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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá využitím netradičních materiálů ve stavbě CNC obráběcích center 
na nerotační součásti. Nejprve jsou popsány jednotlivé materiály, stroje a jejich součásti. Dále 
je ke každé součásti stroje přiřazen vhodný materiál. Pro návrhovou část je vybrán pevný 
stojan pro svislé obráběcí centrum vyrobený z polymerbetonu. Následně je proveden návrh 
tohoto stojanu spolu s návrhem jeho polohovacího ústrojí. 

ABSTRACT 
This diploma thesis sloves usage of the innovative materials in the construction of CNC 
machining centers for non-rotational components. There are described innovative materials, 
machines and parts of these machines at first. Further, there is assigned a suitable material for 
each part of the machine. For the design part of this thesis is chosen a fixed rack made of 
polymer concrete for vertical machining center. Finally, the rack and its motion system are 
designed. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Netradiční materiály, polymerbeton, stojan, obráběcí centrum, kuličkový šroub 
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Innovative materials, polymer concrete, rack, machining center, ball screw 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

FLIEGER, Vít. Využití netradičních materiálů ve stavbě CNC obráběcích center na nerotační 
součásti. Brno, 2019. Dostupné také z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/116836. Diplomová 
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a 
robotiky. Vedoucí práce Jiří Marek. 



 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že tato práce je mým původním dílem, zpracoval jsem ji samostatně pod vedením 
prof. Dr. Ing. Jiřího Marka, Ph.D., DBA a s použitím literatury uvedené v seznamu. 

 

V Brně dne  …….……..………………………………………….. 

Vít Flieger 



 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu práce panu prof. Dr. Ing. Jiřímu Markovi, Ph.D., 
DBA za cenné připomínky a rady při zpracovávání diplomové práce. 



BRNO 2019 

 

   9 
 

OBSAH 

Úvod ......................................................................................................................................... 11 

1 Nekonvenční materiály ve strojírenství ............................................................................ 12 

1.1 Betony ........................................................................................................................ 12 

1.1.1 Vysokopevnostní beton ...................................................................................... 13 

1.1.2 Polymerbeton ...................................................................................................... 13 

1.1.3 Cementový beton ................................................................................................ 14 

1.2 Granit ......................................................................................................................... 15 

1.3 Keramické kompozity ................................................................................................ 16 

1.4 Kompozity na bázi uhlíkových vláken ...................................................................... 17 

1.5 Kovové pěny .............................................................................................................. 18 

1.5.1 Hliníková pěna .................................................................................................... 18 

1.5.2 Zincopor ............................................................................................................. 20 

1.6 Hybridní materiály ..................................................................................................... 21 

2 Obráběcí centra na nerotační součásti .............................................................................. 22 

2.1 S vodorovnou osou vřetena ........................................................................................ 23 

2.1.1 S pevným stojanem ............................................................................................. 24 

2.1.2 S pohyblivým stojanem ...................................................................................... 24 

2.1.3 S výsuvným vřeteníkem ..................................................................................... 25 

2.2 Se svislou osou vřetena .............................................................................................. 26 

2.2.1 S pevným stojanem ............................................................................................. 27 

2.2.2 S pohyblivým stojanem ...................................................................................... 27 

2.2.3 S pohyblivým příčníkem .................................................................................... 28 

2.2.4 S pohyblivým portálem ...................................................................................... 28 

3 Hlavní části obráběcích center na nerotační součásti ....................................................... 29 

3.1 Nosná soustava .......................................................................................................... 29 

3.1.1 Lože .................................................................................................................... 29 

3.1.2 Upínací stůl ......................................................................................................... 30 

3.1.3 Stojany ................................................................................................................ 31 

3.1.4 Příčník ................................................................................................................. 32 

3.2 Vřeteno ....................................................................................................................... 33 

3.2.1 Vřeteník .............................................................................................................. 33 

3.2.2 Vřetenová hřídel ................................................................................................. 34 

3.3 Ochranné kryty .......................................................................................................... 35 

4 Volba typu OC na nerotační součásti ............................................................................... 36 



BRNO 2019 

 

   10 
 

5 Předběžný návrh polymerbetonového stojanu pro OC se svislou osou a s pevným 
stojanem .................................................................................................................................... 38 

5.1 Základní rozměry ....................................................................................................... 38 

5.2 Kotevní technika a funkční plochy ............................................................................ 39 

5.3 Polohovací ústrojí ...................................................................................................... 39 

5.3.1 Lineární vedení ................................................................................................... 40 

5.3.2 Kuličkový šroub ................................................................................................. 43 

5.3.3 Pohon kuličkového šroubu ................................................................................. 45 

6 Výsledný koncept ............................................................................................................. 50 

6.1 Těleso stojanu ............................................................................................................ 50 

6.2 Připojovací mezikusy ................................................................................................. 52 

6.3 Polohovací ústrojí ...................................................................................................... 52 

6.4 Celková sestava .......................................................................................................... 53 

6.5 Analýza přestupu tepla ............................................................................................... 55 

7 Závěr ................................................................................................................................. 57 

8 Seznam použitých zdrojů.................................................................................................. 58 

9 Seznam symbolů, obrázků a tabulek ................................................................................ 62 

9.1 Seznam symbolů ........................................................................................................ 62 

9.2 Seznam obrázků ......................................................................................................... 65 

9.3 Seznam tabulek .......................................................................................................... 67 

10 Seznam příloh ................................................................................................................... 68 



BRNO 2019    
 

ÚVOD 
Využívání netradičních materiálů, ať už myslíme jakýkoli obor, je pro člověka téměř běžná 
věc. Již od pradávna se snažíme nahrazovat jeden materiál jiným 
po jisté době sám stává tradičním
V některých oborech strojírenství, zejména pak ve stavbě strojů, však tato evoluce nedospěla 
tak daleko, jak bychom možná čekali. Zde 
A to i přesto, že ne ve všech ohledech nám tyto m
 
Pokud se zaměříme na beton, tak jeho první použití pro stavbu obráběcích strojů se 
uskutečnilo už na počátku dvacátého století. Pravda, šlo tehdy o cementový beton a jeho 
nevýhody výrazně převýšily nad výhodami. Beton byl tedy rázem upo
světové války, kdy nedostatek oceli tlačil konstruktéry k
materiálu. I přesto se neuchytil. Až 
místo cementu obsahoval umělou pryskyřici, 
Dnes ho známe jako polymerbeton.
řadí mezi netradiční materiály. Svou cestu mezi běžně používané materiály, jako je ocel a 
litina, si prozatím nevybojoval. Z
konstruktéry, z části i jejich
vysoké využívání polymerbetonu při stavbě obráběcích strojů.
 
Diplomová práce je zaměřena na netradiční mat
nerotační součásti. První část je rešeršní a zabývá se konkrétními materiály, typy 
center na rotační součásti a jejich hlavními částmi. Výstupem rešeršní části je volba 
polymerbetonového stojanu pro svisl
stojanu se zabývá druhá část práce. 
komponenty. Poté je popsán finální návrh.
 
 

 

Využívání netradičních materiálů, ať už myslíme jakýkoli obor, je pro člověka téměř běžná 
věc. Již od pradávna se snažíme nahrazovat jeden materiál jiným – netradičním, který se pak 

sám stává tradičním. Nahrazování materiálů jinými je už pros
některých oborech strojírenství, zejména pak ve stavbě strojů, však tato evoluce nedospěla 

tak daleko, jak bychom možná čekali. Zde je stále nejpoužívanějším materiálem ocel a litina. 
A to i přesto, že ne ve všech ohledech nám tyto materiály vyhovují. 

Pokud se zaměříme na beton, tak jeho první použití pro stavbu obráběcích strojů se 
uskutečnilo už na počátku dvacátého století. Pravda, šlo tehdy o cementový beton a jeho 
nevýhody výrazně převýšily nad výhodami. Beton byl tedy rázem upozaděn až do dob druhé 
světové války, kdy nedostatek oceli tlačil konstruktéry k využívání tohoto

to se neuchytil. Až v druhé polovině dvacátého století se objevil beton, jenž 
místo cementu obsahoval umělou pryskyřici, díky čemuž se jeho vlastnosti výrazně zlepšily.
Dnes ho známe jako polymerbeton. Od jeho objevení uplynuly desítky 
řadí mezi netradiční materiály. Svou cestu mezi běžně používané materiály, jako je ocel a 
litina, si prozatím nevybojoval. Z části je to nespíše zapříčiněno neznalostí tohoto materiálu 

části i jejich konzervativním přístupem. I přesto lze v
vysoké využívání polymerbetonu při stavbě obráběcích strojů. 

Diplomová práce je zaměřena na netradiční materiály pro stavbu obráběcích center na 
První část je rešeršní a zabývá se konkrétními materiály, typy 

center na rotační součásti a jejich hlavními částmi. Výstupem rešeršní části je volba 
polymerbetonového stojanu pro svislé obráběcí centrum s pevným stojanem. Návrhem tohoto 
stojanu se zabývá druhá část práce. Jsou zde navrženy základní rozměry a vypočteny hlavní 
komponenty. Poté je popsán finální návrh. 
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Využívání netradičních materiálů, ať už myslíme jakýkoli obor, je pro člověka téměř běžná 
netradičním, který se pak 

Nahrazování materiálů jinými je už prostě součástí evoluce. 
některých oborech strojírenství, zejména pak ve stavbě strojů, však tato evoluce nedospěla 

je stále nejpoužívanějším materiálem ocel a litina. 

Pokud se zaměříme na beton, tak jeho první použití pro stavbu obráběcích strojů se 
uskutečnilo už na počátku dvacátého století. Pravda, šlo tehdy o cementový beton a jeho 

zaděn až do dob druhé 
využívání tohoto netradičního 

dvacátého století se objevil beton, jenž 
už se jeho vlastnosti výrazně zlepšily. 

Od jeho objevení uplynuly desítky let, a přesto se stále 
řadí mezi netradiční materiály. Svou cestu mezi běžně používané materiály, jako je ocel a 

neznalostí tohoto materiálu 
. I přesto lze v budoucnu očekávat 

eriály pro stavbu obráběcích center na 
První část je rešeršní a zabývá se konkrétními materiály, typy jednotlivých 

center na rotační součásti a jejich hlavními částmi. Výstupem rešeršní části je volba 
pevným stojanem. Návrhem tohoto 

Jsou zde navrženy základní rozměry a vypočteny hlavní 
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1 NEKONVENČNÍ MATERIÁLY

Nejčastějšími materiály, používanými pro stavbu strojů, jsou litina a ocel. Jejich hlavními 
výhodami jsou dostupnost, jednoduchost zpracování, dobré mechanické vlastnosti a 
v neposlední řadě fakt, že jsou používány již po staletí a my tak dobře známe jejich vl
a umíme popsat jejich chování empirickými vztahy.

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti strojů, jako je přesnost a výrobnost, však vedou 
k tomu, že stále hledáme jiné materiály, kterými bychom tyto konvenční materiály nahradili. 
Důvodem může být zvýšení tuhosti jednotlivých částí stroje, zlepšení jejich dynamických a 
tepelných vlastností, snížení tuhosti, snížení ceny a další.

1.1 BETONY 

Betony jsou velmi staré materiály. V
v období starověkého Říma, kde se používaly ke stavbě monumentálních děl. Současnost se 
v tomto ohledu od minulosti tolik neliší. Složení a zpracování betonů se sice značně změnilo, 
avšak jejich hlavní využití zůstává stejné 
stavbě strojů, jsou betonové materiály prozatím netradičními. 

Betony jsou složeny z více fází, řadíme je mezi částicové kompozity. Jsou levné, dostupné a 
ve srovnání s ocelí lehké. V
Jejich vlastnosti se ovlivňují pomocí přísad. Těmito přísadami tak můžeme například zvýšit 
korozní odolnost, změnit dobu tuhnutí, snížit obsah vody či omezit smršťování. Jednotlivé 
betony se tedy mohou podstatně lišit. Pro stavbu strojů se hodí hlavně vysoko
polymerbeton a cementový beton. 

Výhody betonů při použití pro stavbu strojů pramení také z
obvykle za pokojových tep
vnitřnímu pnutí betonů zachová svůj tvar a není ho tak většinou nutné dále obrábět. Kvůli 
nižší pevnosti betonů oproti oceli se betonové odlitky vyrábějí zpravidla bez žebrování a 
s většími tloušťkami stěn. Tento fakt tak může zastřít výhodu nižší hmotnosti. Licí formy mají 
obvykle jednoduché tvary, skládají se z
plastové. Pro kusovou výrobu se používají dřevěné formy. Pro menší série lze dřevěné
potáhnout hliníkovým plechem pro zvýšení životnosti formy. Pro velkosériovou výrobu se 
používají formy ocelové. [11]
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astějšími materiály, používanými pro stavbu strojů, jsou litina a ocel. Jejich hlavními 
výhodami jsou dostupnost, jednoduchost zpracování, dobré mechanické vlastnosti a 

neposlední řadě fakt, že jsou používány již po staletí a my tak dobře známe jejich vl
a umíme popsat jejich chování empirickými vztahy. 

požadavky na vlastnosti strojů, jako je přesnost a výrobnost, však vedou 
tomu, že stále hledáme jiné materiály, kterými bychom tyto konvenční materiály nahradili. 

být zvýšení tuhosti jednotlivých částí stroje, zlepšení jejich dynamických a 
tepelných vlastností, snížení tuhosti, snížení ceny a další. 

Betony jsou velmi staré materiály. V takové podobě, jakou známe dnes, byly použity již 
a, kde se používaly ke stavbě monumentálních děl. Současnost se 

tomto ohledu od minulosti tolik neliší. Složení a zpracování betonů se sice značně změnilo, 
avšak jejich hlavní využití zůstává stejné – stavebnictví. Ve strojírenství, konkrétně potom ve 

avbě strojů, jsou betonové materiály prozatím netradičními. [10] 

více fází, řadíme je mezi částicové kompozity. Jsou levné, dostupné a 
ocelí lehké. V oblasti malých deformací se chovají podle Hookova zákona. 

Jejich vlastnosti se ovlivňují pomocí přísad. Těmito přísadami tak můžeme například zvýšit 
korozní odolnost, změnit dobu tuhnutí, snížit obsah vody či omezit smršťování. Jednotlivé 
betony se tedy mohou podstatně lišit. Pro stavbu strojů se hodí hlavně vysoko
polymerbeton a cementový beton. [2] [4] [10]  

Výhody betonů při použití pro stavbu strojů pramení také z technologie lití. To probíhá 
obvykle za pokojových teplot bez nutnosti dodávání tepla. Výsledný odlitek si díky malému 
vnitřnímu pnutí betonů zachová svůj tvar a není ho tak většinou nutné dále obrábět. Kvůli 

betonů oproti oceli se betonové odlitky vyrábějí zpravidla bez žebrování a 
Tento fakt tak může zastřít výhodu nižší hmotnosti. Licí formy mají 

obvykle jednoduché tvary, skládají se z rovinných desek. Mohou být dřevěné, kovové nebo 
plastové. Pro kusovou výrobu se používají dřevěné formy. Pro menší série lze dřevěné
potáhnout hliníkovým plechem pro zvýšení životnosti formy. Pro velkosériovou výrobu se 

[11] 
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VE STROJÍRENSTVÍ  
astějšími materiály, používanými pro stavbu strojů, jsou litina a ocel. Jejich hlavními 

výhodami jsou dostupnost, jednoduchost zpracování, dobré mechanické vlastnosti a 
neposlední řadě fakt, že jsou používány již po staletí a my tak dobře známe jejich vlastnosti 

požadavky na vlastnosti strojů, jako je přesnost a výrobnost, však vedou 
tomu, že stále hledáme jiné materiály, kterými bychom tyto konvenční materiály nahradili. 

být zvýšení tuhosti jednotlivých částí stroje, zlepšení jejich dynamických a 

takové podobě, jakou známe dnes, byly použity již 
a, kde se používaly ke stavbě monumentálních děl. Současnost se 

tomto ohledu od minulosti tolik neliší. Složení a zpracování betonů se sice značně změnilo, 
stavebnictví. Ve strojírenství, konkrétně potom ve 

více fází, řadíme je mezi částicové kompozity. Jsou levné, dostupné a 
oblasti malých deformací se chovají podle Hookova zákona. 

Jejich vlastnosti se ovlivňují pomocí přísad. Těmito přísadami tak můžeme například zvýšit 
korozní odolnost, změnit dobu tuhnutí, snížit obsah vody či omezit smršťování. Jednotlivé 
betony se tedy mohou podstatně lišit. Pro stavbu strojů se hodí hlavně vysokopevnostní beton, 

technologie lití. To probíhá 
lot bez nutnosti dodávání tepla. Výsledný odlitek si díky malému 

vnitřnímu pnutí betonů zachová svůj tvar a není ho tak většinou nutné dále obrábět. Kvůli 
betonů oproti oceli se betonové odlitky vyrábějí zpravidla bez žebrování a 

Tento fakt tak může zastřít výhodu nižší hmotnosti. Licí formy mají 
rovinných desek. Mohou být dřevěné, kovové nebo 

plastové. Pro kusovou výrobu se používají dřevěné formy. Pro menší série lze dřevěné desky 
potáhnout hliníkovým plechem pro zvýšení životnosti formy. Pro velkosériovou výrobu se 
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1.1.1 VYSOKOPEVNOSTNÍ BETON

Vysokopevnostní beton (nebo také HPC beton) je složen z
smršťování, mikrosilikátu a vody. Díky tomuto složení je pevnější než klasický beton. Po 
odlití tohoto betonu následuje řízené ochlazování, díky kterému dojde k
smrštění. Strukturu vysokopevnostního betonu zobrazuje 

Obrázek 

Vlastnosti vysokopevnostního

Jeho hlavními výhodami jsou vysoká statická a dynamická tuhost, schopnost tlumen
vysoká pevnost v tlaku, nízká tepelná vodivost
vyplývající z technologie odlévání 
požadované rozměrové přesnosti, nebo zalití ocelových částí přímo do tělesa. Nevýhodou je 
pak jeho nízká pevnost v tahu a

Tabulka 1: Vybra

 

1.1.2 POLYMERBETON 

Hlavní složkou polymerbetonu je plnivo, které tvoří cca 80% jeho objemu. Jsou to částice 
přírodních nebo anorganických materiálů o velikosti většinou několika milimetrů. Mezi 
nejpoužívanější materiály plniv patří
vápenatý, ocel, litina a další. Kromě použitého materiálu je také důležitý tvar částic 
používají se prášky, vlákna, destičky, kuličky. Jeho matrice je dvoukomponentní a skládá se 
z tvrdidla a pryskyřice. Právě použití pryskyřic místo cementu odlišuje polymerbeton od 
ostatních druhů betonů. Tyto pryskyřice bývají epoxidové, polyesterové, polyuretanové nebo 
polyakrylové. Dále se přidávají přísady pro snížení viskozity směsi před odlitím, zlepšení 
zabíhavosti směsi během odlévání, nebo pro změnu barvy polymerbetonu. Tyto přísady již 
neovlivňují výsledné mechanické vlastnosti.
obrázku 2. [15] 

 

BETON 

beton (nebo také HPC beton) je složen z cementu, štěrku, písku, přísad proti 
smršťování, mikrosilikátu a vody. Díky tomuto složení je pevnější než klasický beton. Po 
odlití tohoto betonu následuje řízené ochlazování, díky kterému dojde k

Strukturu vysokopevnostního betonu zobrazuje obrázek 1. [12]

 

Obrázek 1: Struktura HPC betonu s žulovým štěrkem [13]

pevnostního betonu: 

Jeho hlavními výhodami jsou vysoká statická a dynamická tuhost, schopnost tlumen
nízká tepelná vodivost a malá hmotnost. Dále jsou to vlastnosti 

technologie odlévání – jako je možnost vytvoření složitých členitých tvarů při 
požadované rozměrové přesnosti, nebo zalití ocelových částí přímo do tělesa. Nevýhodou je 

tahu a křehkost. [5] 

: Vybrané fyzikální vlastnosti vysokopevnostního betonu

Hlavní složkou polymerbetonu je plnivo, které tvoří cca 80% jeho objemu. Jsou to částice 
přírodních nebo anorganických materiálů o velikosti většinou několika milimetrů. Mezi 
nejpoužívanější materiály plniv patří žula, křemen, dolomit, čedič, kaolín, sklo, uhličitan 
vápenatý, ocel, litina a další. Kromě použitého materiálu je také důležitý tvar částic 
používají se prášky, vlákna, destičky, kuličky. Jeho matrice je dvoukomponentní a skládá se 

Právě použití pryskyřic místo cementu odlišuje polymerbeton od 
Tyto pryskyřice bývají epoxidové, polyesterové, polyuretanové nebo 

Dále se přidávají přísady pro snížení viskozity směsi před odlitím, zlepšení 
vosti směsi během odlévání, nebo pro změnu barvy polymerbetonu. Tyto přísady již 

neovlivňují výsledné mechanické vlastnosti. Struktura polymerbetonu je zobrazena na 
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cementu, štěrku, písku, přísad proti 
smršťování, mikrosilikátu a vody. Díky tomuto složení je pevnější než klasický beton. Po 
odlití tohoto betonu následuje řízené ochlazování, díky kterému dojde k eliminaci přirozeného 

[12] 

[13] 

Jeho hlavními výhodami jsou vysoká statická a dynamická tuhost, schopnost tlumení rázů, 
. Dále jsou to vlastnosti 

jako je možnost vytvoření složitých členitých tvarů při 
požadované rozměrové přesnosti, nebo zalití ocelových částí přímo do tělesa. Nevýhodou je 

betonu [14] 

 

Hlavní složkou polymerbetonu je plnivo, které tvoří cca 80% jeho objemu. Jsou to částice 
přírodních nebo anorganických materiálů o velikosti většinou několika milimetrů. Mezi 

žula, křemen, dolomit, čedič, kaolín, sklo, uhličitan 
vápenatý, ocel, litina a další. Kromě použitého materiálu je také důležitý tvar částic – 
používají se prášky, vlákna, destičky, kuličky. Jeho matrice je dvoukomponentní a skládá se 

Právě použití pryskyřic místo cementu odlišuje polymerbeton od 
Tyto pryskyřice bývají epoxidové, polyesterové, polyuretanové nebo 

Dále se přidávají přísady pro snížení viskozity směsi před odlitím, zlepšení 
vosti směsi během odlévání, nebo pro změnu barvy polymerbetonu. Tyto přísady již 

Struktura polymerbetonu je zobrazena na 
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Vlastnosti polymerbetonu: 

Nejdůležitějšími vlastnostmi polymerbetonu z
vysoká dynamická i statická tuhost,
odolnost proti korozi a schopnost tlumit rázy. Dále jsou to vlastnosti vyplývající z
odlévání, stejně jako u vysokohodnotného betonu 
tvarů při požadované rozměrové přesnosti, nebo zalití ocelových částí přímo do tělesa.

Tabulka 

1.1.3 CEMENTOVÝ BETON 

Cementový beton je nejznámější a ve stavebnictví nejpoužívanější druh betonu. Skládá se 
z kameniva a cementu, který spolu s
písek, kamenná drť, nebo jejich kombinace.

Obrázek 

 

 

Obrázek 2: Struktura polymerbetonu [16] 

 

mi vlastnostmi polymerbetonu z hlediska využití pro stavbu strojů jsou jeho 
vysoká dynamická i statická tuhost, nízká hmotnost, nízká hodnota tepelné vodivosti, dobrá 
odolnost proti korozi a schopnost tlumit rázy. Dále jsou to vlastnosti vyplývající z
odlévání, stejně jako u vysokohodnotného betonu – možnost vytvoření složitých členitých 
tvarů při požadované rozměrové přesnosti, nebo zalití ocelových částí přímo do tělesa.

Tabulka 2: Vybrané fyzikální vlastnosti polymerbetonu [17]

Cementový beton je nejznámější a ve stavebnictví nejpoužívanější druh betonu. Skládá se 
kameniva a cementu, který spolu s vodou plní roli pojiva. Jako kamenivo se používá ště

písek, kamenná drť, nebo jejich kombinace. [10] 

 

Obrázek 3: Struktura cementového betonu [18] 
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hlediska využití pro stavbu strojů jsou jeho 
nízká hodnota tepelné vodivosti, dobrá 

odolnost proti korozi a schopnost tlumit rázy. Dále jsou to vlastnosti vyplývající z technologie 
možnost vytvoření složitých členitých 

tvarů při požadované rozměrové přesnosti, nebo zalití ocelových částí přímo do tělesa. [2] [5] 

[17] 

 

Cementový beton je nejznámější a ve stavebnictví nejpoužívanější druh betonu. Skládá se 
vodou plní roli pojiva. Jako kamenivo se používá štěrk, 
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Vlastnosti cementového betonu:

Oproti předchozím zástupcům betonů vyniká cementový beton hlavně cenou. Dobře tlumí 
rázy, má vysokou tuhost a nízkou tepelnou vodivost. Oproti tomu má velmi nízkou
v tahu a malou chemickou odolnost
[10] 

Tabulka 3: Vybrané fyzikální vlastnosti cementového betonu

 
1.2 GRANIT 

Granit (nebo také přírodní žula) je materiál, který se hojně využívá při stavbě drsnoměrů, 
perthometerů a dalších měřících přístrojů. U těchto přístrojů jsou využívány granitové bloky,
které slouží jako základny s
ocelovými rybinovými drážkami pro upínání dílců. 

Obrázek 

 

 

 

 

 

Vlastnosti cementového betonu: 

Oproti předchozím zástupcům betonů vyniká cementový beton hlavně cenou. Dobře tlumí 
rázy, má vysokou tuhost a nízkou tepelnou vodivost. Oproti tomu má velmi nízkou

tahu a malou chemickou odolnost, zároveň je málo odolný proti abrazivnímu působení

: Vybrané fyzikální vlastnosti cementového betonu [2]

Granit (nebo také přírodní žula) je materiál, který se hojně využívá při stavbě drsnoměrů, 
perthometerů a dalších měřících přístrojů. U těchto přístrojů jsou využívány granitové bloky,
které slouží jako základny s přesně broušenou pracovní plochou. Bloky bývají často doplněny 
ocelovými rybinovými drážkami pro upínání dílců. [20] 

Obrázek 4 Měřící zařízení Mahr s granitovou základnou [21]
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Oproti předchozím zástupcům betonů vyniká cementový beton hlavně cenou. Dobře tlumí 
rázy, má vysokou tuhost a nízkou tepelnou vodivost. Oproti tomu má velmi nízkou pevnost 

, zároveň je málo odolný proti abrazivnímu působení. [2] 

[2] [19] 

 

Granit (nebo také přírodní žula) je materiál, který se hojně využívá při stavbě drsnoměrů, 
perthometerů a dalších měřících přístrojů. U těchto přístrojů jsou využívány granitové bloky, 

přesně broušenou pracovní plochou. Bloky bývají často doplněny 

 

[21] 
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Vlastnosti granitu: 

Nejdůležitějšími vlastnostmi granitu jsou jeho rozměrová stálost, nízká teplotní
vysoká tuhost.  Dále velká odolnost proti opotřebení a nepřítomnost zbytkových pnutí. 
Z technologie zpracování (broušení) poté vyplývá vysoká cena granitových dílců
vytváření připojovacích rozměrů
[20] 

Tabulka 

 
1.3 KERAMICKÉ KOMPOZITY

Keramické kompozity jsou oproti předešlým materiálům používány nejen ke stavbě nosných 
těles, ale i pro pohyblivé součásti, jako jsou vřetena, hřídele či valivá ložiska. Důvodem 
použití keramiky u vřeten či 
z keramických kompozitů jsou většinou ocelo
elementy. Mohou být ale i ložiska celokeramická.

Vlastnosti keramických kompozitů:   

Obdobně jako u předešlých materiálů mají keramické kompozity nízkou hodnotu tepelné 
roztažnosti, vysokou pevnost v
spočívá v možnosti třískového obrábění, což umožňuje použití i pro pohyblivé součásti. 
Nevýhodou je složité spojování jednotlivých dílů, což komplikuje použití pro nosná tělesa 
strojů. Další nevýhodou je vysoká cena.

Co se týče vývoje, jsou na tom keramické materiály velmi dobře. S
můžeme setkat hlavně u výrobců ložisek, jako 
vyrábí keramický materiál SiSiC, který byl již použit na konstrukci vřetena.

 

Nejdůležitějšími vlastnostmi granitu jsou jeho rozměrová stálost, nízká teplotní
vysoká tuhost.  Dále velká odolnost proti opotřebení a nepřítomnost zbytkových pnutí. 

technologie zpracování (broušení) poté vyplývá vysoká cena granitových dílců
vytváření připojovacích rozměrů. Veškeré ocelové prvky jsou do gran

Tabulka 4: Vybrané fyzikální vlastnosti granitu [22] 

ERAMICKÉ KOMPOZITY 

Keramické kompozity jsou oproti předešlým materiálům používány nejen ke stavbě nosných 
těles, ale i pro pohyblivé součásti, jako jsou vřetena, hřídele či valivá ložiska. Důvodem 
použití keramiky u vřeten či hřídelí je její nižší hmotnost a vyšší pevnost oproti oceli. Ložiska 

keramických kompozitů jsou většinou ocelo-keramická, kdy keramika tvoří pouze valivé 
elementy. Mohou být ale i ložiska celokeramická. [5] [23] 

 

Obrázek 5: Celokeramické ložisko [24] 

Vlastnosti keramických kompozitů:    

Obdobně jako u předešlých materiálů mají keramické kompozity nízkou hodnotu tepelné 
roztažnosti, vysokou pevnost v tlaku a nižší hmotnost oproti oceli. Hlavní výhoda však 

třískového obrábění, což umožňuje použití i pro pohyblivé součásti. 
Nevýhodou je složité spojování jednotlivých dílů, což komplikuje použití pro nosná tělesa 
strojů. Další nevýhodou je vysoká cena. [5] [23] 

Co se týče vývoje, jsou na tom keramické materiály velmi dobře. S
můžeme setkat hlavně u výrobců ložisek, jako jsou NSK, SKF a další. Firma Microplan 
vyrábí keramický materiál SiSiC, který byl již použit na konstrukci vřetena.
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Nejdůležitějšími vlastnostmi granitu jsou jeho rozměrová stálost, nízká teplotní roztažnost a 
vysoká tuhost.  Dále velká odolnost proti opotřebení a nepřítomnost zbytkových pnutí. 

technologie zpracování (broušení) poté vyplývá vysoká cena granitových dílců a obtížné 
Veškeré ocelové prvky jsou do granitového tělesa lepeny. 

 

 

Keramické kompozity jsou oproti předešlým materiálům používány nejen ke stavbě nosných 
těles, ale i pro pohyblivé součásti, jako jsou vřetena, hřídele či valivá ložiska. Důvodem 

hřídelí je její nižší hmotnost a vyšší pevnost oproti oceli. Ložiska 
keramická, kdy keramika tvoří pouze valivé 

Obdobně jako u předešlých materiálů mají keramické kompozity nízkou hodnotu tepelné 
tlaku a nižší hmotnost oproti oceli. Hlavní výhoda však 

třískového obrábění, což umožňuje použití i pro pohyblivé součásti. 
Nevýhodou je složité spojování jednotlivých dílů, což komplikuje použití pro nosná tělesa 

Co se týče vývoje, jsou na tom keramické materiály velmi dobře. S jejich použitím se 
jsou NSK, SKF a další. Firma Microplan 

vyrábí keramický materiál SiSiC, který byl již použit na konstrukci vřetena. [23] 
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Tabulka 5: Vybrané fyz

1.4 KOMPOZITY NA BÁZI UHL

Kompozity na bázi uhlíkových vláken se používají zejména v
kosmonautice a sportu. Svou podstatnou roli hrají i v
výrobu držáků snímačů. 
způsobeno jejich vysokou cenou. Mechanické vlastnosti těchto kompozitů hodně závisí na 
způsobu jejich výroby. [26]

Obrázek 6

Nejvýznamnějším faktorem je procentuální zastoupení uhlíkových vláken v
může to být až 80%. Dalším důležitým parametrem je úhel natočení vláken vůči směru 
působení zatížení. Při nulové hodnotě tohoto úhlu jsou vlákna namáhána pouze tahem a jejich 
pevnost v tahu je násobně vyšší, než smykovém namáhání. Klesající průběh pevnosti v
v závislosti na zvyšujícím se úhlu natočení vláken je patrný z

 

: Vybrané fyzikální vlastnosti keramických materiálů 

OMPOZITY NA BÁZI UHLÍKOVÝCH VLÁKEN 

Kompozity na bázi uhlíkových vláken se používají zejména v
Svou podstatnou roli hrají i v měřící technice, kde se používají na 

výrobu držáků snímačů. Pro stavbu strojů jsou využívány minimálně, což je nejspíš
způsobeno jejich vysokou cenou. Mechanické vlastnosti těchto kompozitů hodně závisí na 

[26] 

6: Hřídel z kompozitu na bázi uhlíkových vláken [29]

ktorem je procentuální zastoupení uhlíkových vláken v
Dalším důležitým parametrem je úhel natočení vláken vůči směru 

působení zatížení. Při nulové hodnotě tohoto úhlu jsou vlákna namáhána pouze tahem a jejich 
je násobně vyšší, než smykovém namáhání. Klesající průběh pevnosti v

závislosti na zvyšujícím se úhlu natočení vláken je patrný z obrázku 7. 
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 [22] [25] 

 

Kompozity na bázi uhlíkových vláken se používají zejména v leteckém průmyslu, 
měřící technice, kde se používají na 

Pro stavbu strojů jsou využívány minimálně, což je nejspíše 
způsobeno jejich vysokou cenou. Mechanické vlastnosti těchto kompozitů hodně závisí na 

 

[29] 

ktorem je procentuální zastoupení uhlíkových vláken v kompozitu – 
Dalším důležitým parametrem je úhel natočení vláken vůči směru 

působení zatížení. Při nulové hodnotě tohoto úhlu jsou vlákna namáhána pouze tahem a jejich 
je násobně vyšší, než smykovém namáhání. Klesající průběh pevnosti v tahu 

. [27] 
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Obrázek 7: Schematické znázornění vlivu úhlu natočení uhlíkových vláken na pevnost v tahu 

Vlastnosti kompozitů na bázi uhlíkových vláken:

Mezi výhody patří vysoká hodnota modulu pružnosti, nízká hmotnost a malá teplotní 
roztažnost. Jako další výhodu můžeme zařadit i možnost vhodně orientovat tuhost dílce 
pomocí uspořádání vláken v
CompoTech na svých stránkách uvádí cenu přibližně 5400Kč za kilogram.

Tabulka 6: Vybrané fyzikální vlastnosti kompozitů na bázi uhlíkových vláken

1.5 KOVOVÉ PĚNY 
1.5.1 HLINÍKOVÁ PĚNA 

Hliníková pěna je porézní materiál, který byl vyvinut zprvu hlavně pro letecký průmysl díky 
své velmi nízké hmotnosti a vysoké tuhosti. Prošel však již značným vývo
použití dnes již sahá i do oborů jako je lékařství, automobilový průmysl a konstrukce strojů. 
Svou strukturou připomíná organické látky, jako jsou kosti nebo korály. Póry tvoří více než 
60% objemu. Jak už název napovídá, jedn
s přísadami. Tyto přísady ovlivňují hlavně pevnost pěny 
hořčík a měď. Velikost pórů je v
výroby a na druhu přísad. [30]

 

 

 

: Schematické znázornění vlivu úhlu natočení uhlíkových vláken na pevnost v tahu 

Vlastnosti kompozitů na bázi uhlíkových vláken: 

dy patří vysoká hodnota modulu pružnosti, nízká hmotnost a malá teplotní 
roztažnost. Jako další výhodu můžeme zařadit i možnost vhodně orientovat tuhost dílce 
pomocí uspořádání vláken v kompozitu. Největší nevýhodou je cena tohoto materiálu. Firma 

h na svých stránkách uvádí cenu přibližně 5400Kč za kilogram.

: Vybrané fyzikální vlastnosti kompozitů na bázi uhlíkových vláken

Hliníková pěna je porézní materiál, který byl vyvinut zprvu hlavně pro letecký průmysl díky 
své velmi nízké hmotnosti a vysoké tuhosti. Prošel však již značným vývo
použití dnes již sahá i do oborů jako je lékařství, automobilový průmysl a konstrukce strojů. 
Svou strukturou připomíná organické látky, jako jsou kosti nebo korály. Póry tvoří více než 
60% objemu. Jak už název napovídá, jedná se o napěněný hliník, který může být čistý nebo 

přísadami. Tyto přísady ovlivňují hlavně pevnost pěny – používá se hlavně křemík, titan, 
hořčík a měď. Velikost pórů je v řádech jednotek až desítek milimetrů a je závislá na způsobu 

[30] 
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: Schematické znázornění vlivu úhlu natočení uhlíkových vláken na pevnost v tahu [28] 

dy patří vysoká hodnota modulu pružnosti, nízká hmotnost a malá teplotní 
roztažnost. Jako další výhodu můžeme zařadit i možnost vhodně orientovat tuhost dílce 

kompozitu. Největší nevýhodou je cena tohoto materiálu. Firma 
h na svých stránkách uvádí cenu přibližně 5400Kč za kilogram. [29] 

: Vybrané fyzikální vlastnosti kompozitů na bázi uhlíkových vláken [29][28] 

 

Hliníková pěna je porézní materiál, který byl vyvinut zprvu hlavně pro letecký průmysl díky 
své velmi nízké hmotnosti a vysoké tuhosti. Prošel však již značným vývojem, a tak jeho 
použití dnes již sahá i do oborů jako je lékařství, automobilový průmysl a konstrukce strojů. 
Svou strukturou připomíná organické látky, jako jsou kosti nebo korály. Póry tvoří více než 

hliník, který může být čistý nebo 
používá se hlavně křemík, titan, 

řádech jednotek až desítek milimetrů a je závislá na způsobu 
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Výroba hliníkové pěny:  

a) Vháněním plynu do taveniny  
vzduch, oxid uhličitý nebo inertní plyny)

b) Přidáním zpěňovadla do 
TiH2, který při rozpouštění pění. Po rozpuštění následuje řízené ochlazování taveniny 
tak, aby se pěna nezhroutila.

c) Zahřátím výlisku z
(obvykle TiH2) a směs je slisována do tvaru plátu nebo tyče. Slisovaná směs je 
vložena do uzavřené formy, kde za působení tepla vzniká pěna, která vyplní tuto 
formu. [23] 

Obrázek 

Vlastnosti hliníkové pěny: 

Hlavní výhodou hliníkové pěny je její nízká hmotnost při zachování vy
výhodami jsou nízká tepelná vodivost (oproti celistvému hliníku) a vysoká korozní odolnost. 
Nevýhodou při použití na konstrukci 
hmoty a nevhodnost pro pohyblivé součásti.

Tabulka 

 

 

 

 

 

 

 

Vháněním plynu do taveniny  - pomocí trysky je do taveniny vháněn plyn (např. 
vzduch, oxid uhličitý nebo inertní plyny) 
Přidáním zpěňovadla do taveniny – do taveniny se přidává malé množství (cca 1%) 

, který při rozpouštění pění. Po rozpuštění následuje řízené ochlazování taveniny 
tak, aby se pěna nezhroutila. 
Zahřátím výlisku z práškové směsi – hliníkový prášek je smíchán se zpěňovadlem 

) a směs je slisována do tvaru plátu nebo tyče. Slisovaná směs je 
vložena do uzavřené formy, kde za působení tepla vzniká pěna, která vyplní tuto 

Obrázek 8 Profil vyplněný hliníkovou pěnou [30] 

 

Hlavní výhodou hliníkové pěny je její nízká hmotnost při zachování vy
výhodami jsou nízká tepelná vodivost (oproti celistvému hliníku) a vysoká korozní odolnost. 
Nevýhodou při použití na konstrukci strojů je pórovitost pěny, která 
hmoty a nevhodnost pro pohyblivé součásti. [30] 

Tabulka 7: Vybrané fyzikální vlastnosti hliníkových pěn [31]
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pomocí trysky je do taveniny vháněn plyn (např. 

do taveniny se přidává malé množství (cca 1%) 
, který při rozpouštění pění. Po rozpuštění následuje řízené ochlazování taveniny 

hliníkový prášek je smíchán se zpěňovadlem 
) a směs je slisována do tvaru plátu nebo tyče. Slisovaná směs je 

vložena do uzavřené formy, kde za působení tepla vzniká pěna, která vyplní tuto 

 

Hlavní výhodou hliníkové pěny je její nízká hmotnost při zachování vysoké tuhosti. Dalšími 
výhodami jsou nízká tepelná vodivost (oproti celistvému hliníku) a vysoká korozní odolnost. 

 způsobuje nevyvážení 

[31] 
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1.5.2 ZINCOPOR 

Mezi kovové pěny můžeme zařadit také materiál zvaný Zincopor od německé firmy 
HAVELLÄNDISCHE ZINK
ZnAl4Cu1. Tato slitina se zpracovává tlakovým litím. Oproti hliníkové pěně má značnou 
výhodu v tom, že se pórovitá struktura soustředí hlavně do jádra součásti. Velikost pórů se 
směrem od středu zmenšuje a povrch součásti je již bez pórů. Na první pohled tedy nelze 
odlišit klasický odlitek od odlitku ze Zincoporu. Z
odvodit nižší úsporu hmotnosti než u hliníkových pěn. Póry zde tvoří 10
v závislosti na velikosti součásti. Čím menší a členitější je součást, tím menší je úspora 
hmotnosti. [44] 

Vzhledem k tomu, že se slitina Zincopor objevila na trhu teprve nedávno, nejsou dost dobře 
známy její mechanické vlastnosti. Prozatím nalézá využití především u málo namáhaných 
součástí. Příkladem využití může být hlava řadicí pák
slitiny Zincopor. Využití v 

Obrázek 

Vlastnosti Zincoporu: 

Hlavní výhodou je nízká hmotnost při zachování vysoké tuhosti a celistvosti povrchu. Dále 
potom výhody vyplývající z
součástí. Hlavní nevýhodou je nemožnost obrábění kvůli slabé 
obráběním dojde k odhalení pórů

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi kovové pěny můžeme zařadit také materiál zvaný Zincopor od německé firmy 
HAVELLÄNDISCHE ZINK-DRUCKGUSS. Jedná se o slitinu zinku ZnAl

. Tato slitina se zpracovává tlakovým litím. Oproti hliníkové pěně má značnou 
tom, že se pórovitá struktura soustředí hlavně do jádra součásti. Velikost pórů se 

směrem od středu zmenšuje a povrch součásti je již bez pórů. Na první pohled tedy nelze 
odlišit klasický odlitek od odlitku ze Zincoporu. Z nerovnoměrného rozložení pórů
odvodit nižší úsporu hmotnosti než u hliníkových pěn. Póry zde tvoří 10

závislosti na velikosti součásti. Čím menší a členitější je součást, tím menší je úspora 

tomu, že se slitina Zincopor objevila na trhu teprve nedávno, nejsou dost dobře 
známy její mechanické vlastnosti. Prozatím nalézá využití především u málo namáhaných 
součástí. Příkladem využití může být hlava řadicí páky vozu Mercedes W212 vyrobená ze 

 oblasti stavby obráběcích strojů tento materiál prozatím nemá.

Obrázek 9: Vnitřní struktura slitiny Zincopor [45] 

Hlavní výhodou je nízká hmotnost při zachování vysoké tuhosti a celistvosti povrchu. Dále 
lývající z technologie tlakového lití – jako je možnost odlití členitých 

součástí. Hlavní nevýhodou je nemožnost obrábění kvůli slabé vrstvě
odhalení pórů. [44]  
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Mezi kovové pěny můžeme zařadit také materiál zvaný Zincopor od německé firmy 
DRUCKGUSS. Jedná se o slitinu zinku ZnAl4Cu3 nebo 

. Tato slitina se zpracovává tlakovým litím. Oproti hliníkové pěně má značnou 
tom, že se pórovitá struktura soustředí hlavně do jádra součásti. Velikost pórů se 

směrem od středu zmenšuje a povrch součásti je již bez pórů. Na první pohled tedy nelze 
nerovnoměrného rozložení pórů lze 

odvodit nižší úsporu hmotnosti než u hliníkových pěn. Póry zde tvoří 10-50% objemu 
závislosti na velikosti součásti. Čím menší a členitější je součást, tím menší je úspora 

tomu, že se slitina Zincopor objevila na trhu teprve nedávno, nejsou dost dobře 
známy její mechanické vlastnosti. Prozatím nalézá využití především u málo namáhaných 

y vozu Mercedes W212 vyrobená ze 
oblasti stavby obráběcích strojů tento materiál prozatím nemá. [44] 

 

Hlavní výhodou je nízká hmotnost při zachování vysoké tuhosti a celistvosti povrchu. Dále 
jako je možnost odlití členitých 

vrstvě celistvé kontury – 
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1.6 HYBRIDNÍ MATERIÁLY

Do této skupiny patří kombinace různých materiálů a různé struktury. Většina 
s těmito materiály velké zkušenosti, proto 
svými vlastnostmi v některých ohledech předstihují konvenční materiály, a tak lze v 
budoucnu očekávat jejich častější používání.

Mezi tyto materiály patří již zmiňované ocelové profily vyplněné hliníkovou pěnou, dále 
odlitky vyplněné pískem ne
Všechny tyto výplně mají za úkol zvýšit tuhost součásti a zvýšit schopnost tlumení. 

Dalšími hybridními materiály jsou sendvičové struktury
Potah je tvořen většinou ocelovým nebo hliníkovým plechem. Jádro má strukturu pěny nebo 
voštiny s různými tvary buněk, díky čemuž je snížena hmotnost dílce.
jádra zobrazuje obrázek 10
desky. Složité tvary je sice také možné vyrobit, avšak jejich potahování
nákladné. U obráběcích strojů tak sendvičové struktury nalézají uplatnění hlavně u krytování. 
V tomto případě musí odolávat větším abrazivním účinkům, a tak jsou vh
struktury potažené ocelí. [32]

 

 

MATERIÁLY 

Do této skupiny patří kombinace různých materiálů a různé struktury. Většina 
těmito materiály velké zkušenosti, proto se zatím používají pouze velmi z

kterých ohledech předstihují konvenční materiály, a tak lze v 
budoucnu očekávat jejich častější používání. [32] 

Mezi tyto materiály patří již zmiňované ocelové profily vyplněné hliníkovou pěnou, dále 
odlitky vyplněné pískem nebo polymerbetonem a svařence vyztužené uhlíkovým laminátem. 

mají za úkol zvýšit tuhost součásti a zvýšit schopnost tlumení. 

Dalšími hybridními materiály jsou sendvičové struktury. Ty jsou tvořeny jádrem a potahem. 
vořen většinou ocelovým nebo hliníkovým plechem. Jádro má strukturu pěny nebo 

tvary buněk, díky čemuž je snížena hmotnost dílce.
obrázek 10. Ze sendvičových struktur jsou vyráběny většinou pouze rovinn

desky. Složité tvary je sice také možné vyrobit, avšak jejich potahování
U obráběcích strojů tak sendvičové struktury nalézají uplatnění hlavně u krytování. 

tomto případě musí odolávat větším abrazivním účinkům, a tak jsou vh
[32] 

Obrázek 10: Voštinová struktura jádra [33] 
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Do této skupiny patří kombinace různých materiálů a různé struktury. Většina výrobců nemá 
se zatím používají pouze velmi zřídka. Přesto 

kterých ohledech předstihují konvenční materiály, a tak lze v 

Mezi tyto materiály patří již zmiňované ocelové profily vyplněné hliníkovou pěnou, dále 
tužené uhlíkovým laminátem. 

mají za úkol zvýšit tuhost součásti a zvýšit schopnost tlumení. [32] 

. Ty jsou tvořeny jádrem a potahem. 
vořen většinou ocelovým nebo hliníkovým plechem. Jádro má strukturu pěny nebo 

tvary buněk, díky čemuž je snížena hmotnost dílce. Voštinovou strukturu 
Ze sendvičových struktur jsou vyráběny většinou pouze rovinné 

desky. Složité tvary je sice také možné vyrobit, avšak jejich potahování plechem je velmi 
U obráběcích strojů tak sendvičové struktury nalézají uplatnění hlavně u krytování. 

tomto případě musí odolávat větším abrazivním účinkům, a tak jsou vhodné hlavně 
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2 OBRÁBĚCÍ CENTRA NA NE

Obráběcí centrum na nerotační 
technologických operací, jako je frézování, 
míře soustružení nebo broušení
může pracovat v automatickém (někdy i bezobslužném) provozu, je vybaven diagnostickými 
prvky a umožňuje automatický odvod třísek. Je to tedy tak
většinu součástí na jedno upnutí. Proto jsou tyto stroje dnes již hojně využívány v
středně velkých sériových výrobách, kde často nahrazují jednoúčelové stroje.

Obráběcí centra na nerotační součásti vznikla z
označují jako frézovací centra.
dosažení co nejmenších obráběcích časů při v
víceosými naklápěcími stoly, což umožňuje obrábění 
deskových součástí. [6] 

S ohledem na konstrukci můžeme obráběcí centra na nerotační součásti rozdělit podle polohy 
vřetena – s vodorovnou a svislou osou vřetena, a podle typu stojanu 
stojanem. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRÁBĚCÍ CENTRA NA NEROTAČNÍ SOUČÁSTI

na nerotační součásti je takový typ stroje, který umožňuje více druhů 
ých operací, jako je frézování, vrtání a vyvrtávání, řezání závitů či v

míře soustružení nebo broušení. Navíc umožňuje automatickou výměnu nástrojů a obrobků, 
automatickém (někdy i bezobslužném) provozu, je vybaven diagnostickými 

prvky a umožňuje automatický odvod třísek. Je to tedy takový stroj, na kterém lze obrábět 
většinu součástí na jedno upnutí. Proto jsou tyto stroje dnes již hojně využívány v

edně velkých sériových výrobách, kde často nahrazují jednoúčelové stroje.

a nerotační součásti vznikla z NC frézovacích strojů, proto se někdy 
označují jako frézovací centra. Jejich vývoj spočíval ve zvyšování výkonu a tuhosti pro 
dosažení co nejmenších obráběcích časů při vysoké přesnosti. Často bývají vybavena 
víceosými naklápěcími stoly, což umožňuje obrábění vnějších i vnitřních ploch skříňových a 

konstrukci můžeme obráběcí centra na nerotační součásti rozdělit podle polohy 
vodorovnou a svislou osou vřetena, a podle typu stojanu – s 
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ROTAČNÍ SOUČÁSTI 
je takový typ stroje, který umožňuje více druhů 

zání závitů či v omezené 
. Navíc umožňuje automatickou výměnu nástrojů a obrobků, 

automatickém (někdy i bezobslužném) provozu, je vybaven diagnostickými 
ový stroj, na kterém lze obrábět 

většinu součástí na jedno upnutí. Proto jsou tyto stroje dnes již hojně využívány v malých a 
edně velkých sériových výrobách, kde často nahrazují jednoúčelové stroje. [5] 

NC frézovacích strojů, proto se někdy 
Jejich vývoj spočíval ve zvyšování výkonu a tuhosti pro 

Často bývají vybavena 
vnějších i vnitřních ploch skříňových a 

konstrukci můžeme obráběcí centra na nerotační součásti rozdělit podle polohy 
 pohyblivým a pevným 
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2.1 S VODOROVNOU OSOU

Obráběcí centra s vodorovnou osou vynikají hlavně vysokou tuhostí vřetene.
zejména na obrábění skříňovitých součástí, které jsou upnuty na otočném stole.
provedení rozlišujeme dva 
horizontálně, nebo vertikálně.
stroje. Tím, že obrobek i nástroj se mohou pohybovat ve třech osách a dále že nástroj musí 
mít vždy jednu osu hlavní, vznik
nepoužívají všechny. Používané varianty kinematickýc
[6] 

Obrázek 11: Používané varianty kinematických struktur OC na nerotační 

Z obrázku vyplývá, že používaných variant je poměrně hodně. Každá z
či nevýhody. Při konstrukci jsou voleny
výslednou tuhost stroje. O
translačních os v nástroji a že
nejblíže pohonu. Kromě znázorněných translačních os lze stroj doplnit naklápěcím stolem 
nebo nástrojem, a přidat tak i rotační osy.
osou můžeme dále rozdělit na centra s
vřeteníkem a na centra hybridní.

 

 

VODOROVNOU OSOU VŘETENA 

vodorovnou osou vynikají hlavně vysokou tuhostí vřetene.
zejména na obrábění skříňovitých součástí, které jsou upnuty na otočném stole.
provedení rozlišujeme dva způsoby umístění pracovního stolu. Ten bývá umístěn buď 
horizontálně, nebo vertikálně. Další rozdělení je podle uspořádání kinematických struktur 
stroje. Tím, že obrobek i nástroj se mohou pohybovat ve třech osách a dále že nástroj musí 

hlavní, vzniká 24 teoreticky možných provedení. V
nepoužívají všechny. Používané varianty kinematických struktur znázorňuje

: Používané varianty kinematických struktur OC na nerotační součásti
vřetena [5] 

obrázku vyplývá, že používaných variant je poměrně hodně. Každá z
Při konstrukci jsou voleny s ohledem na velikost obráběných součástí

. Obecně platí, že s rostoucí hmotností obrobků se zvyšuje počet 
nástroji a že dominantní osa nástroje nese největší hmotnost a je umístěna co 
Kromě znázorněných translačních os lze stroj doplnit naklápěcím stolem 

ojem, a přidat tak i rotační osy. Obráběcí centra na nerotační součásti s
osou můžeme dále rozdělit na centra s pevným nebo vodorovným stojanem, s
vřeteníkem a na centra hybridní. [5] 
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vodorovnou osou vynikají hlavně vysokou tuhostí vřetene. Jsou vhodná 
zejména na obrábění skříňovitých součástí, které jsou upnuty na otočném stole. V tomto 

způsoby umístění pracovního stolu. Ten bývá umístěn buď 
Další rozdělení je podle uspořádání kinematických struktur 

stroje. Tím, že obrobek i nástroj se mohou pohybovat ve třech osách a dále že nástroj musí 
možných provedení. V praxi se však 

znázorňuje obrázek 11. [5] 

 

součásti s vodorovnou osou 

obrázku vyplývá, že používaných variant je poměrně hodně. Každá z nich má jiné výhody 
ohledem na velikost obráběných součástí a 
rostoucí hmotností obrobků se zvyšuje počet 

dominantní osa nástroje nese největší hmotnost a je umístěna co 
Kromě znázorněných translačních os lze stroj doplnit naklápěcím stolem 

Obráběcí centra na nerotační součásti s vodorovnou 
pevným nebo vodorovným stojanem, s výsuvným 
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2.1.1 S PEVNÝM STOJANEM 

Tento typ center má pevný stojan (někdy také „Box in Box“). To znamená, že se vřeteno 
spolu s vertikálním vedením pohybuje v
pomocí vlastního vedení. Pohybuje se tedy ve dvou osách.
pohyblivého stojanu, kde kvůli náhonu vřetene mimo těžiště pohybové skupiny může 
docházet k ohybovým deformacím
elektrovřeteno. Dále zde nedochází k
pohyblivého stojanu. 

Obrázek 

2.1.2 S POHYBLIVÝM STOJANEM

Centra s pohyblivým stojanem jsou oproti pevnému stojanu na první pohled menší. Stojan se 
zde pohybuje v jedné ose, většinou podélně v
se pohybuje ve vedení stojanu v
vřetene ve dvou osách. Oproti pevnému stojanu je pohyblivý stojan užší, o to víc je vyztužen 
proti ohybovému namáhání. Pohon vřetena je zajištěn pomocí spojky a 

Obrázek 13

 

 

 

 

 

Tento typ center má pevný stojan (někdy také „Box in Box“). To znamená, že se vřeteno 
vertikálním vedením pohybuje v horizontálním vedení stojanu a výškově se polohuje

Pohybuje se tedy ve dvou osách. Tato koncepce vypl
pohyblivého stojanu, kde kvůli náhonu vřetene mimo těžiště pohybové skupiny může 

ohybovým deformacím stojanu. Náhon vřetene je zde řešen 
lektrovřeteno. Dále zde nedochází k urychlování tak hmotných těles, jako v

 

Obrázek 12: OC s vodorovnou osou, s pevným stojanem [36]

POHYBLIVÝM STOJANEM 

pohyblivým stojanem jsou oproti pevnému stojanu na první pohled menší. Stojan se 
jedné ose, většinou podélně v ose X, někdy směrem do řezu v

se pohybuje ve vedení stojanu v ose Z. Spolu s pohybem stojanu dochází tedy k
Oproti pevnému stojanu je pohyblivý stojan užší, o to víc je vyztužen 

proti ohybovému namáhání. Pohon vřetena je zajištěn pomocí spojky a servomotoru. 

 

13: OC s vodorovnou osou, s pohyblivým stojanem 
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Tento typ center má pevný stojan (někdy také „Box in Box“). To znamená, že se vřeteno 
horizontálním vedení stojanu a výškově se polohuje 

Tato koncepce vyplývá z nevýhod 
pohyblivého stojanu, kde kvůli náhonu vřetene mimo těžiště pohybové skupiny může 

Náhon vřetene je zde řešen jako přímý, tedy 
urychlování tak hmotných těles, jako v případě 

[36] 

pohyblivým stojanem jsou oproti pevnému stojanu na první pohled menší. Stojan se 
ose X, někdy směrem do řezu v ose Z. Vřeteník 

pohybem stojanu dochází tedy k pohybu 
Oproti pevnému stojanu je pohyblivý stojan užší, o to víc je vyztužen 

servomotoru.  

: OC s vodorovnou osou, s pohyblivým stojanem [37] 
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2.1.3 S VÝSUVNÝM VŘETENÍKEM

Koncepce s výsuvným vřeteníkem připomíná
pohybovat ve dvou nebo třech osách. Stojan je pohyblivý, podobně jako u center 
s pohyblivým stojanem. Liší se však konstrukcí. Vedení pro pohyb vřeteníku je zde umístěno 
zboku, aby byl umožněn pohyb vřeteníku v
obrábění rozměrných obrobků skříňovitých tvarů. Možnost výměny hlav vřeteníku významně 
zvyšuje technologickou přizpůsobiv
například frézovací, vrtací, vyvrtávací, soustružnické, atp. 

Obrázek 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSUVNÝM VŘETENÍKEM 

výsuvným vřeteníkem připomíná spíše vyvrtávací stroj. Vřeteník se zde může 
pohybovat ve dvou nebo třech osách. Stojan je pohyblivý, podobně jako u center 

pohyblivým stojanem. Liší se však konstrukcí. Vedení pro pohyb vřeteníku je zde umístěno 
, aby byl umožněn pohyb vřeteníku v ose Y. Tento typ strojů je určen hlavně pro 

obrábění rozměrných obrobků skříňovitých tvarů. Možnost výměny hlav vřeteníku významně 
yšuje technologickou přizpůsobivost stroje. Existují různé typy výměnných hlav, jako 

například frézovací, vrtací, vyvrtávací, soustružnické, atp.  

 

14: OC s vodorovnou osou, s výsuvným vřeteníkem 
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spíše vyvrtávací stroj. Vřeteník se zde může 
pohybovat ve dvou nebo třech osách. Stojan je pohyblivý, podobně jako u center 

pohyblivým stojanem. Liší se však konstrukcí. Vedení pro pohyb vřeteníku je zde umístěno 
ose Y. Tento typ strojů je určen hlavně pro 

obrábění rozměrných obrobků skříňovitých tvarů. Možnost výměny hlav vřeteníku významně 
ost stroje. Existují různé typy výměnných hlav, jako 

: OC s vodorovnou osou, s výsuvným vřeteníkem [38] 
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2.2 SE SVISLOU OSOU VŘETE

Tato koncepce vyniká hlavně jednoduchým upnutím obrobků, kdy gravitační síly směřují do 
dosedací plochy. Z toho důvodu je toto uspořádání vhodné pro 
Jednodušší upínání obrobků znamená také větší možnosti jejich automatické výměny. Počet 
používaných variant kinematických struktur je zde oproti variantě s
značně snížen. Důvodem je fakt, že pohyb ve směru osy Z
realizovat v obrobku, ale v
teoreticky možných provedení se používá 8, viz

Obrázek 15: Používané varianty kinematických s

Obdobně jako u center s vodorovnou osou vřetene, i zde jsou varianty kinematických struktur 
voleny podle tvaru a velikosti obrobků. Pro ob
struktury se všemi osami v
variant bývá často upnuto více obrobků, které se střídavě obrábí. S
obrobků klesá počet translačních os v
translačních os, nebo jejich doplněním o osu rotační získat další uspořádání.
se svislou osou vřetena můžeme dále rozdělit na centra s
s pohyblivým příčníkem a pohyblivým nebo pevným portálem.

 

 

 

E SVISLOU OSOU VŘETENA 

Tato koncepce vyniká hlavně jednoduchým upnutím obrobků, kdy gravitační síly směřují do 
toho důvodu je toto uspořádání vhodné pro ploché, rozměrné

Jednodušší upínání obrobků znamená také větší možnosti jejich automatické výměny. Počet 
používaných variant kinematických struktur je zde oproti variantě s vodorovnou osou vřetena 
značně snížen. Důvodem je fakt, že pohyb ve směru osy Z (přísuv) není konstrukčně výhodné 

obrobku, ale v nástroji. Nedochází tak ke zvedání velké hmotnosti. 
teoreticky možných provedení se používá 8, viz obrázek 15. [5] [6] 

: Používané varianty kinematických struktur OC na nerotační součás
vřetena [5] 

vodorovnou osou vřetene, i zde jsou varianty kinematických struktur 
voleny podle tvaru a velikosti obrobků. Pro obrábění hmotných součástí jsou vhodné 
struktury se všemi osami v nástroji z důvodu menší zátěže pohonů, a také proto, že u těchto 
variant bývá často upnuto více obrobků, které se střídavě obrábí. S
obrobků klesá počet translačních os v nástroji. I v tomto případě lze nahrazením některých 
translačních os, nebo jejich doplněním o osu rotační získat další uspořádání.
se svislou osou vřetena můžeme dále rozdělit na centra s pohyblivým nebo pevným stojanem, 

pohyblivým příčníkem a pohyblivým nebo pevným portálem. [5] 
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Tato koncepce vyniká hlavně jednoduchým upnutím obrobků, kdy gravitační síly směřují do 
ploché, rozměrné součásti. 

Jednodušší upínání obrobků znamená také větší možnosti jejich automatické výměny. Počet 
vodorovnou osou vřetena 

není konstrukčně výhodné 
nástroji. Nedochází tak ke zvedání velké hmotnosti. Z 24 

 

truktur OC na nerotační součásti se svislou osou 

vodorovnou osou vřetene, i zde jsou varianty kinematických struktur 
rábění hmotných součástí jsou vhodné 

a také proto, že u těchto 
variant bývá často upnuto více obrobků, které se střídavě obrábí. S klesající hmotností 

tomto případě lze nahrazením některých 
translačních os, nebo jejich doplněním o osu rotační získat další uspořádání. Obráběcí centra 

pohyblivým nebo pevným stojanem, 
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2.2.1 S PEVNÝM STOJANEM 

Konstrukce stojanu svislých center s
s posuvným stojanem. Zde však posuvný není. Směrem k
vodícími plochami, po kterých se pohybuje vřeteník. Ten koná poh
– tedy v ose Z a bývá vyvažován pomocí závaží
elektromotoru umístěného ve stejné ose nad ním. Další pohyby koná stůl (většinou křížový). 
Tato koncepce se hodí hlavně pro obrábění deskovitých

Obrázek 

2.2.2 S POHYBLIVÝM STOJANEM

Tato varianta využívá tři translační osy v
těžší obrobky. Pohybové ústrojí stojanu často připomíná křížový stůl. Stojan s
pohybuje v osách X a Y, samotný vřeteník v
stojanem, i zde je vřeteno poháněno přímo. Nespornou výhodou této koncepce je dobrá 
přístupnost obráběcího prostoru a s
obrobků.  

Obrázek 

 

 

 

 

 

Konstrukce stojanu svislých center s pevným stojanem připomíná stojan horizontálních center 
posuvným stojanem. Zde však posuvný není. Směrem k obrobku disponuje 

vodícími plochami, po kterých se pohybuje vřeteník. Ten koná pohyb pouze ve svislém směru 
a bývá vyvažován pomocí závaží. Vřeteno je poháněno přímo, a to pomocí 

elektromotoru umístěného ve stejné ose nad ním. Další pohyby koná stůl (většinou křížový). 
Tato koncepce se hodí hlavně pro obrábění deskovitých součástí.  

 

Obrázek 16: OC se svislou osou, s pevným stojanem [39]

POHYBLIVÝM STOJANEM 

Tato varianta využívá tři translační osy v nástroji. Stůl je zde pevný, a tudíž je vhodný i pro 
těžší obrobky. Pohybové ústrojí stojanu často připomíná křížový stůl. Stojan s

osách X a Y, samotný vřeteník v ose Z. Podobně jako u va
stojanem, i zde je vřeteno poháněno přímo. Nespornou výhodou této koncepce je dobrá 
přístupnost obráběcího prostoru a s tím spojená možnost automatické výměny nástrojů či 

 

Obrázek 17: OC se svislou osou, s pohyblivým stojanem [40]
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pevným stojanem připomíná stojan horizontálních center 
obrobku disponuje kluznými 

yb pouze ve svislém směru 
Vřeteno je poháněno přímo, a to pomocí 

elektromotoru umístěného ve stejné ose nad ním. Další pohyby koná stůl (většinou křížový). 

[39] 

nástroji. Stůl je zde pevný, a tudíž je vhodný i pro 
těžší obrobky. Pohybové ústrojí stojanu často připomíná křížový stůl. Stojan s vřeteníkem se 

ose Z. Podobně jako u varianty s pevným 
stojanem, i zde je vřeteno poháněno přímo. Nespornou výhodou této koncepce je dobrá 

tím spojená možnost automatické výměny nástrojů či 

[40] 
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2.2.3 S POHYBLIVÝM PŘÍČNÍK

Nebo také horní gantry. I tato varianta využívá všechny tři translační osy umístěné v
Jde ale o zcela odlišnou konstrukci oproti předchozímu typu. Příčník se zde pohybuje po 
horních plochách dvou stěn, které obklopují pevný stůl.
svařené s betonovou výplní. Příčník se pohybuje v
pohybuje po příčníku v ose Y a zároveň se vysouvá do řezu v
přímo, obdobně jako v předchozích typech svislých center. Celkově je tato koncepce vhodná 
hlavně pro velmi objemné obrobky. 

Obrázek 18

2.2.4 S POHYBLIVÝM PORTÁL

Nebo také spodní gantry. Také zde jsou všechny translační osy umíst
variantě s pohyblivým příčníkem je zde příčník napevno spojen s
jsou vyrobeny z litiny, betonu
pevných ložích pomocí saní.  
řezu v ose Z. Podobně jako u varianty s
pro velmi objemné součásti.

Obrázek 

 

 

PŘÍČNÍKEM 

I tato varianta využívá všechny tři translační osy umístěné v
Jde ale o zcela odlišnou konstrukci oproti předchozímu typu. Příčník se zde pohybuje po 
horních plochách dvou stěn, které obklopují pevný stůl. Stěny jsou litinové, betonové nebo 

ní. Příčník se pohybuje v ose X a nese výsuvný vře
ose Y a zároveň se vysouvá do řezu v ose Z. Pohon vřetena je řešen 

předchozích typech svislých center. Celkově je tato koncepce vhodná 
hlavně pro velmi objemné obrobky.  

 

18: OC se svislou osou, s pohyblivým příčníkem [41]

PORTÁLEM 

Nebo také spodní gantry. Také zde jsou všechny translační osy umístěny do nástroje. 
pohyblivým příčníkem je zde příčník napevno spojen s bočními stojany. Stojany

litiny, betonu nebo kombinace svařence a betonu, pohybují 
pevných ložích pomocí saní.  Vřeteník se pohybuje po horní příčce v ose X a vysouvá se do 

ose Z. Podobně jako u varianty s pohyblivým příčníkem, i tento typ je vhodný zejména 
pro velmi objemné součásti. 

 

Obrázek 19: OC se svislou osou, s pohyblivým portálem [42]
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I tato varianta využívá všechny tři translační osy umístěné v nástroji. 
Jde ale o zcela odlišnou konstrukci oproti předchozímu typu. Příčník se zde pohybuje po 

Stěny jsou litinové, betonové nebo 
ose X a nese výsuvný vřeteník. Ten se 

ose Z. Pohon vřetena je řešen 
předchozích typech svislých center. Celkově je tato koncepce vhodná 

[41] 

ěny do nástroje. Oproti 
bočními stojany. Stojany 

pohybují se v ose Y po 
ose X a vysouvá se do 

pohyblivým příčníkem, i tento typ je vhodný zejména 

[42] 
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3 HLAVNÍ ČÁSTI OBRÁBĚCÍ

SOUČÁSTI 
Tato kapitola je zaměřena na jednotlivé části obráběcích center na nerotační součásti. Pro 
každou součást je popsána hlavní charakteristika, jsou uvedeny hlavní požadavky a používané 
materiály. U některých součástí  je také zmíněno konkrétní použití nekonvenčního materiálu 
danou firmou. Dále je pro každou část zpracována tabulka, která porovnává konvenční a 
nekonvenční materiály vzhledem k
materiálem je hodnoceno hvězdičkami od jedné do pěti, přičemž pět hvězdiček znamená 
nejlepší splnění požadavku. Každý požadavek má svoji váhu, ta je stanovena na základě 
Fullerovy metody. Výpočet jednotlivých vah požadavků je v
konkrétní požadavek je vynásoben jeho váhou. Součet všech takto vynásobených hvězdiček 
dává výsledné hodnocení daného materiálu.

3.1 NOSNÁ SOUSTAVA

Nejdůležitější vlastnosti stroje, jako jsou přesnost či rychlost obrábění, úzce souvisí s 
jeho nosnou soustavou. Nosná soustava přenáší
Skládá se z lože, upínacího stolu,
konzoly. Dohromady tedy musí tvořit velmi tuhý celek.

3.1.1 LOŽE 

Lože obráběcího stroje obecně jsou základním prvkem nosné soustavy. 
k základu stroje a jsou nepohyblivá. Jejich hlavní úlohou je tlumení
řezných sil a sil vyvozených hmotností stroje. Lože jsou namáhány hlavně tlakem, ohybem a 
teplotním namáháním. Nejběžněji bývají odlité z
svařené z konstrukční oceli. 
stroje mohou být lože vyrobené z
Framag. 

Obrázek 20: Lože z ocelového svařence vyplněného polymerbetonem od firmy Framag

Hlavní požadavky, kladené na 
tuhost, malá hmotnost, malá teplotní roztažnost
cena. To, jak jsou tyto požadavky plněny jednotlivými materiály, znázorňuje 

 

LAVNÍ ČÁSTI OBRÁBĚCÍCH CENTER NA NEROTAČ

Tato kapitola je zaměřena na jednotlivé části obráběcích center na nerotační součásti. Pro 
popsána hlavní charakteristika, jsou uvedeny hlavní požadavky a používané 

materiály. U některých součástí  je také zmíněno konkrétní použití nekonvenčního materiálu 
danou firmou. Dále je pro každou část zpracována tabulka, která porovnává konvenční a 

vzhledem k plnění jednotlivých požadavků. Splnění požadavku daným 
hodnoceno hvězdičkami od jedné do pěti, přičemž pět hvězdiček znamená 

nejlepší splnění požadavku. Každý požadavek má svoji váhu, ta je stanovena na základě 
llerovy metody. Výpočet jednotlivých vah požadavků je v příloze 1. Počet hvězdiček pro 

konkrétní požadavek je vynásoben jeho váhou. Součet všech takto vynásobených hvězdiček 
dává výsledné hodnocení daného materiálu. 

OSNÁ SOUSTAVA 

stroje, jako jsou přesnost či rychlost obrábění, úzce souvisí s 
Nosná soustava přenáší všechny účinky statických a dynamických sil.

upínacího stolu, stojanů, příčníku a dalších prvků, jako jsou sloupy a 
hromady tedy musí tvořit velmi tuhý celek. [6] 

Lože obráběcího stroje obecně jsou základním prvkem nosné soustavy. 
základu stroje a jsou nepohyblivá. Jejich hlavní úlohou je tlumení

l vyvozených hmotností stroje. Lože jsou namáhány hlavně tlakem, ohybem a 
teplotním namáháním. Nejběžněji bývají odlité z šedé legované litiny, ale mohou být i 

konstrukční oceli. Příkladem použití netradičních materiálů při konstrukci loží 
vyrobené z ocelového svařence vyplněného polymerbetonem od firmy 

: Lože z ocelového svařence vyplněného polymerbetonem od firmy Framag

Hlavní požadavky, kladené na materiál loží, jsou: vysoká pevnost v tlaku, dobr
malá teplotní roztažnost, jednoduchá výroba a v neposlední řadě nízká 

cena. To, jak jsou tyto požadavky plněny jednotlivými materiály, znázorňuje 

 

 29 

CH CENTER NA NEROTAČNÍ 

Tato kapitola je zaměřena na jednotlivé části obráběcích center na nerotační součásti. Pro 
popsána hlavní charakteristika, jsou uvedeny hlavní požadavky a používané 

materiály. U některých součástí  je také zmíněno konkrétní použití nekonvenčního materiálu 
danou firmou. Dále je pro každou část zpracována tabulka, která porovnává konvenční a 

plnění jednotlivých požadavků. Splnění požadavku daným 
hodnoceno hvězdičkami od jedné do pěti, přičemž pět hvězdiček znamená 

nejlepší splnění požadavku. Každý požadavek má svoji váhu, ta je stanovena na základě 
příloze 1. Počet hvězdiček pro 

konkrétní požadavek je vynásoben jeho váhou. Součet všech takto vynásobených hvězdiček 

stroje, jako jsou přesnost či rychlost obrábění, úzce souvisí s 
všechny účinky statických a dynamických sil. 

, příčníku a dalších prvků, jako jsou sloupy a 

Lože obráběcího stroje obecně jsou základním prvkem nosné soustavy. Jsou připevněna 
základu stroje a jsou nepohyblivá. Jejich hlavní úlohou je tlumení vibrací a  přenášení 

l vyvozených hmotností stroje. Lože jsou namáhány hlavně tlakem, ohybem a 
šedé legované litiny, ale mohou být i 

h materiálů při konstrukci loží 
ocelového svařence vyplněného polymerbetonem od firmy 

 

: Lože z ocelového svařence vyplněného polymerbetonem od firmy Framag [43] 

loží, jsou: vysoká pevnost v tlaku, dobrá statická 
, jednoduchá výroba a v neposlední řadě nízká 

cena. To, jak jsou tyto požadavky plněny jednotlivými materiály, znázorňuje Tabulka 8. 
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Tabulka 8: Porovnání materiálů loží

3.1.2 UPÍNACÍ STŮL 

Dalším důležitým prvkem nosné soustavy CNC obráběcích center je upínací stůl. Jeho 
základní úlohou je upínání obrobku. Pro tento účel se nejčastěji používají T
vyfrézované do profilu upínací desky 
Tyto drážky však značně snižují tuhost upínací desky, což má za následek zvětšení tloušťky 
desky a s tím spojené zvýšení hmotnosti. Alternativou těchto drážek mohou být závitové 
otvory v desce. Toto provedení má jen velmi malý vliv na tuhost, avšak v
zřídka hlavně kvůli nekomfortnímu upínání a čištění.
přenos řezných sil z obrobku na základ stroje. Pro tento účel musí být stůl dostatečně t
tuhosti stolu se odvíjí i výsledná tuhost stroje. 
z oceli, litiny nebo litého hliníku
upínacího stolu je keramický stůl od firmy Sodick.

Obrázek 

Upínací stoly mohou být pevné, otočné nebo naklápěcí. Pevné stoly se používají hlavně pro 
rozměrné obrobky, kdy stůl vykonává buď pouze translační, nebo žádné pohyby. Otočné stoly 
přidávají obráběcímu centru další rotační osu, což znamená značné snížení obráběcích časů a 
větší možnost obrábění na jedno upnutí. U obráběcích center s
téměř nedílnou součástí. Naklápěcí stoly znamenají přidání 
víceosých center. [5] 

 

orovnání materiálů loží 

Dalším důležitým prvkem nosné soustavy CNC obráběcích center je upínací stůl. Jeho 
základní úlohou je upínání obrobku. Pro tento účel se nejčastěji používají T

vané do profilu upínací desky stolu, a do kterých se vsazují profilované matice upínek
Tyto drážky však značně snižují tuhost upínací desky, což má za následek zvětšení tloušťky 

tím spojené zvýšení hmotnosti. Alternativou těchto drážek mohou být závitové 
provedení má jen velmi malý vliv na tuhost, avšak v

zřídka hlavně kvůli nekomfortnímu upínání a čištění. Jednou z dalších úloh upínacího stolu je 
obrobku na základ stroje. Pro tento účel musí být stůl dostatečně t

tuhosti stolu se odvíjí i výsledná tuhost stroje. Upínací stoly bývají nejčastěji vyrobeny 
litého hliníku. Příkladem využití nekonvenčního materiálu při konstrukci 

upínacího stolu je keramický stůl od firmy Sodick. [7] 

Obrázek 21: Keramický upínací stůl od firmy Sodick [46]

Upínací stoly mohou být pevné, otočné nebo naklápěcí. Pevné stoly se používají hlavně pro 
rozměrné obrobky, kdy stůl vykonává buď pouze translační, nebo žádné pohyby. Otočné stoly 

áběcímu centru další rotační osu, což znamená značné snížení obráběcích časů a 
větší možnost obrábění na jedno upnutí. U obráběcích center s vodorovnou osou vřetena jsou 
téměř nedílnou součástí. Naklápěcí stoly znamenají přidání naklápěcích rovin, používaj
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Dalším důležitým prvkem nosné soustavy CNC obráběcích center je upínací stůl. Jeho 
základní úlohou je upínání obrobku. Pro tento účel se nejčastěji používají T-drážky, které jsou 

, a do kterých se vsazují profilované matice upínek. 
Tyto drážky však značně snižují tuhost upínací desky, což má za následek zvětšení tloušťky 

tím spojené zvýšení hmotnosti. Alternativou těchto drážek mohou být závitové 
provedení má jen velmi malý vliv na tuhost, avšak v praxi se používá jen 

dalších úloh upínacího stolu je 
obrobku na základ stroje. Pro tento účel musí být stůl dostatečně tuhý. Od 

Upínací stoly bývají nejčastěji vyrobeny 
Příkladem využití nekonvenčního materiálu při konstrukci 

 

[46] 

Upínací stoly mohou být pevné, otočné nebo naklápěcí. Pevné stoly se používají hlavně pro 
rozměrné obrobky, kdy stůl vykonává buď pouze translační, nebo žádné pohyby. Otočné stoly 

áběcímu centru další rotační osu, což znamená značné snížení obráběcích časů a 
vodorovnou osou vřetena jsou 

cích rovin, používají se u 
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Hlavní požadavky, kladené na materiál upínacího stolu, jsou: vysoká tuhost, vysoká pevnost 
v tlaku, malá teplotní roztažnost
jednoduchá a levná výroba.

Tabulka 9: Porovnání materiálů upínacích stolů

3.1.3 STOJANY 

Stojany fungují jako nosné části pro uložení vřetene. Mohou být pohyblivé i nepohyblivé. 
Patří mezi nejrozměrnější části obráběcích center, proto se často dělají dělené kvůli 
možnosti přepravy. U těžkých obráběcích strojů bývají smontovávány až na mí
šroubových spojů. Tuhost stojanů má přímý vliv na celkovou tuhost a přesnost stroje. 
jsou nejčastěji vyráběny z
materiálu může být stojan od firmy TOS Varnsdorf, který se skl
betonové výplně. [5] [48] 

Obrázek 22: Ocelovo

Hlavní požadavky, kladené na materiál stojanů, jsou: vysoká tuhost, malá teplotní roztažnost, 
nízká hmotnost, možnost vytvoření vodících prvků a jednoduchá a levná výroba. 

 

Hlavní požadavky, kladené na materiál upínacího stolu, jsou: vysoká tuhost, vysoká pevnost 
, malá teplotní roztažnost, nízká hmotnost, možnost vytvoření upínacích prvků a 

jednoduchá a levná výroba. 

: Porovnání materiálů upínacích stolů 

Stojany fungují jako nosné části pro uložení vřetene. Mohou být pohyblivé i nepohyblivé. 
Patří mezi nejrozměrnější části obráběcích center, proto se často dělají dělené kvůli 
možnosti přepravy. U těžkých obráběcích strojů bývají smontovávány až na mí
šroubových spojů. Tuhost stojanů má přímý vliv na celkovou tuhost a přesnost stroje. 
jsou nejčastěji vyráběny z litiny nebo ocelových svařenců. Příkladem využití netradičního 
materiálu může být stojan od firmy TOS Varnsdorf, který se skládá z

: Ocelovo-betonová konstrukce stojanu od firmy TOS Varnsdorf 

Hlavní požadavky, kladené na materiál stojanů, jsou: vysoká tuhost, malá teplotní roztažnost, 
nízká hmotnost, možnost vytvoření vodících prvků a jednoduchá a levná výroba. 
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Hlavní požadavky, kladené na materiál upínacího stolu, jsou: vysoká tuhost, vysoká pevnost 
, možnost vytvoření upínacích prvků a 

 

Stojany fungují jako nosné části pro uložení vřetene. Mohou být pohyblivé i nepohyblivé. 
Patří mezi nejrozměrnější části obráběcích center, proto se často dělají dělené kvůli lepší 
možnosti přepravy. U těžkých obráběcích strojů bývají smontovávány až na místě pomocí 
šroubových spojů. Tuhost stojanů má přímý vliv na celkovou tuhost a přesnost stroje. Stojany 

Příkladem využití netradičního 
ádá z ocelového svařence a 

 

od firmy TOS Varnsdorf [47] 

Hlavní požadavky, kladené na materiál stojanů, jsou: vysoká tuhost, malá teplotní roztažnost, 
nízká hmotnost, možnost vytvoření vodících prvků a jednoduchá a levná výroba.  
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Tabulka 10: Porovnání materiálů stojanů

3.1.4 PŘÍČNÍK 

Příčník je horizontálně uložená část stroje skříňovitého tvaru nesoucí vřeteník. Je uložen na 
jednom nebo dvou stojanech
stroje. Konstrukce příčníku může být
23. Typ Box in Box vykazuje větší tuhost, lepší rozložení zatížení a menší tepelné deformace. 
Na druhou stranu je oproti otevřenému příčníku rozměrnější a těžší. 

Obrázek 23: Provedení příčníku: vlevo Box in Box, vpravo otevřený příčník

Hmotnost, respektive poměr hmotnosti a tuhosti, je u příčníku velmi důležitý parametr. 
Horizontální uložení spolu s
ohyb a na krut. Proto je nutné konstruovat příčník velmi tuhý při zachování co mo
hmotnosti. Toho se většinou dosahuje žebrováním. Běžnými materiály příčníku jsou ocel a 
litina. Z netradičních materiálů lze brát v
příčníky potom i granit, keramiku, beton a uhlíkové kompozity. 

Tabulka 11: Porovnání materiálů příčníku

 

 

: Porovnání materiálů stojanů 

Příčník je horizontálně uložená část stroje skříňovitého tvaru nesoucí vřeteník. Je uložen na 
jednom nebo dvou stojanech, a to buď pohyblivě, nebo pevně – v závislosti na topologii 

příčníku může být otevřená nebo uzavřená – tzv. Box in Box, viz 
. Typ Box in Box vykazuje větší tuhost, lepší rozložení zatížení a menší tepelné deformace. 

Na druhou stranu je oproti otevřenému příčníku rozměrnější a těžší. [5] 

: Provedení příčníku: vlevo Box in Box, vpravo otevřený příčník

Hmotnost, respektive poměr hmotnosti a tuhosti, je u příčníku velmi důležitý parametr. 
Horizontální uložení spolu s velkou nesenou váhou způsobuje velké namáhání příčníku na 
ohyb a na krut. Proto je nutné konstruovat příčník velmi tuhý při zachování co mo
hmotnosti. Toho se většinou dosahuje žebrováním. Běžnými materiály příčníku jsou ocel a 

netradičních materiálů lze brát v úvahu hlavně plněné profily, pro nepohyblivé 
příčníky potom i granit, keramiku, beton a uhlíkové kompozity.  

: Porovnání materiálů příčníku 
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Příčník je horizontálně uložená část stroje skříňovitého tvaru nesoucí vřeteník. Je uložen na 
závislosti na topologii 

tzv. Box in Box, viz obrázek 
. Typ Box in Box vykazuje větší tuhost, lepší rozložení zatížení a menší tepelné deformace. 

 

 

: Provedení příčníku: vlevo Box in Box, vpravo otevřený příčník [8] 

Hmotnost, respektive poměr hmotnosti a tuhosti, je u příčníku velmi důležitý parametr. 
velkou nesenou váhou způsobuje velké namáhání příčníku na 

ohyb a na krut. Proto je nutné konstruovat příčník velmi tuhý při zachování co možná nejnižší 
hmotnosti. Toho se většinou dosahuje žebrováním. Běžnými materiály příčníku jsou ocel a 

úvahu hlavně plněné profily, pro nepohyblivé 
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3.2 VŘETENO 

Funkcí vřetena u obráběcích center na nerotační součásti je zaručení přesného rotačního 
pohybu nástroje. Přesnost tohoto pohybu závisí hlavně na kvalitě uložení a přesnosti 
obrábění. [6] 

Pro zachování vysoké tuhosti je délka vřetena co nejmen
radiálními a jedním (někdy dvěma
se nazývá hlavní a má menší házivost. Často se používají ložiska valivá (kombinace 
kuličková a válečková), ale lze využít i kluzných ložisek jako jsou hydrostatická, aerostatická, 
hydrodynamická a aerodynamická. Dále se používa
vynikají nulovými pasivními odpory. Při použití elektromagnetických ložisek je zapotřebí 
přidat i valivá pro případ havárie. Skříň, ve které je vřeteno uloženo, se nazývá vřeteník a 
mívá tvar skříně nebo tubusu. Z
kterého jsou upínány nástroje, a právě na něm se měří výsledná přesnost rotačního pohybu. 
Tvar předního konce je normalizován a většinou má tvar upínacího kužele. Pohon vřetena je 
většinou nepřímý pomocí řem
pohonem pomocí příruby nebo s

3.2.1  VŘETENÍK 

Vřeteník musí zaručit co nejpřesnější a nejtužší uložení vřetenové hřídele. Jeho materiál by 
měl mít co nejmenší teplotní roz
z oceli nebo litiny. Příkladem využití netradičního materiálu při konstrukci vřeteníku může 
být vřeteník z uhlíkových vláken od firmy CompoTech. Ta na svých stránkách uvádí, že 
uhlíkový vřeteník má až dvanáctkrát vyšší schopnost tlumit vibrace oproti ocelovému, a to při 
čtvrtinové hmotnosti. [50] 

 

Funkcí vřetena u obráběcích center na nerotační součásti je zaručení přesného rotačního 
pohybu nástroje. Přesnost tohoto pohybu závisí hlavně na kvalitě uložení a přesnosti 

Pro zachování vysoké tuhosti je délka vřetena co nejmenší. Uložení je realizováno dvěma
kdy dvěma) axiálními ložisky. Ložisko, které je blíže přednímu konci, 

se nazývá hlavní a má menší házivost. Často se používají ložiska valivá (kombinace 
kuličková a válečková), ale lze využít i kluzných ložisek jako jsou hydrostatická, aerostatická, 
hydrodynamická a aerodynamická. Dále se používají ložiska elektromagnetická, která 
vynikají nulovými pasivními odpory. Při použití elektromagnetických ložisek je zapotřebí 
přidat i valivá pro případ havárie. Skříň, ve které je vřeteno uloženo, se nazývá vřeteník a 
mívá tvar skříně nebo tubusu. Z vřeteníku vyčnívá konec vřetena, tzv. přední konec, do 
kterého jsou upínány nástroje, a právě na něm se měří výsledná přesnost rotačního pohybu. 
Tvar předního konce je normalizován a většinou má tvar upínacího kužele. Pohon vřetena je 
většinou nepřímý pomocí řemene nebo ozubeného kola. Jsou však i varianty s
pohonem pomocí příruby nebo s pohonem umístěným přímo v tělese vřeteníku.

Obrázek 24: Příklad uložení vřetena [49] 

co nejpřesnější a nejtužší uložení vřetenové hřídele. Jeho materiál by 
měl mít co nejmenší teplotní roztažnost a co nejlepší odvod tepla. Nejčastěji bývá vyroben 

oceli nebo litiny. Příkladem využití netradičního materiálu při konstrukci vřeteníku může 
uhlíkových vláken od firmy CompoTech. Ta na svých stránkách uvádí, že 

až dvanáctkrát vyšší schopnost tlumit vibrace oproti ocelovému, a to při 
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Funkcí vřetena u obráběcích center na nerotační součásti je zaručení přesného rotačního 
pohybu nástroje. Přesnost tohoto pohybu závisí hlavně na kvalitě uložení a přesnosti při 

ší. Uložení je realizováno dvěma 
eré je blíže přednímu konci, 

se nazývá hlavní a má menší házivost. Často se používají ložiska valivá (kombinace 
kuličková a válečková), ale lze využít i kluzných ložisek jako jsou hydrostatická, aerostatická, 

jí ložiska elektromagnetická, která 
vynikají nulovými pasivními odpory. Při použití elektromagnetických ložisek je zapotřebí 
přidat i valivá pro případ havárie. Skříň, ve které je vřeteno uloženo, se nazývá vřeteník a 

íku vyčnívá konec vřetena, tzv. přední konec, do 
kterého jsou upínány nástroje, a právě na něm se měří výsledná přesnost rotačního pohybu. 
Tvar předního konce je normalizován a většinou má tvar upínacího kužele. Pohon vřetena je 

ene nebo ozubeného kola. Jsou však i varianty s přímým 
tělese vřeteníku. [6] 

 

co nejpřesnější a nejtužší uložení vřetenové hřídele. Jeho materiál by 
tažnost a co nejlepší odvod tepla. Nejčastěji bývá vyroben 

oceli nebo litiny. Příkladem využití netradičního materiálu při konstrukci vřeteníku může 
uhlíkových vláken od firmy CompoTech. Ta na svých stránkách uvádí, že 

až dvanáctkrát vyšší schopnost tlumit vibrace oproti ocelovému, a to při 
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Obrázek 25: Vřeteník z uhlíkových vláke

Porovnání materiálů pro konstrukci vřeteníku je v

Tabulka 12: Porovnání materiálů vřeteníku

3.2.2 VŘETENOVÁ HŘÍDEL 

Vřetenová hřídel přenáší kroutící moment od pohonu k
kombinovaným namáháním na ohyb a na krut
být normalizovaný tvar předního konce (upínací kužel) a broušené plochy pro uložení
v ložiskách. Běžným materiálem je ocel. Dalšími použitelnými materiály jsou hlavně 
keramika a uhlíkové kompozity. Zajímavé je také řešení firmy CompoTech, které vyrábí 
vřetenové hřídele kombinací materiálů oceli a uhlíkového kompozitu. Tento materiál 
kombinuje výhody oceli na 
ostatních. Celkově tak dojde ke snížení hmotnosti, zvýšení tuhosti a k
roztažnosti v axiálním směru. 

Obrázek 26: Uhlíkovo

 

 

 

: Vřeteník z uhlíkových vláken od firmy CompoTech 

Porovnání materiálů pro konstrukci vřeteníku je v tabulce 12. 

: Porovnání materiálů vřeteníku 

Vřetenová hřídel přenáší kroutící moment od pohonu k nástroji. Je tedy namáhána 
kombinovaným namáháním na ohyb a na krut. Součástí konstrukce vřetenové hřídele musí 
být normalizovaný tvar předního konce (upínací kužel) a broušené plochy pro uložení

ložiskách. Běžným materiálem je ocel. Dalšími použitelnými materiály jsou hlavně 
keramika a uhlíkové kompozity. Zajímavé je také řešení firmy CompoTech, které vyrábí 
vřetenové hřídele kombinací materiálů oceli a uhlíkového kompozitu. Tento materiál 

oceli na funkčních plochách a výhody uhlíkových kompozitů na plochách 
ostatních. Celkově tak dojde ke snížení hmotnosti, zvýšení tuhosti a k

axiálním směru. [6] [51] 

 

: Uhlíkovo-grafitová vřetenová hřídel od firmy CompoTech 
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n od firmy CompoTech [50] 

 

nástroji. Je tedy namáhána 
. Součástí konstrukce vřetenové hřídele musí 

být normalizovaný tvar předního konce (upínací kužel) a broušené plochy pro uložení 
ložiskách. Běžným materiálem je ocel. Dalšími použitelnými materiály jsou hlavně 

keramika a uhlíkové kompozity. Zajímavé je také řešení firmy CompoTech, které vyrábí 
vřetenové hřídele kombinací materiálů oceli a uhlíkového kompozitu. Tento materiál 

plochách a výhody uhlíkových kompozitů na plochách 
ostatních. Celkově tak dojde ke snížení hmotnosti, zvýšení tuhosti a k téměř eliminaci 

grafitová vřetenová hřídel od firmy CompoTech [51] 
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Tabulka 13: Porovnání materiálů vřetenové hřídele

3.3 OCHRANNÉ KRYTY

Ochranné kryty strojů jsou možná až překvapivě důležitou součástí. Kromě estetického 
hlediska, které je spíše až na posledním místě, plní totiž celou řadu dalších 
úkolem je chránit samotný stroj, jeho obsluhu a životní prostředí. Zajištění bezpečných 
pracovních podmínek je velmi důležité, proto musí ochranné kryty zamezit působení 
nepřípustných vlivů na člověka 
Oproti tomu musí zajistit i ochranu samotného stroje. Například při obrábění kovových dílců 
je stroj vystaven odletujícím třískám, které jsou mnohdy 
ochranných krytů by docházelo k

Požadavky, které klademe na ochranné kryty, jsou: odolnost proti korozi, odolnost proti 
opotřebení, dobré tlumící vlastnosti, nízká cena a další
neprůstřelnost a podobně. V
Nejčastější provedení vnějšího krytování strojů je kombinace rámů z
vyplněných různými materiály, jako 
Jako ochrana proti hluku se často používá polyuretanov
pohybujících se částí strojů se používají teleskopické vnitřní kryty kruhového nebo 
obdélníkového průřezu vyrobené z

Obrázek 27

 

 

: Porovnání materiálů vřetenové hřídele 

CHRANNÉ KRYTY 

Ochranné kryty strojů jsou možná až překvapivě důležitou součástí. Kromě estetického 
hlediska, které je spíše až na posledním místě, plní totiž celou řadu dalších 
úkolem je chránit samotný stroj, jeho obsluhu a životní prostředí. Zajištění bezpečných 
pracovních podmínek je velmi důležité, proto musí ochranné kryty zamezit působení 
nepřípustných vlivů na člověka – jako jsou hluk, prach, aerosol nebo od
Oproti tomu musí zajistit i ochranu samotného stroje. Například při obrábění kovových dílců 
je stroj vystaven odletujícím třískám, které jsou mnohdy i zakaleny. Bez použití
ochranných krytů by docházelo k neúměrnému opotřebovávání stroje.  

Požadavky, které klademe na ochranné kryty, jsou: odolnost proti korozi, odolnost proti 
opotřebení, dobré tlumící vlastnosti, nízká cena a další, jako například průhlednost, 

. V současné době existuje celá řada výrobců ochranných krytů. 
Nejčastější provedení vnějšího krytování strojů je kombinace rámů z
vyplněných různými materiály, jako je plexi-sklo, eloxovaný hliník, ocelový plech a další. 
Jako ochrana proti hluku se často používá polyuretanová pěnová výplň. Pro ochranu 
pohybujících se částí strojů se používají teleskopické vnitřní kryty kruhového nebo 
obdélníkového průřezu vyrobené z oceli nebo pryže. 

27: Teleskopický kryt osy stroje od firmy Tecnimetal
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Ochranné kryty strojů jsou možná až překvapivě důležitou součástí. Kromě estetického 
hlediska, které je spíše až na posledním místě, plní totiž celou řadu dalších funkcí. Jejich 
úkolem je chránit samotný stroj, jeho obsluhu a životní prostředí. Zajištění bezpečných 
pracovních podmínek je velmi důležité, proto musí ochranné kryty zamezit působení 

nebo odletující pevné částice. 
Oproti tomu musí zajistit i ochranu samotného stroje. Například při obrábění kovových dílců 

i zakaleny. Bez použití vnitřních 

Požadavky, které klademe na ochranné kryty, jsou: odolnost proti korozi, odolnost proti 
, jako například průhlednost, 

obců ochranných krytů. 
Nejčastější provedení vnějšího krytování strojů je kombinace rámů z hliníkových profilů 

klo, eloxovaný hliník, ocelový plech a další. 
á pěnová výplň. Pro ochranu 

pohybujících se částí strojů se používají teleskopické vnitřní kryty kruhového nebo 

 

: Teleskopický kryt osy stroje od firmy Tecnimetal [52] 
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4 VOLBA TYPU OC
Cílem této kapitoly je volba typu obráběcího centra s ohledem na jeho hlavní části a možnosti 
jejich konstrukce z netradičních materiálů. Z tabulek, uvedených v kapitole 3, vyplývá: pro 
stavbu loží se jeví jako nejlepší HPC beton nebo polymerbeton, pro sta
jsou to keramické kompozity nebo konvenční šedá litina, pro stavbu stojanů jsou to HPC 
beton a polymerbeton, konstrukce příčníku vychází nejvýhodněji z ocelových profilů 
plněných betonem, pro vřeteník a vřetenovou hřídel jsou to keramic

Při volbě typu obráběcího stoje budu vycházet z různých hledisek
daného stroje pro nahrazování jeho částí ne
použití stroje. Souvisí hlavně s
používané stroje. Dalším hlediskem jsou rozměry stroje. Volím menší stroje. Důvodem je 
fakt, že při návrhu součásti z
odzkoušení teprve přejít na větší z
zkušenost. Budu brát v potaz to, jak daný typ stroje znám, jestli jsem se s
případně jestli jsem byl seznámen s
podkladů. Těmito podklady jsou myšleny z
Jednotlivé aspekty ovlivňující výběr typu obráběcího centra na nerotační součást
znázorněny v diagramu, viz 

Obrázek 

Mezi nejpoužívanější patří obráběcí centra s
pohyblivým stojanem. Naopak nejméně používaná jsou centra s
portálem. Tyto typy mají také oproti ostatním výrazně větší rozměry, proto jsou hodnocena 
hůře. Dostupnost podkladů je velmi vyrovnaná, téměř každý výrobce uvádí na svých 
stránkách základní technické a rozměrové údaje. 
svislou osou vřetena, konkrétně s
příčníkem a portálem. Po zvážení těchto aspektů volím typ obráběcího centra se svislou osou 
a pevným stojanem, který nastaveným požadavkům vyhověl nejvíce 

 

OC NA NEROTAČNÍ SOUČÁSTI 
Cílem této kapitoly je volba typu obráběcího centra s ohledem na jeho hlavní části a možnosti 
jejich konstrukce z netradičních materiálů. Z tabulek, uvedených v kapitole 3, vyplývá: pro 
stavbu loží se jeví jako nejlepší HPC beton nebo polymerbeton, pro sta
jsou to keramické kompozity nebo konvenční šedá litina, pro stavbu stojanů jsou to HPC 
beton a polymerbeton, konstrukce příčníku vychází nejvýhodněji z ocelových profilů 
plněných betonem, pro vřeteník a vřetenovou hřídel jsou to keramické kompozity. 

Při volbě typu obráběcího stoje budu vycházet z různých hledisek, ovlivňujících
daného stroje pro nahrazování jeho částí netradičními materiály. Prvním hlediskem je četn

Souvisí hlavně s typem obráběných součástí a univerzálností stroje.
používané stroje. Dalším hlediskem jsou rozměry stroje. Volím menší stroje. Důvodem je 
fakt, že při návrhu součásti z jiného materiálu je lepší volit menší součást a po jejím 
odzkoušení teprve přejít na větší z ekonomických důvodů. Dalším hlediskem je vlastní 

potaz to, jak daný typ stroje znám, jestli jsem se s
případně jestli jsem byl seznámen s jeho obsluhou. Posledním hlediskem je dostupnost 

Těmito podklady jsou myšleny základní rozměrové údaje a katalogové listy. 
ovlivňující výběr typu obráběcího centra na nerotační součást

diagramu, viz obrázek 28. 

Obrázek 28: Aspekty ovlivňující volbu typu OC 

Mezi nejpoužívanější patří obráběcí centra s vodorovnou osou, zvláště s
pohyblivým stojanem. Naopak nejméně používaná jsou centra s pohyblivým příčníkem a 
portálem. Tyto typy mají také oproti ostatním výrazně větší rozměry, proto jsou hodnocena 

ře. Dostupnost podkladů je velmi vyrovnaná, téměř každý výrobce uvádí na svých 
stránkách základní technické a rozměrové údaje. Osobní zkušenost mám největší se stroji se 
svislou osou vřetena, konkrétně s pevným stojanem. Naopak nejmenší s
příčníkem a portálem. Po zvážení těchto aspektů volím typ obráběcího centra se svislou osou 
a pevným stojanem, který nastaveným požadavkům vyhověl nejvíce – viz 
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Cílem této kapitoly je volba typu obráběcího centra s ohledem na jeho hlavní části a možnosti 
jejich konstrukce z netradičních materiálů. Z tabulek, uvedených v kapitole 3, vyplývá: pro 
stavbu loží se jeví jako nejlepší HPC beton nebo polymerbeton, pro stavbu upínacího stolu 
jsou to keramické kompozity nebo konvenční šedá litina, pro stavbu stojanů jsou to HPC 
beton a polymerbeton, konstrukce příčníku vychází nejvýhodněji z ocelových profilů 

ké kompozity.  

ovlivňujících vhodnost 
tradičními materiály. Prvním hlediskem je četnost 

a univerzálností stroje. Volím více 
používané stroje. Dalším hlediskem jsou rozměry stroje. Volím menší stroje. Důvodem je 

jiného materiálu je lepší volit menší součást a po jejím 
Dalším hlediskem je vlastní 

potaz to, jak daný typ stroje znám, jestli jsem se s ním už setkal, 
hlediskem je dostupnost 

ákladní rozměrové údaje a katalogové listy. 
ovlivňující výběr typu obráběcího centra na nerotační součásti jsou 

 

vodorovnou osou, zvláště s pevným a 
pohyblivým příčníkem a 

portálem. Tyto typy mají také oproti ostatním výrazně větší rozměry, proto jsou hodnocena 
ře. Dostupnost podkladů je velmi vyrovnaná, téměř každý výrobce uvádí na svých 

Osobní zkušenost mám největší se stroji se 
pevným stojanem. Naopak nejmenší s centry s pohyblivým 

příčníkem a portálem. Po zvážení těchto aspektů volím typ obráběcího centra se svislou osou 
viz Tabulka 14. 
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Tabulka 14: Porovnání jednotlivých typů OC na nerotační součásti

Na základě porovnání jednotlivých typů obráběcích center v
jednotlivých materiálů v kapitole 3 a na konzultaci s
části budu zabývat návrhem stojanu z
součásti se svislou osou, s pevným stojanem.

 

 

: Porovnání jednotlivých typů OC na nerotační součásti 

Na základě porovnání jednotlivých typů obráběcích center v tabulce 14
kapitole 3 a na konzultaci s vedoucím diplomové prá

části budu zabývat návrhem stojanu z polymerbetonu pro obráběcí centrum na nerotační 
pevným stojanem. 
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tabulce 14, porovnání 
vedoucím diplomové práce se v další 

polymerbetonu pro obráběcí centrum na nerotační 
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5 PŘEDBĚŽNÝ N

PRO OC SE SVISLOU OSOU A S

5.1 ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

Základní rozměry stojanu z
mezi obráběcí centra se svislou osou a s
KOVOSVIT MAS, na webových stránkách této firmy jsou dostupné technické informace o 
stroji. Hlavní rozměry stroje MCV Quick jsou patrné z

Obrázek 

Pomocí těchto rozměrů byla 
vzdálenost osy nástroje od stojanu a další parametry potřebné k

Tabulka 15: Základní parametry pro návrh stojanu

 

 

 

ŘEDBĚŽNÝ NÁVRH POLYMERBETONOVÉ

SE SVISLOU OSOU A S PEVNÝM STOJANEM

ÁKLADNÍ ROZMĚRY 

Základní rozměry stojanu z velké části vyplývají z rozměrů stroje MCV 800 Quick. Ten patří 
mezi obráběcí centra se svislou osou a s pevným stojanem. Stroj je dodáván firmou 
KOVOSVIT MAS, na webových stránkách této firmy jsou dostupné technické informace o 

Hlavní rozměry stroje MCV Quick jsou patrné z obrázku 29. 

Obrázek 29: Rozměry stroje MCV 800 Quick [53] 

Pomocí těchto rozměrů byla zvolena výška a šířka stojanu, velikost zdvihu v
od stojanu a další parametry potřebné k návrhu stojanu a k výpočtům.

: Základní parametry pro návrh stojanu 
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ÁVRH POLYMERBETONOVÉHO STOJANU 

PEVNÝM STOJANEM 

rozměrů stroje MCV 800 Quick. Ten patří 
pevným stojanem. Stroj je dodáván firmou 

KOVOSVIT MAS, na webových stránkách této firmy jsou dostupné technické informace o 

 

velikost zdvihu v ose Z, 
návrhu stojanu a k výpočtům. 
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5.2 KOTEVNÍ TECHNIKA A FU

Z důvodu dosažení co nejpřesnějších rozměrů a kvalit povrchů budou na polymerbetonové 
těleso stojanu připevněny ocelové komponenty. Do těchto komponentů budou po připevnění 
na stojan obrobeny připojovací a funkční plochy pro připevnění dalších součá
lineárních vedení, ložiskových domků apod.). 
dosažení potřebných délkových i geometrických tolerancí.

Pro vytvoření závitů v polymerbetonovém tělese stojanu budou použity nosné kotvy od 
výrobce PFEIFER – viz obrázek 30
připojovacích rozměrů budou kotvy použity i jako manipulační prvky.

5.3 POLOHOVACÍ ÚSTROJÍ

Pohyb vřeteníku v ose Z bude zajištěn pomocí kuličkového šroubu. Kuličkový šroub bude
poháněn pomocí servomotoru přes
bude realizováno pomocí ložiskových domků.
pohybovat po lineárním vedení pomocí valivých vozíků. 

 

OTEVNÍ TECHNIKA A FUNKČNÍ PLOCHY 

dosažení co nejpřesnějších rozměrů a kvalit povrchů budou na polymerbetonové 
těleso stojanu připevněny ocelové komponenty. Do těchto komponentů budou po připevnění 
na stojan obrobeny připojovací a funkční plochy pro připevnění dalších součá

rních vedení, ložiskových domků apod.). Tímto následným obrobením bude zaručeno 
dosažení potřebných délkových i geometrických tolerancí. 

polymerbetonovém tělese stojanu budou použity nosné kotvy od 
obrázek 30. Tyto kotvy budou zality přímo do tělesa stojanu.

připojovacích rozměrů budou kotvy použity i jako manipulační prvky. 

Obrázek 30: Nosné kotvy PFEIFER [54] 

OLOHOVACÍ ÚSTROJÍ 

Pohyb vřeteníku v ose Z bude zajištěn pomocí kuličkového šroubu. Kuličkový šroub bude
poháněn pomocí servomotoru přes převodovku a pružnou hřídelovou spojku.
ude realizováno pomocí ložiskových domků. Deska pro připojení vřeteníku 

pohybovat po lineárním vedení pomocí valivých vozíků.  

Obrázek 31: Schéma polohovacího ústrojí 
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dosažení co nejpřesnějších rozměrů a kvalit povrchů budou na polymerbetonové 
těleso stojanu připevněny ocelové komponenty. Do těchto komponentů budou po připevnění 
na stojan obrobeny připojovací a funkční plochy pro připevnění dalších součástí (například 

Tímto následným obrobením bude zaručeno 

polymerbetonovém tělese stojanu budou použity nosné kotvy od 
. Tyto kotvy budou zality přímo do tělesa stojanu. Kromě 

 

Pohyb vřeteníku v ose Z bude zajištěn pomocí kuličkového šroubu. Kuličkový šroub bude 
spojku. Uložení šroubu 

Deska pro připojení vřeteníku se bude 
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5.3.1 LINEÁRNÍ VEDENÍ 

Lineární vedení bude realizováno 
pomocí čtyř valivých (kuličkových) vozíků připevněných na desku pro připojení vřeteníku. 
Kolejnice i vozíky volím od firmy HIWIN. Konkrétně vozíky HGH30HA a kolejnice 
HGR35R. Délka kolejnic je s ohledem

Obrázek 

Parametry lineárních vozíků HGH30HA jsou v tabulce:

Tabulka 16: Parametry pro výpočet lineárního vedení

KONTROLA LINEÁRNÍHO VEDENÍ

Výpočet životnosti vychází z
jednotlivých vozíků. Velikost zatížení vozíků je počítána 
a poté při čelním obrábění. Pro výpočet řezné síly při čelním obrábění jsou použity maximální 
rozměry nástroje a maximální hodnoty posuvu a hloubky záběru. Jsou uvažovány dvě 
varianty působení řezných sil.

 

Lineární vedení bude realizováno pomocí dvou kolejnic připevněných na těleso stojanu a 
pomocí čtyř valivých (kuličkových) vozíků připevněných na desku pro připojení vřeteníku. 
Kolejnice i vozíky volím od firmy HIWIN. Konkrétně vozíky HGH30HA a kolejnice 
HGR35R. Délka kolejnic je s ohledem na velikost zdvihu zvolena 1 m. 

 

Obrázek 32: Vozík typu HGH na kolejnici typu HGR [55]

vozíků HGH30HA jsou v tabulce: 

pro výpočet lineárního vedení 

EDENÍ: 

Výpočet životnosti vychází z katalogu firmy HIWIN. Pro výpočet je zapotřebí určit 
jednotlivých vozíků. Velikost zatížení vozíků je počítána nejprve při zrychlení na rychloposuv 
a poté při čelním obrábění. Pro výpočet řezné síly při čelním obrábění jsou použity maximální 
rozměry nástroje a maximální hodnoty posuvu a hloubky záběru. Jsou uvažovány dvě 
varianty působení řezných sil. Označení zatížení jednotlivých vozíků je dle 
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pomocí dvou kolejnic připevněných na těleso stojanu a 
pomocí čtyř valivých (kuličkových) vozíků připevněných na desku pro připojení vřeteníku. 
Kolejnice i vozíky volím od firmy HIWIN. Konkrétně vozíky HGH30HA a kolejnice 

 

[55] 

 

katalogu firmy HIWIN. Pro výpočet je zapotřebí určit zatížení 
nejprve při zrychlení na rychloposuv 

a poté při čelním obrábění. Pro výpočet řezné síly při čelním obrábění jsou použity maximální 
rozměry nástroje a maximální hodnoty posuvu a hloubky záběru. Jsou uvažovány dvě 

jednotlivých vozíků je dle obrázku 33. 
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Obrázek 

Zatížení vozíků při zrychlení na rychloposuv:

V tomto případě je velikost síly všech vozíků stejná:

 𝑃 =

Zatížení vozíků při čelním frézování:

Obrázek 

Celková řezná síla: 

 𝐹 = 𝑘 ∙ 𝑎

 

 

Obrázek 33: Označení zatížení jednotlivých vozíků [55]

při zrychlení na rychloposuv: 

tomto případě je velikost síly všech vozíků stejná: 

𝑃 = 𝑃 = 𝑃 =
𝑚 ř ∙ (𝑔 + 𝑎) ∙ 𝑙

2 ∙ 𝑙
= 505,7𝑁

Zatížení vozíků při čelním frézování: 

Obrázek 34: Schéma zatížení při čelním frézování 

𝑎 ∙ 𝑓
( )

∙ sin (𝜅 ) ∙ sin (φ)( ) = 3426
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[55] 

𝑁 (1)  

 

3426 N (2)  
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Tečná složka řezné síly: 

 

Normálová složka tečné síly:

 

 Případ A: 
 
Síla působící na horní vozíky:

 𝑃 = 𝑃

Síla působící na dolní vozíky:

 𝑃 = 𝑃 =
𝑚

 Případ B: 
 
Síla působící na horní 

 𝑃 = 𝑃

Síla působící na dolní vozíky:

 𝑃 = 𝑃 =
𝑚

Maximální zatížení vozíků:
 

Nominální životnost vozíků:

 𝐿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐹 = 1,2 ∙ 𝐹 = 4154,4 𝑁 

Normálová složka tečné síly: 

𝐹 = 0,8 ∙ 𝐹 = 2770 𝑁 

íla působící na horní vozíky: 

=
𝑚 ř ∙ 𝑔 ∙ 𝑙 − 𝐹 ∙ 𝑙 + 𝐹 ∙ 𝑙

2 ∙ 𝑙
=  −2929,5

Síla působící na dolní vozíky: 

𝑚 ř ∙ 𝑔 ∙ 𝑙 − 𝐹 ∙ 𝑙 − 𝐹 ∙ (𝑙 − 𝑙 )

2 ∙ 𝑙
=  −5006

Síla působící na horní vozíky: 

=
𝑚 ř ∙ 𝑔 ∙ 𝑙 − 𝐹 ∙ 𝑙 − 𝐹 ∙ 𝑙

2 ∙ 𝑙
=  −3585,5

Síla působící na dolní vozíky: 

𝑚 ř ∙ 𝑔 ∙ 𝑙 − 𝐹 ∙ 𝑙 + 𝐹 ∙ (𝑙 − 𝑙 )

2 ∙ 𝑙
=  −1508

Maximální zatížení vozíků: 
𝑃 = 5006,7 𝑁 

Nominální životnost vozíků: 

𝐿 =
𝐶

𝑃
∙ 50000 = 7,397 ∙ 10  𝑚 
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(3)  

(4)  

5 𝑁 (5)  

5006,7 𝑁 (6)  

5 𝑁 (7)  

1508,3 𝑁 (8)  

(9)  

(10)  
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5.3.2 KULIČKOVÝ ŠROUB 

Předběžně byl zvolen válcovaný kuličkový šroub s
Matice kuličkového šroubu má označení FSC a má z
matici dodává firma HIWIN, z

Tabulka 17: Parametry pro výpočet kuličkového šroubu

KONTROLA KULIČKOVÉHO ŠROUBU

Kontrola kritických otáček:

Kritické otáčky šroubu: 

 

Maximální otáčky šroubu: 

 

Otáčky šroubu při rychloposuvu:

 

Podmínka pro kritické otáčky:

 

 

 

 

 

Předběžně byl zvolen válcovaný kuličkový šroub s průměrem 40mm a stoupáním 20mm. 
Matice kuličkového šroubu má označení FSC a má z obou stran stěrače nečistot. Šroub i 
matici dodává firma HIWIN, z jejíhož katalogu je také proveden výpočet.

: Parametry pro výpočet kuličkového šroubu 

ŠROUBU: 

Kontrola kritických otáček: 

𝑛 = 𝑘 ∙
𝑑

𝑙
∙ 10 = 7773 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

 

𝑛 = 0,8 ∙ 𝑛 = 6218 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

Otáčky šroubu při rychloposuvu: 

𝑛 =
𝑣

𝑃 Š

= 1500 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

Podmínka pro kritické otáčky: 

𝑛 < 𝑛   => 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 
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průměrem 40mm a stoupáním 20mm. 
obou stran stěrače nečistot. Šroub i 

katalogu je také proveden výpočet. 

 

(11)  

(12)  

(13)  

(14)  
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Kontrola vzpěrné tuhosti: 

Teoretická axiální síla:  

 

Dovolená provozní axiální síla:

 

Axiální síla působící na šroub:

 Při rychloposuvu: 

 

 Při čelním frézování: 

 

Podmínka pro axiální sílu: 

 

Kontrola otáčkového faktoru:

Otáčkový faktor: 

 

Podmínka pro otáčkový faktor:

 

Trvanlivost kuličkového šroubu:

v otáčkách: 

 

v hodinách: 

 𝐿

 

 

 

𝐹 = 𝑘 ∙
𝑑

𝑙
∙ 10 = 524718 𝑁 

Dovolená provozní axiální síla: 

𝐹 = 𝐹 ∙ 0,5 = 262359 𝑁 

Axiální síla působící na šroub: 

𝐹 = 𝑚 ř ∙ (𝑔 + 𝑎) = 768,6 𝑁 

 

𝐹 = 𝑚 ř ∙ 𝑔 − 𝐹 = −2181.4 𝑁 

 

𝐹  ≫  𝐹 , 𝐹   =>  𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Kontrola otáčkového faktoru: 

𝐷 = 𝑑 ∙ 𝑛 = 55200 

Podmínka pro otáčkový faktor: 

𝐷  >  𝐷   =>   𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

ost kuličkového šroubu: 

𝐿 =
𝐶

Š

𝐹
∙ 10 = 4,08 ∙ 10  𝑜𝑡 

=
𝐶

Š

𝐹
∙

10

𝑛 ∙ 60
= 45,3 ∙ 10  ℎ𝑜𝑑 
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(15)  

(16)  

(17)  

(18)  

(19)  

(20)  

(21)  

(22)  

(23)  
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KONTROLA LOŽISEK KULIČKOVÉHO ŠROUBU

Kuličkový šroub je uložen ve dvou ložiskových domcích. Oba ložiskové domky jsou od firmy 
HIWIN. Ložiskový domek blíže 
ložiska s kosoúhlým stykem 7206. Slouží tedy pro zachytávání radiálních i axiálních sil. 
Spodní domek má označení BF30 a obsahuje radiální kuličkové ložisko 6206, slouží pro 
zachycení radiálních sil. Ulože

Obrázek 35: 

Při výpočtu trvanlivosti ložisek kuličkového šroubu vycházím z
síly, působící na vřeteník stroje, jsou zachyceny lineárním vedením. 
šroubu se tedy přenášejí pouze síly axiální. Radiální síly jsou velmi malé
vůlí v lineárním vedení a od setrvačných sil rotujícího kuličkového šroubu. Z
kontroluji trvanlivost pouze ložisek s

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska:

 

Trvanlivost ložisek v horním ložiskovém domku:

 

 

5.3.3 POHON KULIČKOVÉHO ŠRO

Pohon kuličkového šroubu se bude skládat ze servomotoru, planetové převodovky a pružné 
hřídelové spojky. Předběžně volím 
Apex Dynamics. Pružnou hřídelovou spojku volím BKL8092 od firmy R+W Coupling. Motor 
bude zvolen a ověřen pomocí výpočtu na základě literatury 

 

ČKOVÉHO ŠROUBU: 

Kuličkový šroub je uložen ve dvou ložiskových domcích. Oba ložiskové domky jsou od firmy 
HIWIN. Ložiskový domek blíže motoru nese označení BK30 a obsahuje dvě kuličková 

kosoúhlým stykem 7206. Slouží tedy pro zachytávání radiálních i axiálních sil. 
Spodní domek má označení BF30 a obsahuje radiální kuličkové ložisko 6206, slouží pro 

Uložení kuličkového šroubu v ložiskách je patrné z

: Schematické zobrazení uložení kuličkového šroubu 

Při výpočtu trvanlivosti ložisek kuličkového šroubu vycházím z faktu, že všechny radiální 
síly, působící na vřeteník stroje, jsou zachyceny lineárním vedením. Na ložiska kuličkového 
šroubu se tedy přenášejí pouze síly axiální. Radiální síly jsou velmi malé

lineárním vedení a od setrvačných sil rotujícího kuličkového šroubu. Z
kontroluji trvanlivost pouze ložisek s kosoúhlým stykem v horním ložiskovém domku.

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska: 

𝑃 š = 𝑌 ∙ 𝐹 = 3076 𝑁 

horním ložiskovém domku: 

𝐿š =
𝐶 š

𝑃 š
∙ 10 = 714,7 ∙ 10  𝑜𝑡 

OHON KULIČKOVÉHO ŠROUBU 

Pohon kuličkového šroubu se bude skládat ze servomotoru, planetové převodovky a pružné 
hřídelové spojky. Předběžně volím planetovou převodovku s označením AB090 od firmy 

užnou hřídelovou spojku volím BKL8092 od firmy R+W Coupling. Motor 
bude zvolen a ověřen pomocí výpočtu na základě literatury [5]. 
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Kuličkový šroub je uložen ve dvou ložiskových domcích. Oba ložiskové domky jsou od firmy 
motoru nese označení BK30 a obsahuje dvě kuličková 

kosoúhlým stykem 7206. Slouží tedy pro zachytávání radiálních i axiálních sil. 
Spodní domek má označení BF30 a obsahuje radiální kuličkové ložisko 6206, slouží pro 

ložiskách je patrné z obrázku 35. 

 

zobrazení uložení kuličkového šroubu [55] 

faktu, že všechny radiální 
Na ložiska kuličkového 

šroubu se tedy přenášejí pouze síly axiální. Radiální síly jsou velmi malé a vznikají hlavně od 
lineárním vedení a od setrvačných sil rotujícího kuličkového šroubu. Z toho důvodu 

horním ložiskovém domku. 

(24)  

(25)  

Pohon kuličkového šroubu se bude skládat ze servomotoru, planetové převodovky a pružné 
označením AB090 od firmy 

užnou hřídelovou spojku volím BKL8092 od firmy R+W Coupling. Motor 
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Tabulka 18: Parametry pro výpočet pohonu

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH MOTORU: 

Motor se zvolí pomocí statického momentu zátěže, k
účinnost pohybové soustavy:

 

Potřebný moment motoru: 

 𝑀

 

: Parametry pro výpočet pohonu 

Motor se zvolí pomocí statického momentu zátěže, k tomu je zapotřebí znát celkovou 
účinnost pohybové soustavy: 

𝜂 = 𝜂 ∙ 𝜂 ∙ 𝜂 ∙ 𝜂 ř = 0,77 

 

𝑀 =
𝐹 − 𝑚 ř ∙ 𝑔 ∙ 𝑃 Š

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑖 ∙ 𝜂
= 2,2 𝑁𝑚 
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tomu je zapotřebí znát celkovou 

(26)  

(27)  
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Na základě statického momentu je zvolen motor, který se následně kontroluje z
hlediska. Lze předpokládat, že výsledný potřebný moment motoru bude vyšší ne
moment zátěže. Proto volím motor Panasonic MSME204G1, který má moment 6,37 Nm.

KONTROLA MOTORU: 

Maximální otáčky motoru s

 

 

 

Úhlové zrychlení kuličkového šroubu:

 

Úhlové zrychlení motoru: 

 

Moment setrvačnosti posuvových hmot:

 𝐽

Celkový moment setrvačnosti 

 𝐽 = 𝐽

Poměr momentů setrvačnosti:

- Výrobce uvádí maximální dovolenou hodnotu 15

 

Moment od přesouvaných hmot:

 𝑀

 

 

 

 

Na základě statického momentu je zvolen motor, který se následně kontroluje z
hlediska. Lze předpokládat, že výsledný potřebný moment motoru bude vyšší ne
moment zátěže. Proto volím motor Panasonic MSME204G1, který má moment 6,37 Nm.

Maximální otáčky motoru s ohledem na otáčky šroubu při rychloposuvu:

𝑛š =
𝑛

𝑖
= 1667 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

𝑛š > 𝑛   => 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Úhlové zrychlení kuličkového šroubu: 

𝜀 š =
𝑎 ∙ 2 ∙ 𝜋

𝑃 Š

= 942,5 𝑟𝑎𝑑/𝑠  

𝜀 = 𝜀 š ∙ 𝑖 = 2827,5 𝑟𝑎𝑑/𝑠  

Moment setrvačnosti posuvových hmot: 

= 𝑚 ř ∙
𝑃 Š

2 ∙ 𝜋
= 6,08 ∙ 10  𝑘𝑔 ∙ 𝑚  

Celkový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru: 

+ 𝐽 ř + 𝐽 +
𝐽 š

𝑖
+

𝐽

𝑖
= 1,385 ∙ 10  𝑘𝑔

Poměr momentů setrvačnosti: 

Výrobce uvádí maximální dovolenou hodnotu 15 

𝑅 =
𝐽

𝐽
= 3,76  => 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Moment od přesouvaných hmot: 

𝑀 =
𝑚 ř ∙ 𝑔 ∙ sin (𝛼 š) ∙ 𝑃 Š

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑖 ∙ 𝜂
= 0,81 𝑁𝑚 
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Na základě statického momentu je zvolen motor, který se následně kontroluje z dynamického 
hlediska. Lze předpokládat, že výsledný potřebný moment motoru bude vyšší než statický 
moment zátěže. Proto volím motor Panasonic MSME204G1, který má moment 6,37 Nm. 

ohledem na otáčky šroubu při rychloposuvu: 

(28)  

(29)  

(30)  

(31)  

(32)  

𝑘𝑔 ∙ 𝑚  (33)  

(34)  

(35)  
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Moment pasivních odporů: 

- Pro svislé uložení kuličkového šroubu je nulový

 

Moment na kuličkovém šroubu:

 𝑀

Celkový moment zátěže redukovaný na hřídel motoru:

 𝑀

Potřebná velikost momentu motoru:

 𝑀 . = 𝐽

Z výpočtu vyplývá, že zvolený motor  MSME204G1 spolu s
BKL8092 vyhovuje. 

HŘÍDELOVÁ SPOJKA 

Hřídelová spojka BKL8092 je navržena tak, aby umožňovala prokluz v
maximálního momentu motoru. Na straně motoru je spojka zajištěna perem a svěrným 
spojem. Na straně kuličko
umožněno proklouznutí při přetížení. Je tedy nutné určit utahovací moment šroubu svírajícího 
spojku. 

Obrázek 36: 

Dotykový tlak: 

 𝑝 =
2 ∙

𝜋 ∙

 

 

kuličkového šroubu je nulový 

𝑀 = 0 𝑁𝑚 

Moment na kuličkovém šroubu: 

𝑀 š =
𝑚 ř ∙ 𝑔 ∙ 𝑃 Š

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑖 ∙ 𝜂 ř
∙ (1 − 𝜂 ) = 0,15 𝑁𝑚 

zátěže redukovaný na hřídel motoru: 

𝑀 = 𝑀 + 𝑀 + 𝑀 š = 0,96 𝑁𝑚 

Potřebná velikost momentu motoru: 

𝐽 ∙ 𝜀 + 𝑀 = 4,9 𝑁𝑚  => 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

výpočtu vyplývá, že zvolený motor  MSME204G1 spolu s převodovkou 

Hřídelová spojka BKL8092 je navržena tak, aby umožňovala prokluz v
maximálního momentu motoru. Na straně motoru je spojka zajištěna perem a svěrným 
spojem. Na straně kuličkového šroubu je zajištěna pouze svěrným spojem, díky čemuž je 
umožněno proklouznutí při přetížení. Je tedy nutné určit utahovací moment šroubu svírajícího 

 

: Schematické zobrazení svěrného spoje hřídelové spojky

∙ 𝑘 ∙ 𝑖 ∙ 𝑀

𝑑 ∙ 𝐿 ∙ 𝜗
+

𝑘 ∙ 𝐹

𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝐿 ∙ 𝜗
= 31,02
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(36)  

(37)  

(38)  

𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 (39)  

převodovkou AB090 a spojkou 

Hřídelová spojka BKL8092 je navržena tak, aby umožňovala prokluz v případě překročení 
maximálního momentu motoru. Na straně motoru je spojka zajištěna perem a svěrným 

věrným spojem, díky čemuž je 
umožněno proklouznutí při přetížení. Je tedy nutné určit utahovací moment šroubu svírajícího 

zobrazení svěrného spoje hřídelové spojky 

02 𝑀𝑃𝑎 (40)  
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Axiální síla ve šroubu: 

 

Moment pro překonání tření v

 𝑀 =
𝐹

š

Moment pro překonání tření pod hlavou šroubu:

 

Výsledný utahovací moment šroubu:

 

Napětí ve šroubu: 

 

Dovolené napětí ve šroubu:

 

Bezpečnost šroubu: 

 

Šroub hřídelové spojky na straně kuličkového šroubu je 
Nm. To zaručí proklouznutí šroubu ve spojce při překročení maximálního momentu motoru o 
50%. 

 

 

𝐹
š

=
𝑝 ∙ 𝐿 ∙ 𝑑 ∙ 𝑐

𝑐 + 𝑏
= 8498 𝑁 

Moment pro překonání tření v závitech: 

š
∙ 𝑑

š

2
∙

𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝑑
š

− 𝑃š ∙ 𝑐𝑜𝑠 š

𝜋 ∙ 𝑑
š

∙ 𝑐𝑜𝑠 š + 𝑓 ∙ 𝑃š

= 5,6

Moment pro překonání tření pod hlavou šroubu: 

𝑀 =
𝐹

š
∙ 𝑓

2
∙

𝑑 − 𝑑š

2
= 1,9 𝑁𝑚 

Výsledný utahovací moment šroubu: 

𝑀 = 𝑀 + 𝑀 = 7,5 𝑁𝑚 

𝜎š =
4 ∙ 𝐹

š

𝜋 ∙ 𝑑
š

= 91,7 𝑀𝑃𝑎 

Dovolené napětí ve šroubu: 

𝜎 = 0,2 ∙ 𝑅 = 216 𝑀𝑃𝑎 

𝑘š =
𝜎

𝜎š
= 2,4  =>  𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Šroub hřídelové spojky na straně kuličkového šroubu je tedy nutné utáhnout na hodnotu 7
zaručí proklouznutí šroubu ve spojce při překročení maximálního momentu motoru o 
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(41)  

6 𝑁𝑚 (42)  

(43)  

(44)  

(45)  

(46)  

(47)  

tedy nutné utáhnout na hodnotu 7,5 
zaručí proklouznutí šroubu ve spojce při překročení maximálního momentu motoru o 
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6 VÝSLEDNÝ KONCEPT

Na základě parametrů a komponent stojanu
stojanu spolu s příslušenstvím. Tento model byl vytvořen pomocí 
Inventor. Skládá se ze tří hlavních konstrukčních uzlů 
a polohové ústrojí. Znázornění těchto uzlů je na 

Obrázek 37: Hlavní konstrukční uzly: těleso stojanu, př

6.1 TĚLESO STOJANU

Těleso stojanu je odlité z polymerbetonu. Obsahuje celkem 32 závitových kotev PFEIFER a 4 
vyráběné závitové kotvy. Uspořádání těchto kotev v
38. Celková hmotnost stojanu je cca 750kg a na jeho výrobu je zapotřebí přibližně 0,31m
polymerbetonu. 

 

ÝSLEDNÝ KONCEPT 
Na základě parametrů a komponent stojanu, navržených v kapitole 5

příslušenstvím. Tento model byl vytvořen pomocí 
Inventor. Skládá se ze tří hlavních konstrukčních uzlů – těleso stojanu, připojovací mezikusy 
a polohové ústrojí. Znázornění těchto uzlů je na obrázku 37. 

: Hlavní konstrukční uzly: těleso stojanu, připojovací mezikusy, polohovací ústrojí

ĚLESO STOJANU 

polymerbetonu. Obsahuje celkem 32 závitových kotev PFEIFER a 4 
Uspořádání těchto kotev v tělese stojanu je zobrazeno na

Celková hmotnost stojanu je cca 750kg a na jeho výrobu je zapotřebí přibližně 0,31m
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kapitole 5, byl vytvořen model 
příslušenstvím. Tento model byl vytvořen pomocí programu Autodesk 

těleso stojanu, připojovací mezikusy 

 

ipojovací mezikusy, polohovací ústrojí 

polymerbetonu. Obsahuje celkem 32 závitových kotev PFEIFER a 4 
tělese stojanu je zobrazeno na obrázku 

Celková hmotnost stojanu je cca 750kg a na jeho výrobu je zapotřebí přibližně 0,31m3 
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Obrázek 

Nutnost použití vyráběných závitových kotev 
vedení. Ocelový mezikus vedení, který bude přišroubován na závitové kotvy, by bylo velmi 
obtížné ustavit do svislé polohy bez větších odchylek jen pomocí šroubů. Z
vyráběné závitové kotvy plochy, do kterých se po odli
válcové kolíky. Tyto otvory již budou obrobeny s
válcových kolíků dojde k ustavení me
vyráběných závitových kotev bude na horní ko
na dolní kotvě drážka s přesně obrobenou šířkou. Díky této drážce není zapotřebí tolerovat 
vzájemnou polohu kolíků s

Obrázek 39

 

Obrázek 38: Uspořádání závitových kotev v tělese stojanu

Nutnost použití vyráběných závitových kotev vyplynula z požadavku na 
vedení. Ocelový mezikus vedení, který bude přišroubován na závitové kotvy, by bylo velmi 
obtížné ustavit do svislé polohy bez větších odchylek jen pomocí šroubů. Z
vyráběné závitové kotvy plochy, do kterých se po odlití tělesa stojanu obrobí otvory pro 
válcové kolíky. Tyto otvory již budou obrobeny s požadovanou tolerancí polohy. Pomocí 

ustavení mezikusů vedení do požadované polohy. Na každé z
vyráběných závitových kotev bude na horní kotvě obrobena přesná díra pro válcový kolík a 

přesně obrobenou šířkou. Díky této drážce není zapotřebí tolerovat 
vzájemnou polohu kolíků s obtížně dosažitelnou přesností.  

39: Ustavení mezikusů vedení pomocí válcových kolíků
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: Uspořádání závitových kotev v tělese stojanu 

požadavku na přesnost pro lineární 
vedení. Ocelový mezikus vedení, který bude přišroubován na závitové kotvy, by bylo velmi 
obtížné ustavit do svislé polohy bez větších odchylek jen pomocí šroubů. Z toho důvodu mají 

tí tělesa stojanu obrobí otvory pro 
požadovanou tolerancí polohy. Pomocí 

zikusů vedení do požadované polohy. Na každé z dvojic 
tvě obrobena přesná díra pro válcový kolík a 

přesně obrobenou šířkou. Díky této drážce není zapotřebí tolerovat 

 

vedení pomocí válcových kolíků 
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6.2 PŘIPOJOVACÍ MEZIKUSY

Připojovací mezikusy jsou umístěny pod ložiskovými domky a pod lineárním vedením. 
přišroubování na těleso stojanu 
povrchu pro ukotvení dalších kompo
zapotřebí obrobit s vysokou přesností.

6.3 POLOHOVACÍ ÚSTROJÍ

Polohovací ústrojí se skládá z
MSME204G1 je připojen k
spojena s pružnou hřídelovou spojkou BKL8092 pomocí pera a svěrného spoje. Spojka 
s kuličkovým šroubem je spojena pomocí svěrného spoje. 
v ložiskových domcích. Horní ložiskový domek obsahuje dvě vzájemně otočená l
s kosoúhlým stykem, spodní ložiskový domek obsahuje jedno radiální kuličkové ložisko. 
Matice šroubu je uložena v
vedení je složeno ze dvou kolejnic HGR30HA a čtyř lineárních vozíků HGH
polohovacího ústrojí je na obrázku 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘIPOJOVACÍ MEZIKUSY 

Připojovací mezikusy jsou umístěny pod ložiskovými domky a pod lineárním vedením. 
přišroubování na těleso stojanu budou dále obrobeny na požadované rozměry a drsnosti 
povrchu pro ukotvení dalších komponent. Zejména mezikusy pod lineárním vedením je 

vysokou přesností. 

OLOHOVACÍ ÚSTROJÍ 

Polohovací ústrojí se skládá z komponent navržených v kapitole 5.3. Servomotor Panasonic 
MSME204G1 je připojen k planetové převodovce AB090 pomocí 

pružnou hřídelovou spojkou BKL8092 pomocí pera a svěrného spoje. Spojka 
kuličkovým šroubem je spojena pomocí svěrného spoje. Kuličkový šroub je uložen 
ložiskových domcích. Horní ložiskový domek obsahuje dvě vzájemně otočená l
kosoúhlým stykem, spodní ložiskový domek obsahuje jedno radiální kuličkové ložisko. 

Matice šroubu je uložena v tělese pojezdu, které přenáší pohyb na desku vřeteníku. Lineární 
vedení je složeno ze dvou kolejnic HGR30HA a čtyř lineárních vozíků HGH

obrázku 40. 

Obrázek 40: Sestava polohovacího ústrojí 
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Připojovací mezikusy jsou umístěny pod ložiskovými domky a pod lineárním vedením. Po 
budou dále obrobeny na požadované rozměry a drsnosti 

nent. Zejména mezikusy pod lineárním vedením je 

Servomotor Panasonic 
planetové převodovce AB090 pomocí pera. Převodovka je 

pružnou hřídelovou spojkou BKL8092 pomocí pera a svěrného spoje. Spojka 
Kuličkový šroub je uložen 

ložiskových domcích. Horní ložiskový domek obsahuje dvě vzájemně otočená ložiska 
kosoúhlým stykem, spodní ložiskový domek obsahuje jedno radiální kuličkové ložisko. 

tělese pojezdu, které přenáší pohyb na desku vřeteníku. Lineární 
vedení je složeno ze dvou kolejnic HGR30HA a čtyř lineárních vozíků HGH30HA. Sestava 
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6.4 CELKOVÁ SESTAVA

Celková sestava stojanu se skládá ze všech výše zmíněných komponent. Dále obsahuje 
přírubu pro přišroubování převodovky a desku pro uchycení vřeteníku. Ve spodní části jsou 
otvory pro připojení stojanu k
sestavu stojanu zobrazují obrázky 41 a 42.

 

ELKOVÁ SESTAVA 

Celková sestava stojanu se skládá ze všech výše zmíněných komponent. Dále obsahuje 
přírubu pro přišroubování převodovky a desku pro uchycení vřeteníku. Ve spodní části jsou 
otvory pro připojení stojanu k ložím stroje. Rozsah pojezdu v ose Z 
sestavu stojanu zobrazují obrázky 41 a 42. 

Obrázek 41: Celková sestava stojanu 1 
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Celková sestava stojanu se skládá ze všech výše zmíněných komponent. Dále obsahuje 
přírubu pro přišroubování převodovky a desku pro uchycení vřeteníku. Ve spodní části jsou 

 je 750mm. Celkovou 
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Obrázek 42: Celková sestava stojanu 2 
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6.5 ANALÝZA PŘESTUPU TEPL

Pro polymerbetonové těleso stojanu byla vyhotovena 
porovnána s tělesem stojanu z
kuličkového šroubu působí teplota 40°C a na horní plochu stojanu působí te
servomotoru. Pro oba materiály byly tyto okrajové podmínky nastaveny stejně. 
zobrazeny na obrázcích 43 a 44

Obrázek 

Obrázek 

 

NALÝZA PŘESTUPU TEPLA 

Pro polymerbetonové těleso stojanu byla vyhotovena předběžná analýza přestupu tepla a 
tělesem stojanu z šedé litiny. Zatěžující teploty byly nadefinovány tak, že v

kuličkového šroubu působí teplota 40°C a na horní plochu stojanu působí te
servomotoru. Pro oba materiály byly tyto okrajové podmínky nastaveny stejně. 

obrázcích 43 a 44. 

Obrázek 43: Rozložení teplot stojanu z šedé litiny 

Obrázek 44: Rozložení teplot stojanu z polymerbetonu
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analýza přestupu tepla a 
šedé litiny. Zatěžující teploty byly nadefinovány tak, že v okolí 

kuličkového šroubu působí teplota 40°C a na horní plochu stojanu působí teplota 30°C od 
servomotoru. Pro oba materiály byly tyto okrajové podmínky nastaveny stejně. Výsledky jsou 

 

 

Rozložení teplot stojanu z polymerbetonu 
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Výsledky odpovídají hodnotám 
tyto výsledky se reálným hodnotám pouze přibližují. Jejich nepřesnosti jsou způsobeny 
hlavně použitím stejného tvaru stojanu
stojan by ve skutečnosti obsahoval jiné konstrukční prvky, tzn. žebrování, dutiny a podobně. 
Dále do analýzy nebyly zahrnuty závitové kotvy, které jsou součástí tělesa 
polymerbetonového stojanu. A nakonec 
odhadnuty. Pro účely vzájemného
analýza dostačující. 

 

 

 

 

 

Výsledky odpovídají hodnotám tepelných vodivostí obou materiálů. Je však třeba říci, že se 
výsledky se reálným hodnotám pouze přibližují. Jejich nepřesnosti jsou způsobeny 

hlavně použitím stejného tvaru stojanu pro šedou litinu i pro polymerbeton, kdy litinový 
stojan by ve skutečnosti obsahoval jiné konstrukční prvky, tzn. žebrování, dutiny a podobně. 

le do analýzy nebyly zahrnuty závitové kotvy, které jsou součástí tělesa 
polymerbetonového stojanu. A nakonec i okrajové podmínky (zatěžující teploty) byly pouze 

vzájemného porovnání rozložení teplot je však i takto zjednodušená 
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tepelných vodivostí obou materiálů. Je však třeba říci, že se 
výsledky se reálným hodnotám pouze přibližují. Jejich nepřesnosti jsou způsobeny 

pro šedou litinu i pro polymerbeton, kdy litinový 
stojan by ve skutečnosti obsahoval jiné konstrukční prvky, tzn. žebrování, dutiny a podobně. 

le do analýzy nebyly zahrnuty závitové kotvy, které jsou součástí tělesa 
i okrajové podmínky (zatěžující teploty) byly pouze 

rozložení teplot je však i takto zjednodušená 
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7 ZÁVĚR 
Úvodní kapitoly diplomové práce se zabývají netradičními 
využití pro konkrétní součásti daných strojů. V
materiálů. Jsou zde uvedeny jejich vlastnosti a vyčteny výhody a nevýhod
stavbě strojů. Druhá kapitola představuje přehled CNC obráběcích center na nerotační 
součásti. Jsou tu představeny používané varianty strojů a 
uspořádání. Ve třetí kapitole jsou dále uvedeny nejdůležitější části těchto stroj
uvedeny hlavní požadavky na jednotlivé části a za pomoci informací z
těmto částem přiřazeny materiály, které tyto požadavky plní nejlépe. Ve čtvrté kapitole je 
proveden výběr konkrétního stroje z
materiálem ze třetí kapitoly. Výsledkem je výběr polymerbetonového stojanu pro obráběcí 
centrum na nerotační součásti se svislou osou a s
zabývá zbylá část práce. 
 
Při návrhu polymerbetonového
vyřešit možnost připojení dalších součástí a stanovit parametry polohovacího ústrojí. Touto 
problematikou se zabývá kapitola pět. Zde je popsána volba základních rozměrů podle stroje 
MCV 800 Quick, jsou zde popsány závitové kotvy vhodné pro zalití do polymerbetonového 
tělesa a nakonec je navrženo polohovací ústrojí. Na základě těchto parametrů 
stojan, jehož popis je uveden v
 
Závěrem lze říci, že pro stavbu stojanu se polyme
hlavní výhodu vidím v jeho jednoduchém zpracování 
litiny podstatně jednodušší a tak může být prováděno i tam, kde by jinak byly litinové odlitky 
dodávány externí firmou. Na druhou s
či litině je výrazně potlačena jinými nároky na polymerbetonové odlitky 
tloušťkami stěn a absencí vnitřních prostorů, nelze tedy předpokládat násobně nižší hmotnost
stojanu oproti litinovému či ocelovému
jsou vysoká tuhost či dobrá 
strukturou součásti – i zde je tento problém řešen obdobně. Ověření těchto vlastností 
adekvátní analytickou metodou je takřka nemožné vzhledem k
polymerbetonu a nerovnoměrnému uspořádání částic plniva
ověřit přímo na hotové součásti vhodnými zátěžnými zkouškami simulujícími proces 
obrábění. Na základě výsledků těchto zkoušek by poté mohlo dojít k
stojanu za účelem snížení hmotnosti, či zlepšení dalších vlastností.
 

 

Úvodní kapitoly diplomové práce se zabývají netradičními materiály ve strojírenství a jejich 
využití pro konkrétní součásti daných strojů. V první kapitole je uveden přehled vybraných 
materiálů. Jsou zde uvedeny jejich vlastnosti a vyčteny výhody a nevýhod
stavbě strojů. Druhá kapitola představuje přehled CNC obráběcích center na nerotační 
součásti. Jsou tu představeny používané varianty strojů a popsány jednotlivá konstrukční 
uspořádání. Ve třetí kapitole jsou dále uvedeny nejdůležitější části těchto stroj
uvedeny hlavní požadavky na jednotlivé části a za pomoci informací z
těmto částem přiřazeny materiály, které tyto požadavky plní nejlépe. Ve čtvrté kapitole je 
proveden výběr konkrétního stroje z druhé kapitoly a konkrétní s
materiálem ze třetí kapitoly. Výsledkem je výběr polymerbetonového stojanu pro obráběcí 
centrum na nerotační součásti se svislou osou a s pevným stojanem. Návrhem této součásti se 

Při návrhu polymerbetonového stojanu bylo nejprve nutné určit jeho základní rozměry, 
vyřešit možnost připojení dalších součástí a stanovit parametry polohovacího ústrojí. Touto 
problematikou se zabývá kapitola pět. Zde je popsána volba základních rozměrů podle stroje 

sou zde popsány závitové kotvy vhodné pro zalití do polymerbetonového 
tělesa a nakonec je navrženo polohovací ústrojí. Na základě těchto parametrů 
stojan, jehož popis je uveden v kapitole šest. 

pro stavbu stojanu se polymerbeton zdá být vhodným materiálem. Jeho 
jeho jednoduchém zpracování – odléváním. To je oproti odlévání 

litiny podstatně jednodušší a tak může být prováděno i tam, kde by jinak byly litinové odlitky 
dodávány externí firmou. Na druhou stranu výhoda nižší hustoty polymerbetonu oproti oceli 
či litině je výrazně potlačena jinými nároky na polymerbetonové odlitky 

vnitřních prostorů, nelze tedy předpokládat násobně nižší hmotnost
ému či ocelovému.  Další vlastnosti polymerbetonového stojanu, jako 
dobrá schopnost tlumení, řeší většina výrobců mohutnou monolitickou 

i zde je tento problém řešen obdobně. Ověření těchto vlastností 
alytickou metodou je takřka nemožné vzhledem k nehomogenní 

nerovnoměrnému uspořádání částic plniva. Proto je nutné tyto vlastnosti 
ověřit přímo na hotové součásti vhodnými zátěžnými zkouškami simulujícími proces 

dě výsledků těchto zkoušek by poté mohlo dojít k určité optimalizaci tělesa 
stojanu za účelem snížení hmotnosti, či zlepšení dalších vlastností. 
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materiály ve strojírenství a jejich 
první kapitole je uveden přehled vybraných 

materiálů. Jsou zde uvedeny jejich vlastnosti a vyčteny výhody a nevýhody pro použití ve 
stavbě strojů. Druhá kapitola představuje přehled CNC obráběcích center na nerotační 

popsány jednotlivá konstrukční 
uspořádání. Ve třetí kapitole jsou dále uvedeny nejdůležitější části těchto strojů. Jsou zde 
uvedeny hlavní požadavky na jednotlivé části a za pomoci informací z první kapitoly jsou 
těmto částem přiřazeny materiály, které tyto požadavky plní nejlépe. Ve čtvrté kapitole je 

druhé kapitoly a konkrétní součásti spolu s jejím 
materiálem ze třetí kapitoly. Výsledkem je výběr polymerbetonového stojanu pro obráběcí 

Návrhem této součásti se 

prve nutné určit jeho základní rozměry, 
vyřešit možnost připojení dalších součástí a stanovit parametry polohovacího ústrojí. Touto 
problematikou se zabývá kapitola pět. Zde je popsána volba základních rozměrů podle stroje 

sou zde popsány závitové kotvy vhodné pro zalití do polymerbetonového 
tělesa a nakonec je navrženo polohovací ústrojí. Na základě těchto parametrů byl navržen 

rbeton zdá být vhodným materiálem. Jeho 
odléváním. To je oproti odlévání 

litiny podstatně jednodušší a tak může být prováděno i tam, kde by jinak byly litinové odlitky 
tranu výhoda nižší hustoty polymerbetonu oproti oceli 

či litině je výrazně potlačena jinými nároky na polymerbetonové odlitky – tedy většími 
vnitřních prostorů, nelze tedy předpokládat násobně nižší hmotnost 

erbetonového stojanu, jako 
řeší většina výrobců mohutnou monolitickou 

i zde je tento problém řešen obdobně. Ověření těchto vlastností 
nehomogenní struktuře 

. Proto je nutné tyto vlastnosti 
ověřit přímo na hotové součásti vhodnými zátěžnými zkouškami simulujícími proces 

určité optimalizaci tělesa 
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9 SEZNAM SYMBOLŮ

9.1 SEZNAM SYMBOLŮ

 

A  m  

a  m.s-2  

ap  mm  

B  m  

b  mm  

B´  m  

C  m  

c  mm  

Cdyn  N  

CdynKŠ  N  

Clkš  N  

d  mm  

d2šr  mm  

dK  mm  

dkl  mm  

Dn  -  

Dnz  -  

dšr  mm  

dw  mm  

f  °  

FAfr  N  

FAR  N  

FAšr  N  

Fc  N  

Ff  N  

Ffn  N  

FK  N  

FKmax  N  

fv  -  

 

EZNAM SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A TABULEK 
EZNAM SYMBOLŮ 

 Výška stojanu 

 Zrychlení vřeteníku 

 Hloubka záběru 

 Šířka dolní části stojanu 

 Vzdálenost šroubu od osy spojky 

 Šířka horní části stojanu 

 Tlošťka stojanu 

 Vzdálenost výřezu spojky 

 Dynamická únosnost vozíku 

 Dynamická tuhost kuličkového šroubu 

 Dynamická únosnost ložiska 7206 

 Průměr kuličkového šroubu 

 Střední průměr šroubu spojky 

 Malý průměr kuličkového šroubu 

 Průměr kuličkového šroubu v ložisku 

 Dovolený otáčkový faktor 

 Otáčkový faktor kuličkového šroubu 

 Průměr šroubu spojky 

 Průměr hlavy šroubu spojky 

 Úhel záběru 

 Axiální síla působící na kuličkový šroub při čelním frézování

 Axiální síla působící na kuličkový šroub při rychloposuvu

 Axiální síla ve šroubu spojky 

 Celková řezná síla 

 Tečná složka řezné síly 

 Normálová složka tečné síly 

 Teoretická axiální síla 

 Dovolená provozní axiální síla 

 Součinitel tření valivého vedení 
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Axiální síla působící na kuličkový šroub při čelním frézování 

Axiální síla působící na kuličkový šroub při rychloposuvu 
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fz  mm  

g  m.s-2  

ip  -  

Jkš  kg.m2  

Jm  kg.m2  

Jmot  kg.m2  

Jpř  kg.m2  

Jrhm  kg.m2  

Rms  -  

Jsp  kg.m2  

kc1  N.mm-2 

kd  -  

kK  -  

ks  -  

kšr  -  

L  ot  

l0  m  

l1  m  

l2  m  

l3  m  

ld  m  

Lh  hod  

lk  m  

Lsp  mm  

Lšr  ot  

Lvoz  m  

M  Nm  

mc  -  

MG  Nm  

MGT  Nm  

Mh  Nm  

Mkš  Nm  

Mm  Nm  

 

 Posuv na zub 
 Gravitační zrychlení 

 Převodový poměr planetové převodovky 

 Moment setrvačnosti kuličkového šroubu 

 Moment setrvačnosti posuvových hmot 

 Moment setrvačnosti motoru 

 Moment setrvačnosti převodovky 

 Celkový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru

 Poměr momentů setrvačnosti 

 Moment setrvačnosti spojky 

 Měrná řezná síla na 1mm2 třísky 

 Koeficient uložení pro kritické otáčky 

 Koeficient uložení pro vzpěrnou tuhost 

 Zabezpečení proti skluzu 

 Koeficient bezpečnosti pro šroub spojky 

 Trvanlivost kuličkového šroubu v otáčkách

 Vzdálenost mezi lineárními vozíky 

 Vzdálenost osy nástroje od lineárního vedení

 Vzdálenost těžiště vřeteníku od lineárního vedení

 Vzdálenost nástroje od vozíku 

 Vzdálenost mezi ložisky 

 Trvanlivost kuličkového šroubu v hodinách

 Nepodepřená délka šroubu 

 Délka svěrného spoje 

 Trvanlivost ložisek v horním ložiskovém domku

 Nominální životnost lineárních vozíků 

 Kroutící moment motoru 

 Exponent pro čelní frézování 

 Moment od přesouvaných hmot 

 Moment pasivních odporů 

 Moment pro překonání tření pod hlavou šroubu spojky

 Moment na kuličkovém šroubu 

 Předběžná velikost momentu motoru 
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trvačnosti redukovaný na hřídel motoru 

otáčkách 

Vzdálenost osy nástroje od lineárního vedení 

neárního vedení 

hodinách 

horním ložiskovém domku 

Moment pro překonání tření pod hlavou šroubu spojky 
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Mmax  Nm  

Mp.mot  Nm  

Msp  Nm  

mvř  kg  

Mz  Nm  

Mzdrhm  Nm  

nk  ot/mit  

nmax  ot/min  

nmax  ot/min  

nr  ot/min  

nšmax  ot/min  

p  MPa  

P  N  

P1  N  

P2  N  

P3  N  

P4  N  

PKŠ  mm   

Plkš  N  

Pšr  mm  

Re  MPa  

u  -  

v  m/min  

vr  m/min  

Y2  -  

αkš  °  

αšr  °  

εkš  rad.s2  

εmot  rad.s2  

ηc  -  

ηL  -  

 

 Maximální kroutící moment motoru 

 Potřebná velikost motoru 

 Utahovací moment šroubu spojky 

 Hmotnost vřeteníku 

 Moment pro překonání tření v závitech 

 Celkový moment zátěže redukovaný na hřídel motoru

 Kritické otáčky kuličkového šroubu 

 Maximální otáčky kuličkového šroubu 

 Maximální otáčky motoru 

 Otáčky kuličkového šroubu při rychloposuvu

 Otáčky kuličkového šroubu při maximálních otáčkách motoru

 Dotykový tlak 

 Maximální zatížení lineárních vozíků 

 Zatížení vozíku 1 

 Zatížení vozíku 2 

 Zatížení vozíku 3 

 Zatížení vozíku 4 

 Stoupání kuličkového šroubu 

 Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska 7206

 Stoupání šroubu spojky 

 Mez kluzu šroubu spojky 

 Součinitel sevření 

 Pracovní posuv 

 Rychloposuv 

 Koeficient axiálního zatížení pro ložisko 7206

 Úhel naklonění kuličkového šroubu 

 Úhel profilu šroubu spojky 

 Úhlové zrychlení kuličkového šroubu 

 Úhlové zrychlení motoru 

 Celková účinnost pohybové soustavy 

 Účinnost kuličkového ložiska 
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Celkový moment zátěže redukovaný na hřídel motoru 

Otáčky kuličkového šroubu při rychloposuvu 

Otáčky kuličkového šroubu při maximálních otáčkách motoru 

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska 7206 

7206 
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PŘÍLOHA 1: URČENÍ VÁHY POŽADAVKŮ

Pro určení váhy jednotlivých požadavků byla použita Fullerova metoda. Tato metoda se dá 
použít pouze, pokud známe pořadí důležitosti jednotlivých požadavků. Fullerova metoda 
porovnává navzájem vždy 
požadavků a na počtu preferencí jednotlivých požadavků.
 
Nejprve se označí jednotlivé požadavky (např. P1, P2, ...), jejich počet je 
tzv. Fullerův trojúhelník, ve kterém se vyskytují všechny možné dvojice požadavků. V každé 
z dvojic se tučně označí důležitější požadavek. Počet tučných označení jednotlivých 
požadavků se nazývá preference a značí se 
 

 
Nevýhodou je fakt, že nejméně důležitý požadavek má nulovou hodnotu preference 
i nulovou váhu. Toto lze eliminovat zvýšením hodnoty preference každého požadavku o 
jedna. Pro lepší přehlednost je výsled
ze vztahu: 
 

 

 

RČENÍ VÁHY POŽADAVKŮ 

Pro určení váhy jednotlivých požadavků byla použita Fullerova metoda. Tato metoda se dá 
použít pouze, pokud známe pořadí důležitosti jednotlivých požadavků. Fullerova metoda 
porovnává navzájem vždy pouze dva požadavky. Výsledná váha poté závisí na počtu 
požadavků a na počtu preferencí jednotlivých požadavků. 

Nejprve se označí jednotlivé požadavky (např. P1, P2, ...), jejich počet je 
tzv. Fullerův trojúhelník, ve kterém se vyskytují všechny možné dvojice požadavků. V každé 
z dvojic se tučně označí důležitější požadavek. Počet tučných označení jednotlivých 
požadavků se nazývá preference a značí se 𝑓.  Váha požadavku 𝑣 se vypočte ze vzorce:

v =
𝑓

∙( )
 

Nevýhodou je fakt, že nejméně důležitý požadavek má nulovou hodnotu preference 
i nulovou váhu. Toto lze eliminovat zvýšením hodnoty preference každého požadavku o 
jedna. Pro lepší přehlednost je výsledek vynásoben stem. Výsledná váha 

𝑤 =
𝑓 + 1

∙( )
∙ 100
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Pro určení váhy jednotlivých požadavků byla použita Fullerova metoda. Tato metoda se dá 
použít pouze, pokud známe pořadí důležitosti jednotlivých požadavků. Fullerova metoda 

pouze dva požadavky. Výsledná váha poté závisí na počtu 

Nejprve se označí jednotlivé požadavky (např. P1, P2, ...), jejich počet je 𝑛. Poté se vytvoří 
tzv. Fullerův trojúhelník, ve kterém se vyskytují všechny možné dvojice požadavků. V každé 
z dvojic se tučně označí důležitější požadavek. Počet tučných označení jednotlivých 

se vypočte ze vzorce: 

Nevýhodou je fakt, že nejméně důležitý požadavek má nulovou hodnotu preference 𝑓, a tudíž 
i nulovou váhu. Toto lze eliminovat zvýšením hodnoty preference každého požadavku o 

ek vynásoben stem. Výsledná váha 𝑤 se poté vypočítá 
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Lože: 

Označení požadavků: 

Požadavek 
Vysoká pevnost v tlaku 
dobrá statická tuhost 
Malá teplotní roztažnost 
Malá hmotnost 
Jednoduchá výroba 
Nízká cena 

Pořadí důležitosti požadavků:

Fullerův trojúhelník: 

Vyhodnocení vah: 

Požadavek 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 

 
 
 
 
 

 

Označení 
P1 

  P2 
P3 

  P4 
  P5 
  P6 

Pořadí důležitosti požadavků: P2 > P1 > P3 > P6 > P4 > P5 

P1 P1 P1 P1 P1 
P2 P3 P4 P5 P6 

     
 

P2 P2 P2 P2 

 
P3 P4 P5 P6 

     
  

P3 P3 P3 

  
P4 P5 P6 

     
   

P4 P4 

   
P5 P6 

     
    

P5 

    
P6 

Počet preferencí 
Navýšený počet 

preferencí 

  4     5   
  5     6   
  3     4   
  1     2   
  0     1   
  2     3   
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Výsledná váha 

24 
29 
19 
10 
5 

14 
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Upínací stůl: 

Označení požadavků: 

Požadavek 
Vysoká pevnost v tlaku 
Dobrá statická tuhost 
Malá teplotní roztažnost 
Malá hmotnost 
Upínací prvky 
Jednoduchá výroba 
Nízká cena 

Pořadí důležitosti požadavků:

Fullerův trojúhelník: 

Vyhodnocení vah: 

Požadavek 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 

 
 

 

Označení 
P1 

  P2 
P3 

  P4 
  P5 
  P6 
  P7 

Pořadí důležitosti požadavků: P2 > P1 > P3 > P7 > P4 > P5 > P6 

P1 P1 P1 P1 P1 P1 
P2 P3 P4 P5 P6 P7 

     
 

P2 P2 P2 P2 P2 

 
P3 P4 P5 P6 P7 

     
  

P3 P3 P3 P3 

  
P4 P5 P6 P7 

     
   

P4 P4 P4 

   
P5 P6 P7 

     
    

P5 P5 

    
P6 P7 

     
     P6 

     P7 

Počet preferencí 
Navýšený počet 

preferencí 

  5     6   
  6     7   
  4     5   
  2     3   
  1     2   
  0     1   
  3     4   
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Výsledná váha 

21 
25 
18 
11 
7 
4 

14 
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Stojany: 

Označení požadavků: 

Požadavek 
Dobrá statická tuhost 
Malá teplotní roztažnost 
Malá hmotnost 
Vodící prvky 
Jednoduchá výroba 
Nízká cena 

Pořadí důležitosti požadavků:

Fullerův trojúhelník: 

Vyhodnocení vah: 

Požadavek 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 

 
 
 

 

Označení 
  P1 

P2 
  P3 
  P4 
  P5 
  P6 

Pořadí důležitosti požadavků: P1 > P2 > P3 > P6 > P4 > P5 

P1 P1 P1 P1 P1 
 

P2 P3 P4 P5 P6 
 

     
 

P2 P2 P2 P2 
 

 
P3 P4 P5 P6 

 
     
  

P3 P3 P3 
 

  
P4 P5 P6 

 
     
   

P4 P4 

   
P5 P6 

     
    

P5 

    
P6 

     

Počet preferencí 
Navýšený počet 

preferencí 

  5     6   
  4     5   
  3     4   
  1     2   
  0     1   
  2     3   
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Výsledná váha 

29 
24 
19 
10 
5 

14 
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Příčník: 

Označení požadavků: 

Požadavek 
Dobrá statická tuhost 
Malá teplotní roztažnost 
Malá hmotnost 
Jednoduchá výroba 
Nízká cena 

Pořadí důležitosti požadavků:

Fullerův trojúhelník: 

Vyhodnocení vah: 

Požadavek 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

 
 
 
 

 

Označení 
  P1 

P2 
  P3 
  P4 
  P5 

Pořadí důležitosti požadavků: P1 > P2 > P3 > P5 > P4 

P1 P1 P1 P1 
  

P2 P3 P4 P5 
  

     
 

P2 P2 P2 
  

 
P3 P4 P5 

  
     
  

P3 P3 
  

  
P4 P5 

  
     
   

P4 
 

   
P5 

 
     

Počet preferencí 
Navýšený počet 

preferencí 

  4     5   
  3     4   
  2     3   
  0     1   
  1     2   
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Výsledná váha 

33 
27 
20 
7 

13 
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Vřeteník: 

Označení požadavků: 

Požadavek 
Dobrá statická tuhost 
Dobrý odvod tepla 
Malá teplotní roztažnost 
Malá hmotnost 
Jednoduchá výroba 
Nízká cena 

Pořadí důležitosti požadavků:

Fullerův trojúhelník: 

Vyhodnocení vah: 

Požadavek 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 

 
 

 

Označení 
  P1 
  P2 

P3 
  P4 
  P5 
  P6 

Pořadí důležitosti požadavků: P1 > P3 > P2 > P6 > P4 > P5 

P1 P1 P1 P1 P1 
 

P2 P3 P4 P5 P6 
 

     
 

P2 P2 P2 P2 
 

 
P3 P4 P5 P6 

 
     
  

P3 P3 P3 
 

  
P4 P5 P6 

 
     
   

P4 P4 

   
P5 P6 

     
    

P5 

    
P6 

     

Počet preferencí 
Navýšený počet 

preferencí 

  5     6   
  3     4   
  4     5   
  1     2   
  0     1   
  2     3   
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29 
19 
24 
10 
5 

14 
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Vřetenová hřídel

Označení požadavků: 

Požadavek 
Malá teplotní roztažnost 
Malá hmotnost 
Jednoduchá výroba 
Nízká cena 

Pořadí důležitosti požadavků:

Fullerův trojúhelník: 

Vyhodnocení vah: 

Požadavek 

P1 
P2 
P3 
P4 

 

Vřetenová hřídel: 

Označení 
P1 

  P2 
  P3 
  P4 

Pořadí důležitosti požadavků: P1 > P2 > P4 > P3 

P1 P1 P1 
   

P2 P3 P4 
   

     
 

P2 P2 
   

 
P3 P4 

   
     
  

P3    
  

P4 
   

     

Počet preferencí 
Navýšený počet 

preferencí 

  3     4   
  2     3   
  0     1   
  1     2   
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Výsledná váha 

40 
30 
10 
20 


