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ABSTRAKT 

Předmětem této diplomové práce je vypracování konstrukčního návrhu vyvrtávacího stroje  

na příčné i podélné vrtání děr, který je primárně určený pro výrobu nábytku z dřevěných desek. 

Stroj je koncipován jako koncový segment výrobní linky, který je zakončen stohovacím 

zásobníkem pro transportní dávku desek. Cílem práce je návrh variant konstrukce stroje a 

manipulačního zařízení a zdůvodnění výběru optimální varianty. Pro vlastní návrh je nutné 

provést potřebné konstrukční výpočty. 

ABSTRACT 

The aim of this diploma thesis is design of the boring machine for longitudinal and transverse 

drilling of holes, which is primary intended for manufacture of furniture from wood materials. 

Concept of this machine is defined as last segment of production line, which is terminated  

by stacking container for transport dose. The aim of this thesis is create a variants of machine 

design and manipulating device and justify the choice of the optimal option. For own design  

is necessary to  create a construction calculations. 
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Kuličkový stůl, přítlačný válec, vřetenová jednotka, stohovací zásobník, vyvrtávací stroj, 

konstrukční návrh. 
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1 ÚVOD 

Již v mé bakalářské práci [1] jsem zmiňoval, jak významný vliv v současné době má 

průmyslová automatizace. Požadavky na dnešní dobu nejsou velké série uniformních kusů,  

ať už se jedná o automobily, boty, nebo spotřební zboží. Současní zákazníci si rádi vybírají 

produkty dle svého, obzvlášť když mají možnost výběru. Ruku v ruce s tím se kladou zvýšené 

požadavky na pružnost výroby, která má být jak konkurenceschopná, tak i do jisté míry 

variabilní.  

Vzhledem k mým současným zkušenostem a znalostem si nyní troufám systémově 

navrhnout koncept takových výrobních linek, které splňují výše uvedené požadavky současné 

doby. Nicméně s ohledem na mou praktickou nezkušenost s konstrukčními návrhy takových 

strojů se pro začátek raději zaměřím na výrobu se sníženými nároky na geometrické tolerance 

a přesnosti, tedy na zpracování dřeva a jeho alternativ při výrobě nábytku. 

Cílem této práce je navrhnout koncový segment výrobní linky na výrobu nábytku, jehož 

činností je vyvrtání přesných děr, zahloubení, nebo vyfrézování drážek u rozměrově 

upravených a ohraňovaných dřevěných, popř. dřevotřískových desek. Stroj je koncipován tak, 

aby dokázal vytvořit díry, zahloubení a drážky podle stanovené koncepce stavby nábytku.  

Ta je podrobněji znázorněna v rešeršní části práce i s ukázkami modelů typového nábytku. 

Idea funkce stroje je taková, že na pracovním kuličkovém stole se upevní deska  

do požadované polohy pneumatickými členy, kde jako pevný doraz působí jedna podélná lišta 

na levé straně pracovního stolu ve směru posunu desek po stole. Systémově následují vrtací  

a vyvrtávací operace. Vřetena jsou umístěna jednotně na portálu, který je upraven pro danou 

technologii. Po navrtání desek podle vybraného programu se jednotlivé desky ukládají  

do stohovacího zásobníku. Optimální variantou je, že po sobě jedou desky, které jsou součástí 

jednoho kusu nábytku. Tudíž po dokončení vrtacích a vyvrtávacích operací na všech těchto 

deskách lze tento komplet jednotně zabalit a připravit jako tzv. výrobní dávku. Ta je určená 

k montáži buď přímo u koncového zákazníka, popř. na montážní hale. Na druhou stranu  

lze provést i variantu, která vyrábí totožné kusy desek v množství omezeném kapacitou 

zásobníku jako tzv. transportní dávku, určenou pro další operace na dalších pracovištích. 

V rešeršní části práce uvedu již existující koncepce jak vyvrtávacích strojů,  

tak i existujících řešení pro výrobní linky, které jsou dostupné na internetu. Pro určení jasného 

směru vývoje návrhu stroje, budu aplikovat jednu z metod kvality, konkrétně QFD. Na základě 

této analýzy vyberu kritické atributy napříč stroji od různých výrobců a ty budu brát za stěžejní 

pilíře při vlastním návrhu stroje. 

V následující kapitole stanovím základní požadavky na stroj z jak hlediska obráběného 

materiálu, tak z hlediska způsobu a účelu vyvrtávání konkrétních děr a drážek. Blíže představím 

použité normy pro výrobu nábytku a použité prvky kování a spojovacího materiálu.  

Dále stanovím minimální počet potřebných vřeten ke kompletaci celých nábytkových sestav. 

V tomto případě tím jasně určím ráz celé technologie stroje. Závěrem provedu výpočet  

pro stanovení základních požadavků na technické parametry motoru takového vřetena. 

Následující část obsahuje kapitolu o systémovém návrhu stroje jak z hlediska  

jeho funkce, tak i přibližného rozmístění jednotlivých technologií. Jde o systémový, ideový 

rozbor funkce stroje. Z něj budu vycházet při postupném konstrukčním návrhu stroje. 
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V konstrukční části stroje v první řadě představím nejdůležitější části stroje, jako jsou akční 

členy. U nich také provedu základní potřebné výpočty pro volbu použitých komponent, 

konkrétně pohonů, převodů, nebo pneumatických komponent. Výstupem konstrukční části 

práce bude představit stroj jako celek jak z technologického, tak z designového hlediska. 

Simulaci řízení, pevnostní analýzu ani optimalizaci návrhu provádět nebudu, neboť nejsou 

součástí zadání práce.  

Po dokončení konstrukčního návrhu napíšu závěrečnou kapitolu, ve které sepíšu 

možnosti a nápady, které povedou k dalšímu možnému vylepšení stroje. Dále zde shrnu 

aktuální stav návrhu stroje a zhodnotím splnění vytyčených cílů práce. 
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2 MOTIVACE 

V mém případě byl výběr vhodného tématu diplomové práce poněkud komplikovaný.  

Při prvním výběru tématu hrála velkou roli chuť vytvořit něco prospěšného pro náš svět a také 

zvědavost v oblasti energetiky. Chtěl jsem navrhnout výrobní systém pro výrobu a uchování 

vodíku a jeho následné využití a to v malém měřítku, konkrétně pro lokální (domácí) využití. 

Nicméně ideál návrhu se stále komplikoval s dalšími poznatky o vodíku, které jsem pečlivě 

studoval. Proto bylo vhodnější toto téma přenechat výzkumným ústavům, které se o tuto 

problematikou dlouhodobě zajímají. 

Byl jsem v situaci, kterou bylo nutné řešit velmi rychle a vybrat si takové téma, které 

mi je blízké a dokáži ho zrealizovat během časové omezené, relativně krátké doby. Proto jsem 

strategicky zvolil jako své téma diplomové práce projekt, který jsem ideově vytvářel  

po dobu mého magisterského studia. Je to projekt výrobní linky na výrobu nábytku, ovšem 

z hlediska rozsahu a náročnosti práce byl dostačující jeden stroj. Konkrétně vrtací stroj  

na podélné a příčné vyvrtávání a frézování drážek pro dřevěné desky. A vzhledem k tomu,  

že jde o poslední segment výrobní linky, stroj jsem zakončil stohovacím zásobníkem. 
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3 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

 

Každý kvalitní výrobek, ať už jde o spotřební věc, nebo výrobní stroj, musí být již ve fázi 

ideového návrhu důkladně promyšlen a to s důrazem na potřeby a požadavky koncového 

uživatele. V současné době již existují a hojně se využívají metody zajišťující požadovanou 

kvalitu výrobku. Mezi ně rovněž patří tzv. analytické techniky pro řízení kvality [2]. Podrobně 

je popisuje norma ČSN EN ISO 9001:2016 [3]. Metody kvality vedou k plánování činností 

s kladením důrazu na vytyčené cíle.  

Vzhledem k mým zkušenostem mám takový názor, že před vlastním projektováním  

a plánováním je nejdůležitější jasná vize, resp. dané cíle a požadavky. Proto jsem se rozhodl 

jako první krok mé práce implementovat metodu kvality tzv. QFD (Quality Function 

Deployment) [4], která mi jasně pomůže vytyčit stěžejní atributy stroje, tak i ukázat možný 

systematický postup práce. Vzhledem k faktu, že tato metoda je zaměřená na pohled koncového 

zákazníka, kterým v daném případě budu já a můj kritický odhad, je v první řadě nutností 

seznámit se s již existujícími stroji, které na trhu jsou. Proto v další podkapitole chci stručně 

představit vybrané vrtací stroje do dřeva se zaměřením na jejich technické parametry, rozměry, 

a design. Následně budu aplikovat danou metodu QFD, u které budu interpretovat parametry 

navrhovaného stroje podle současné ideové představy celého konceptu stroje. Tudíž některé 

parametry se mohou významně lišit s výsledným návrhem. Nicméně pro zjištění kritických 

atributů stroje je tento způsob vypracování metody dostačující. Pro korektní vypracování 

metody jsem čerpal z přednáškových podkladů pana docenta Petra Blechy, které nám 

posluchačům poskytl pro vyučovaný předmět Management kvality (zkr. GRI) [5]. 

Cíle této kapitoly jsou vypracování rešerše v oblasti vrtacích a vyvrtávacích strojů, 

srovnání jednotlivých strojů z pohledu koncového zákazníka, konkrétně mě, a vytyčení 

kritických atributů stroje, které budou zohledněny při vlastním konstrukčním návrhu.  

 

 

3.1 Vrtací a vyvrtávací stroje 

 

Nejprve je nutné definovat hlavní rozdíly mezi vrtacími a vyvrtávacími stroji. Pan doktor 

Lubomír Walter Novotný je definoval jako spoluautor knihy „Konstrukce CNC obráběcích 

strojů III“ [6] v kapitole č. 5.1.  

Stručně převzato, vrtací stroje jsou určené primárně k vrtání otvorů do plného materiálu, 

k řezání závitů, srážení hran nebo k obrábění vnitřních ploch již existujících otvorů, aj. Mohou 

sloužit jak k vytváření velkého množství otvorů na vyráběných dílcích ve velkých sériích,  

tak k vytváření několika otvorů na specifických dílcích. Tyto stroje jsou kategorizovány  

do skupin podle hloubky vrtaných otvorů na stroje pro vrtání standardních otvorů a na stroje 

pro vrtání hloubkových otvorů [7].  

Vyvrtávací stroje, také označované jako „horizontky“, jsou technologicky rozmanitější 

a více účelové. Používají se zejména na přesné obrábění otvorů, čelních ploch nerotačních 

součástí, tak i k výkonnému obrábění. Mohou disponovat více vřeteny s nezávislými pohony  

a na jedno upnutí obrobku ho mohou obrobit až z pěti stran. Z hlediska použitelných 
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Obrázek 1 - Základní rozdělení vyvrtávacích CNC strojů [7] 

technologických operacích lze na vyvrtávacích strojích vrtat i vyvrtávat otvory, vystružovat, 

zahlubovat, frézovat, popř. i soustružit čelní nebo vnitřní plochy. Někdy i protahovat, brousit, 

popř. obrážet. Tyto stroje se rozdělují na dvě základní skupiny podle osy vřetene na vodorovné 

a svislé vyvrtávací stroje [7]. 

Bez ohledu na kategorizaci a typ stroje, použitou technologii, nebo způsob řízení, existují 

základní technické požadavky, které musí vrtací i vyvrtávací stroje splňovat [7]: 

 

 Velké krouticí momenty a osové síly 

 Geometricky přesný posuv do řezu 

 Odvod tepla a třísek 

 Přesné mechanismy zajišťující vedení pro dlouhé nástroje 

 

Další požadavky kladené na dané stroje jsou už individuální podle použité technologie 

a účelu využití stroje. V mém případě jde o stroj za účelem výroby dřevěného nábytku, na který 

se kladou z hlediska silových účinků a pružných deformací při obrábění nižší nároky,  

než na stroje obrábějících kovy [7]. 

 

 

3.1.1 Vyvrtávací stroje – rozdělení 

 

Pro užší zaměření na vyvrtávací stroje je vhodné uvést jejich základní rozdělení a 

detailnější popis jednotlivých typů. Níže je znázorněno rozdělení vyvrtávacích strojů podle 

pana profesora Borského (převzato z [7]).  
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Obrázek 3 - Příslušenství vyvrtávačky Hongqiang Weye [8] 

V dalších podkapitolách stručně představím zástupce vybraných vyvrtávacích strojů  

od společností, které jsou dostupné na současném trhu. Jejich technické parametry později 

shrnu v jednotné tabulce pro přehledné srovnání. 

 

3.1.2 Qingdao Hongqiang Weiye 

 

Jako první stroj, který představím je od čínské společnosti Hongqiang Weye, která  

jak uvádí na svých webových stránkách [8], se nachází v průmyslové zóně západního pobřeží 

města Qingdao v Číně (česky: „Čching-tao“)  [9]. 

Na obrázku č. 2  

je patrné, že se jedná  

o vyvrtávací stroj  

se dvěma páry svislých, 

přítlačných dvojčinných 

pneumatických válců. 

Konstrukce rámu stroje je 

pevně svařená do jednoho 

celku. Řízení stroje je 

sekvenční pomocí 

ovládacího panelu 

s tlačítky a spouštěný 

pohonů pomocí nožního 

pedálu. Manipulace 

s materiálem je manuální, 

tudíž k výrobě na stroji je 

zapotřebí permanentní 

obsluha. Na obrázku č. 3 jsou vidět v sérii vrtací vřetena. Dle výrobce stroje je použito celkem 

42 vřeten s možností ovládání výsuvu každého z nich [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 2 - Vyvrtávací stroj Hongqiang Weye [8] 
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3.1.3 Fast Speed Wood Cnc F2-9 (Philcam) 

 

Druhý stroj v pořadí je od společnosti Philicam [10]. Jde rovněž o společnost z Číny, konkrétně 

z hlavního města Ťi-NaN provincie Šan-tung [11]. V českém překladu se stroj jmenuje: 

„Rychloupínací stroj F2-9“. 

 

Na obrázku je vyobrazen 

vyvrtávací stroj F2-9 

portálového provedení 

s jedním osově řízeným 

svislým vřetenem a odsávačem 

pilin. Stroj je určen 

k vyvrtávání otvorů do ploch, 

gravírování a frézování. 

Řízení daného stroje  

je číslicové pomocí řídicího 

systému a lze jej ovládat 

z ovládacího panelu. 

Manipulaci s deskami je ovšem 

nutné provádět manuálně. 

Výrobce uvádí, že lze 

ke stroji přidat do série další 

stroj se stejným označením  

F2-9 (tzv. „Strojová shoda“ 

[10]), který je určený pro 

řezání, horizontální 

vyvrtávání. V takovém případě 

pak lze plnohodnotně dokončit 

kompletní sady k montáži 

nábytku. 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 4 - Rychloupínací stroj Philcam F2-9 [10] 
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Obrázek 5 - Dřevo vrtací stroj MZ7421A [12] 

 

3.1.4 Automatic CNC Tracking Edge Banding Machine (MZ7421A) 

 

Jako třetí stroj ke srovnávání uvádím vyvrtávací stroj od výrobce Shenyang Baoshan 

Woodworking [12], sídlící opět v Číně a to konkrétně ve městě Šen-jang [13]. Český název  

od výrobce zní: „Dřevo vrtací stroj“ s číselným označením MZ7421A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroj je vybaven čtyřmi podpěrnými stojany, proti nimž jsou stavitelné, pneumatické, 

přitlačovací válce. Vřetenové jednotky jsou vybaveny až 84 vřeteny, ovšem všechny ve svislém 

směru. Stroj je určený k vyvrtávání polí otvorů pro kolíky a šrouby. Vřetena jsou pevně 

nastavená do určitých poloh. To může být zejména problém u většího počtu tvarově 

různorodých desek, které mají různé rozteče v závislosti na své šířce.  I když zpravidla se 

rozteče děr přizpůsobují technologii vrtání i v případech nábytku „na míru“. Nosná konstrukce 

stroje je pevně svařená a uzavřená do monolitického celku tvaru „O“. Pracovní stůl je tvořen 

podélně stavitelnými suporty s vrtacími jednotkami (s vřeteny). Ovládání stroje je pomocí 

tlačítek, umístěných příhodně u jednotlivých suportů pro ovládání konkrétních vřeten [12]. 
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3.1.5 Taladro CNC Maggi Evolution 1000 Router 

 

Dalším zástupcem vyvrtávacích CNC strojů je stroj od španělského výrobce Ibermaq [14] 

působící na trhu s dřevoobráběcími stroji už od roku 1963. Společnost sídlí jižně od Madridu 

ve městě Ciudad Real [15]. Jako jejich zástupce jsem zvolil multifunkční dřevoobráběcí, 

vyvrtávací centrum Taladro CNC Maggi Evolution 1000 Router (viz obrázek č. 7) 

 
Obrázek 6 - Taladro CNC Maggi Evolution 1000 Router [14] 

Tento velmi kompaktní stroj je od výše uvedených tří strojů v jiné výkonnostní i cenové 

kategorii. Na druhou stranu disponuje řadou nadstandardních funkcí. Zejména s jeho 

intuitivním řídicím systémem a jednoduše konfigurovatelným CAD prostředím zvaném  

„tPa CAD Software“ [14] lze snadno a rychle nejen vyrobit požadované dílce na nábytek,  

ale i navrhnout jejich tvar, spoje a další možnosti. Jako například vyfrézování funkčních  

i designových ploch. 

Stroj je koncipován tak, že výrobek (deska) vykonává posuvný pohyb ve stroji do řezu 

proti rotačnímu nástroji upnutém v kompaktním vřeteni. Přehledný způsob funkce stroje  

je znázorněn na propagačním videu [14]. Rámová konstrukce stroje je do tvaru „O“.  

Tato koncepce universálního vyvrtávacího stroje je velmi zajímavá a některé prvky 

daného stroje bych rád použil pro vlastní návrh. Zejména to budou pneumatické přítlačné 

segmenty, které zafixují desku během vrtacích a frézovacích operací. Dále to může být variace 

kuličkového stolu pro dynamičtější polohování desky po stole bez přičinění obsluhy. 
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3.1.6 Creator 950 (Format) 

 

Dalším zástupcem více vřetenového multifunkčního stroje je „Creator 950“ od rakouské 

společnosti Format-4 [16], členem skupiny Felder Group. Skupina Felder Group byla založena 

už v roce 1955 v rakouském Tyrolsku, ve Městě Hall [17]. 

Stroj je určen jak k vertikálnímu vyvrtávání, tak i k podélnému, dále k frézování 

tvarových drážek, podélných drážek a zahloubení pro kování. Stroj je vybaven také kotoučovou 

pilou pro dělené materiálu, dokonce i mobilní kolíkovací jednotkou v ose X (tj. na boky desek). 

Samozřejmostí je CNC řízení „Woodflash“ s možností využití mnoha přednastavených funkcí  

pro standardizované vrtání a frézování [16].  

Stroj může maximálně vyvrtávat podélně ze tří stran a svisle shora. Svislé vřeteno,  

tzv. „hlavní“ je portálového provedení, vhodné i pro frézovací operace. Portál také nese 

kotoučovou pilu. Posuvný pohyb vykonává deska ve směru osy Y (tj. do stroje), která  

je ve svislém směru zatížena vertikálními rolnami. Podélná vřetena jsou osově symetrická podle 

osy pohybu desky (tj. osa Y). Obě obsahují 4 vřetenové jednotky s nezávislým výsuvem do 

řezu [16]. 

 

Obrázek 7 - Creator 950 (FORMAT) 
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3.2 Možnosti manipulace desek 

 

 V této podkapitole se zaměřím na možnosti manipulace s deskami před a po obrobení, resp.  

po vyvrtání děr. V praxi se zatím osvědčuje obsluha manipulátorů s přísavkami,  

nebo programovatelné roboty s přípravkem s přísavkami. Pro ukázku níže představím zástupce 

od obou skupin. 

 

3.2.1  Interex – manipulace s deskami 

 

Jako první zástupce s možnostmi manipulace a transportu desek je společnost Interex [18], která 

se zabývá jak prodejem strojů předních výrobců strojů na zpracování a úpravu dřeva, tak 

návrhem a prodejem manipulačních zařízení k těmto strojům. Možnosti manipulace 

s materiálem mají rozdělené do čtyř skupin: 

 

 Manipulátory na deskové materiály [19] 

 Vstupní mechanizace [20] 

 Výstupní mechanizace [21] 

 Vstupní a výstupní mechanizace [22] 

 

Níže představím zástupce manipulace s deskami, které jsou vhodné pro obsluhu desek 

minimálních rozměrů 500x500 [mm] a maximálních rozměrů 2000x1000 [mm]. 

 

Manipulátor na deskové materiály 

 

Manipulátor je vybaven přísavkovou hlavicí, 

provedení je portálové (viz obrázek č. 8) [19]. Z hlediska 

rozměrů manipulovatelných desek je tato varianta relativně 

přípustná u mého návrhu stroje (viz tabulka níže). 

 

Tabulka 1 – Tabulka parametrů manipulátoru na deskové materiály 

Rozměry desek Parametry 

Délka [m] 700 – 2 500 Délka taktu [s] max. 20 

Šířka [mm] 180 – 700  Horizontální pojezd [mm] 4 800 

Tloušťka [mm] 20 – 34  Zdvih [mm] 300 – 1690 

 

Co se týče samotné manipulace s deskami, portál manipulátoru je fixní, výsuvný pohyb 

vykonává rameno, na kterém je upevněna hlavice s přísavkami. Do okolí stroje je možné 

nainstalovat plošinu s paletou jako stohovací zásobník připravený pro další transport.  

Obrázek 8 – Manipulátor 
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Řešení manipulace s deskami v dalších skupinách mechanizace od společnosti Interex  

(viz výše „Vstupní a výstupní mechanizace“ [20, 21, 22]) jsou nežádoucí z hlediska 

manipulovatelných rozměrů. Tato řešení jsou vhodná pro desky o maximální šířce 300 [mm]. 

Nicméně alespoň pro představu manipulace s deskami ve výrobní lince níže představím 

obrázky jednotlivých provedení. 

 

 

Obrázek 9 – a) PM IPM1 + ZM IZM1 [20], b) PM IPM 1 + ZM IZD 120 [21] * 

* Poznámka: „PM“  - Přední mechanizace 

   „ZM“  - Zadní mechanizace 

 

3.2.2 Manipulátory Vacu Wood 

 

Další zástupci manipulátorů s deskami jsou od společnosti KSK Tools, typové řady  

„VACU BOY“ [23] . U všech těchto typových manipulátorů je koncepce stejná, jde o přípravek 

s přísavkami připravený k zavěšení na lana jeřábu.  

Dílčí rozdělení typové řady na jednotlivé manipulátory podle společnosti KSK Tools  

je následující: 

 

 VACUBOY 

 VACU BOY MINI 

 VACU BOY VARIO 

 VACU BOY TUBE 

 VACU BOY GIANT 

 VACU BOY COIL 

 

Rozdělení výše uvedených manipulátorů je podle velikosti, nebo funkce. Tak například 

Vacu Boy Coil je manipulátor s kruhovým přípravkem s přísavkami. Vacu Boy Giant je na zase 

varianta pro přenos velmi dlouhých deskových materiálů.  

Optimální varianta co do rozměru manipulovatelných desek, tak do požadovaného 

výkonu je Vacu Boy Mini (viz obrázek č. 10) [24]. Jedná se o jednu přísavku s nosností  

250 – 300 [kg], což je pro manipulaci s dřevěnými deskami dostačující. 
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3.2.3 Vakuové pumpy a systémy Bush 

 

Pokud nejsou výše uvedená řešení pro manipulaci z jakýchkoliv důvodů dostačující, lze sestavit 

vlastní koncept manipulátoru tzv. „na míru“, a to použitím komponent od celosvětově 

renomované německé společnosti Busch, která vyvíjí a prodává vakuové pumpy a systémy [25]. 

Podle společnosti Busch je v dnešní době téměř nepředstavitelné obejít se při manipulaci 

s materiálem a zbožím bez použité vakua. Nicméně v mém ideovém návrhu, navzdory tomuto 

tvrzení, s vakuovým manipulátorem nepočítám. 

 

 

Obrázek 10 – VACUBOY manipulátor pro horizontální transport do 2 t [24] 

Obrázek 11 – Možná řešení vývěv pro generování vakua [25] 
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3.2.4 Manipulační robot KUKA 

 

Další možností manipulace s dřevěnými deskami je manipulace pomocí robota s přísavkovým 

přípravkem. V zásadě se tato koncepce nijak neliší od předchozích řešení, kromě 

automatizovaného řízení pomocí aplikace robota místo obsluhy manipulátoru. Pro ukázku 

manipulace desek robotem jsem vybral konkrétní aplikaci německé společnosti Sägewerk 

Echtle KG, která aplikovala robota KUKA KR Quantec 180 R3200 PA na manipulaci a obsluhu 

celé výrobní linky [26].  

Hlavním požadavkem zákazníka byla maximální flexibilita robota a velký dosah.  

To vedlo konstruktéry k výběru daného robota a jeho uložení na lineární pohon napříč celým 

pracovním prostorem manipulačního prostoru [27]. 

 

 

  

Obrázek 12 – „Robot v akci v dřevozpracujícím průmyslu“ [26] 
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3.3 Výrobní linky na zpracování dřeva 

 

V této podkapitole chci alespoň stručně představit již existující výrobní linky na výrobu 

nábytku. Společnosti, které jimi disponují, jsou giganty na trhu s nábytkem a vytváří tak 

trendy a standardy v nábytkářství.  

Nicméně dostupnost a kvalita poskytnutých informací o jejich výrobních závodech není 

dostačující pro systémový rozbor a rešerši v této oblasti. Alespoň zde představím jednoho 

zástupce, konkrétně českého výrobce kvalitního nábytku „Hanák – nábytek“. Ten na svých 

webových stránkách nic neskrývá a poskytuje mi tak kvalitní podklad k jeho prezentaci. 

 

 

3.3.1 Hanák – nábytek 

 

Společnost „Hanák – nábytek“ byla založena již ve 30. letech minulého století v Kroměříži 

[28]. Od té doby prošla dlouhým vývojem až k současnému stavu celosvětově uznávané firmy 

s mnoha patentovanými technologiemi výroby nábytku.  

Jako jedna z prvních společností na českém trhu s nábytkem zavedla technologie  

pro automatizovanou výrobu a zpracování povrchových úprav desek. Vyvinula metodu 

nanášení laků kombinováním akrylátových a polyuretanových laků, kterými lze dosáhnout 

velmi vysokého lesku dílců [28]. 

Postup technologií při výrobě nábytku: 

 Manipulace materiálu (stohovaných desek) ze skladu 

 Řezání desek na velkoplošné pile 

 Olepování hran (manuální vkládání do strojů)  

 Vrtání děr a frézování drážek na 5 -ti osém CNC obráběcím centru  

 UV lakování hran 

 Aplikace laků (tzv. „High-end“) 

 Ruční broušení, popř. strojní broušení 

 Vrtání hran 

 Finální kontrola kvality 

 Balení dílců po sestavách 

 Montáž sestav – robotická s asistencí montérů 

 

Výše uvedené technologické postupy jsou převzaty z prezentačního videa společnosti 

dostupného na jejich webových stránkách [28]. Na daném videu je jasně patrné, že bez obsluhy 

není možný provoz ani téměř plně automatizované výroby. Každá technologicky 

zautomatizovaná část výrobní linky má své požadavky na vstup materiálu a výstup produktu, 

resp. rozpracovaných dílců výroby. Tudíž téměř každý provoz lze do jisté míry přeuspořádat 

v případě pořízení nové technologie (výrobního stroje).  
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Manipulace s rozpracovanou výrobou mezi jednotlivými pracovišti je zcela závislá na 

procesním postupu při výrobě. Někdy je vhodnější manipulace s transportní dávkou, např.: 

přesun desek z velkoplošné pily. Jindy naopak je vhodnější plynule navázat na další 

technologické operace zavedením válečkových, popř. kuličkových dopravníků, pásů a jiných 

manipulátorů. 

Na ilustračních obrázcích níže jsou znázorněny některé části provozu dané společnosti. 

 

Na obrázku č. 13 je patrné, že manipulace s materiálem před vstupem do linky je 

manuální na paletě paletového vozíku.  

 

 

 

Na obrázcích č. 14 a) a b) je znázorněný způsob manipulace s deskami před vlastním 

vyvrtáváním. Nařezané a ohraňované desky jsou ve stohu přichystány k manuálnímu plnění do 

stroje pomocí obsluhy stroje.  

Dalším krokem automatizace je podle mne nahradit v této mezifázi výroby obsluhu za 

odborný dohled. Proto tento fakt zohledním u systémového výběru funkcí navrhovaného stroje. 

Obrázek 13 -  Uspořádání strojů do výrobní linky (ohraňovací linka) [28] 

Obrázek 14 – a) 5 -ti osé CNC OC [28], b) Materiál před vstupem do stroje [28] 
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3.4 Analýza kvality – Dům kvality 

 

V této podkapitole chci aplikovat systémovou metodu kvality na vybrané stroje, které jsem již 

představil výše. Cílem této metody bude zjistit kritické atributy stroje, resp. stěžejní požadavky 

kladené na stroj, na které musím klást zvýšenou váhu při vlastním návrhu stroje. 

První tři výše uvedené výrobce vyvrtávacích strojů spojuje jedna zásadní věc. Někdo  

by mohl namítat, že to je země původu (konkrétně Čína), ovšem pro mé účely je zásadní 

maximální možná délka zpracovávané desky a spolu s ní i koncepční návrh stroje (tedy koncept 

výrobní linky). U ostatních výše uvedených konceptů strojů si nedokážu představit použití 

takového stroje ve výrobní lince.  

Vzhledem k tomu, že můj návrh stroje má být koncovým segmentem výrobní linky a k výše 

uvedeným argumentům, pro srovnávání strojů z pohledu koncového zákazníka metodou  

QFD volím první tři zástupce vyvrtávacích strojů: 

 

 Dřevo vrtací stroj (Qingdao) [8] 

 Fast Speed Wood Cnc F2-9 (Philcam) [10] 

 Dřevo vrtací stroj MZ7421A (Sybaoshan) [12] 

 Ideový návrh stroje s označením: „RADON RT. 1“ 

 

Tabulka 2 – Srovnání parametrů porovnávaných strojů 

Specifikace 

stroje 

Radon RT 1.0 Dřevo vrtací stroj 

(Qingdao 

Hongqiang 

Weiye) 

Vyvrtávačka F2-9 

Fast Speed Wood 

Cnc (Philcam) 

Dřevo vrtací stroj 

MZ7421A 

(Sybaoshan) 

Max. Průměr 

otvorů 
35 [mm] 35 [mm] 54 [mm] 35 [mm] 

Max. hloubka 

otvorů 
50 [mm] 60 [mm]  - 60 [mm] 

Vertikální posuv 

vřetena 
50 [mm] 330-1220 [mm] 300 [mm]  - 

Počet vřeten 8 42 4 84 

Otáčení vřetena 1500 [min-1] 2840 [min-1] 18000 [min-1] 2840 [min-1] 

Spotřeba  6,4 [kW] 4 [kW] 23 [kW] 9 [kW] 

Tlak vzduchu 0,5-0,8 [MPa] 0,6-0,8 [MPa]  - 0,6-0,8 [MPa] 

Velikost stroje 
8500 x 2500 x 
1800 [mm] 

2400 x 1080 x 
1400 [mm] 

3400 x 2280 x 
2200 [mm] 

4250 x 2500 x 
1630 [mm] 

Hmotnost 950 [kg] 600 [kg] 3200 [kg] 1700 [kg] 

Materiál 

konstrukce 
Hliník Ocel 

Litina, ocel 
Hliník, ocel 
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Pozn.: Zpracovaný dům kvality pro daný případ je součástí příloh práce ve výkresové podobě. 

Pro další postup při návrhu stroje je dostačující vyobrazení výsledků metody kvality,  

tj. tabulka kritických atributů stroje. 

 

 

Tabulka 3 - Tabulka kritických atributů stroje 
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15. Kritické atributy 0,10 0,22 0,38 0,21 0,25 0,23 0,22 0,07 0,07 0,55 

Řádek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* AČ - Akčních členů     
      

 

Kritické atributy jsou citlivá místa v návrhu stroje a při jejich zanedbání mohou mít 

fatální dopad na úspěch, resp. neúspěch stroje. V mém případě jde spíš o prokázání znalostí 

takové metody a její použití v praxi. I přes to je důležité zaměřit zvýšenou pozornost na kritické 

požadavky už při samotném návrhu stroje, popř. u optimalizace návrhu již existujícího stroje.  

Z tabulky jsou patrné požadavky kladené na stroj a jejich číselné vyjádření značící 

kritičnost při návrhu, nebo ne. Číselně se dají vyjádřit následovně: 

 Kritický atribut stroje, pokud: > 0,3   (resp. červeně podbarvené) 

 Neutrální atribut stroje, pokud: > 0,2 & < 0,3 (resp. žlutě podbarvené) 

 Vhodný atribut stroje, pokud: < 0,2  (resp. zeleně podbarvené) 

 

Kritické atributy tedy jsou: 

 Automatizovaný systém pro stohování desek 

 Variabilita nosné konstrukce 

 Designový návrh stroje 

 

3.4.1 Závěr a zhodnocení výsledků analýzy kvality 

 

Výstupem metody kvality QFD (dům kvality) je výše uvedená trojice kritických atributů,  

na které budu brát zvýšený zřetel při vlastním návrhu stroje. Ostatní uvedené požadavky  

kladené na stroj ze strany zákazníka budou rovněž zohledněny v návrhu stroje, ovšem bez 

zvýšené pozornosti. 
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4 STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ  

 

V této kapitole se budu zabývat volbou základních technických parametrů kladených  

na materiál a na způsob jeho obrobení. Dále zde provedu nejnutnější výpočty, které jasně 

vymezí technické požadavky kladené na komponenty stroje.  

4.1 Klasifikace nábytku 

 

Standardizovanou terminologii a obecné pojmy v oblasti tvorby a výroby nábytku popisuje 

norma ČSN 91 0000 Nábytek – Názvosloví. Definice nábytku dle dané normy je následující: 

„Nábytek je volně stojící nebo vestavěný výrobek používaný pro ukládání, ležení, sezení, práci, 

stravování, hobby nebo jiný účel. Nábytek je určen pro interiér nebo pro exteriér [29].“ 

Sjednocené informace o nábytku, přes jeho klasifikaci, použité materiály, až po kladené 

požadavky na nábytek, přehledně popsal pan docent Petr Brunecký z Mendelovi univerzity 

v Brně ve svých publikacích. Ty jsou od roku 2013 dostupné na strukturovaném webu NIS 

(„Nábytkářský informační systém“) [30]. Definice nábytku podle pana docenta Bruneckého  

je poněkud obsáhlejší a podle mne je vhodné ji zde ocitovat: 

„Nábytek chápeme jako výrobek pro obývané prostředí člověka, které umožňuje 

uspokojování jeho potřeb na základě sociálně-ekonomických očekávání jednotlivců a skupin. 

Tvorba a výroba nábytku je determinantem pro uspokojování základních a odvozených potřeb 

člověka, které významným způsobem podmiňují kvalitu jeho života. Nábytek významným 

způsobem určuje kvalitu života jednotlivce i celé společnosti, neboť ovlivňuje vlastnosti 

interiéru, kvalitu odpočinku, psychickou pohodu, vitalitu a pracovní výkonnost člověka [31].“ 

Dostupný nábytek na trhu by měl splňovat doporučená bezpečnostní kritéria, která uvádí 

novela zákona o technických požadavcích na výrobky č.22/1997 [32]. Vyrobený nábytek  

by měl plnit jak bezpečnostní, tak i užitkovou funkci pro dané využití. Níže tedy vyspecifikuji 

požadavky kladené na nábytek, který by měl v kooperaci vyrábět navrhovaný stroj.  

 

Klasifikace nábytku se dělí na různé typy, jako jsou např. [33]: 

 Dle funkce (úložný, sedací, lehací, pracovní, aj.) 

 Dle použití (bytový nábytek, nebytový nábytek) 

 Dle konstrukce (skříňový, stolový, regálový, závěsný, integrovaný, aj.) 

 Dle provedení (bez povrchové úpravy, malovaný, ekologický, rustikální, aj.) 

 Dle viditelných ploch (vnější plochy, skryté, vnitřní, čelní, lehací, aj.) 

 

Pro návrh stroje je nejdůležitější znát, jakým způsobem se daný typ nábytku montuje, 

jaké mají jednotlivé dílce rozměry a jaké vyžaduje předvrtat díry pro jeho spojovací materiál. 

Tudíž klasifikace nábytku nemá zásadní vliv na ovlivnitelné parametry stroje, jsou tudíž jen 

informativní. 
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Volba materiálů zde hraje větší roli než výsledný typ nábytku. Zejména ovlivňuje 

výkonové parametry pohonů vyvrtávacích vřeten, a silové požadavky na zařízení vyvíjející 

přítlačnou sílu na materiál při obrábění, resp. při vyvrtávání. Základním materiálem určeným 

pro navrhovaný stroj jsou materiály ze dřeva, tzv. „Aglomerované materiály“ [34].  

 

Základní rozdělení Aglomerovaných materiálů [34]: 

 Třískové desky (DTD, OSB desky, MFP desky) 

 Vláknité desky (DVD, MDF, HDF, aj.) 

 Desky z lignocelulosových materiálů (pilinové desky, aj.) 

 Ostatní bez přídavku nedřevěných materiálů (voštinové desky, TETRA K, aj.) 

 

Výroba jednotlivých desek je v zásadě obdobná. Lisováním matrice s pojivem za určité 

teploty a tlaku dochází ke zpevnění obou vstupních materiálů do požadované formy. Matrice je 

v těchto případech dřevo různých kvalit a tvarů (piliny, odštěpky, hobliny, drť, aj.). Pojivem 

můžou být různé látky, přes chemická lepidla, deriváty anorganických sloučenin, až po 

organické látky. Ty mají pak přímý vliv na hořlavost výsledného materiálu. Hořlavost 

dřevěných materiálů kategorizuje převzatá norma ČSN EN 13 501-1 o požární klasifikaci 

stavebních výrobků a konstrukcí staveb [34].  

 

Klasifikace sedmi typů dřevěných desek [34]: 

 P 1 - Desky pro všeobecné účely pro použití v suchém prostředí) 

 P 2 - Desky pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchém prostředí 

 P 3 - Nenosné desky pro použití ve vlhkém prostředí 

 P 4 - Nosné desky pro použití v suchém prostředí 

 P 5 - Nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí 

 P 6 - Zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití v suchém prostředí 

 P 7 - Zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí 

 

Nejběžnějším používaným materiálem pro výrobu nábytku jsou laminované 

dřevotřískové desky s rozmanitou škálou dekorů různých dřevin (olše, dub, smrk, atd.). Tyto 

desky jsou vyráběné v různých rozměrech dle výrobce, ovšem tloušťky jednotlivých desek jsou 

jednotné [35].  

 

Pro navrhovaný stroj volím parametry desek následovně: 

 

 Tloušťky vyvrtávaných desek: 18, 25 [mm] 

 Hustota materiálu desek:  700 [kg.m-3] [35]  
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4.1.1 Určení požadavků na materiál 

 

Stroj bude určen k vyvrtávání desek všech typů, tj. P1 až P7. Z toho vyplývá, že musí splňovat 

nejpřísnější požadavky kladené na desky typu P7, které jsou v tabulce níže [34]: 

 

Tabulka 4 - Tabulka požadavků na zvlášť zatížitelné nosné desky (typ P 7) 

Vlastnost 
Metoda 

zkoušení 
Jednotka 

Požadavek 

Tloušťková třída (mm, jmenovitý rozměr) 

> 6 až 

13 

> 13 až 

20 

> 20 až 

25 

> 25 až 

32 

> 32 až 

40  > 40 

Pevnost v 

ohybu 
EN 310 [N.mm-2] 22 20 18,5 17 16 15 

Modul 

pružnosti v 

ohybu 

EN 310 [N/mm-2] 3350 3100 2900 2800 2600 2400 

Rozlupčivost EN 319 [N.mm-2] 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 

Bobtnání po 

24 h 
EN 317 % 9 8 8 8 7 7 

Pozn.: Hodnoty pro ohybové vlastnosti, rozlupčivost a bobtnání pro vlhkost materiálu odpovídají 

relativní vlhkosti 65 % a teplotě 20 ° C. 

 

Vyráběný nábytek není specificky zaměřen na interiérový, nebo exteriérový nábytek. 

Výpočet na výkon vřetene bude prováděn pro maximální hustotu a měrný řezný odpor dřeva. 

Proto z hlediska maximální doporučené vlhkosti dřevěného materiálu volím limit  

pro exteriérový nábytek, tj.: 

 Maximální přípustná vlhkost materiálu:  17 ± 2 % [31] 

 Maximální přípustná vlhkost prostředí: do 85 % [31] 

 

Volba rozměrů obráběných desek na stroji: 

 Minimální rozměry:  Délka 500   x  Šířka 500   x  Tloušťka 18 [mm] 

 Maximální rozměry:  Délka 2000 x  Šířka 1000 x  Tloušťka 25 [mm] 
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4.2 Volba nábytkového kování a spojovacích prvků desek 

 

V této podkapitole vyberu vhodné typy nábytkového kování a spojovacího materiálu, které  

má přímý vliv na tvar a velikost vyvrtávaných děr a na požadovaný počet vřeten, které bude 

stroj minimálně potřebovat, resp. obsahovat. 

 

4.2.1 Spojování desek 

 

Základní myšlenkou výroby daného nábytku je používat takové spoje, které nejsou 

viditelné z vnějších ploch nábytku. Základním spojovacím prvkem nábytku jsou spojovací 

dřevěné kolíky (viz obrázek č. 16). Ty se buď lepí a vytváří tak nerozebíratelný spoj, nebo 

slouží jako zajišťovací kolík proti vzájemnému posuvu desek. V takovém případě se k němu 

přidává šroubový spoj [36]. 

 

 

 

 

 

 

 

V současné době se používají tzv. „šroubovací kolíky“, které se zajišťují excentrickým 

spojovacím kováním v protikusu. Na trh tento produkt navrhla společnost Hettich, která daný 

typ kování označuje jako „Rastex 15“ (viz obrázek č. 15 a) [37] a šroubovací kolík jako 

„Twister DU“ (viz obrázek č. 15 b) [38]. 

Kóty pro požadované otvory jsou znázorněny na obrázku č. 17 a) a schéma uložení  

je zobrazeno na obrázku č. 17 b) [37]. 

 

Obrázek 15 – Dřevěný kolík ∅ 8 x 50 mm [36] Obrázek 16 – a) Rastex 15 [37], b) Twister DU 232 T, 30 mm [38] 

Obrázek 17 – a) Kóty vrtání desek pro Rastex 15, b) schéma uložení [37] 
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Z obrázků č. 17 a) i b) je patrné, že je potřeba vyvrtávat desky podélným vřetenem 

s dvojicí vrtáků o průměru DV8 8 [mm], tak i svislým vřetenem s vrtákem o průměru  

DV15 15 [mm]. 

 

4.2.2 Police na kolíky 

 

Police vodorovné mají povahu nastavitelných, volně ležících desek, které jsou podepřené 

čtyřmi kolíky. Kolíky na police mohou být různě tvarované, záleží na výrobcích, nicméně část, 

která se zapouští do dřeva je jednoznačná. A to je standardní čep o průměru 5 [mm]. Jako vzorek 

jsem vybral vzorový kolík od brněnských dodavatelů, pana Motyčky a Tomáška [39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto případě bude zapotřebí další svislé vřeteno s vrtákem o průměru DV5 5 [mm] 

na příčné ose k výrobní lince s pojezdem. Toto vřeteno se dá i využít pro vrtání děr pro madla 

a příchytky. 

 

4.2.3 Panty 

 

Velmi důležitou součástí úložného nábytku jsou panty. Pro panty jsem zvolil kompletní vrtací 

hlavu 42-11 [mm] s frézou a dvojicí vrtáků od společnosti IGM [40]. Ta je určená pro panty  

od společnosti Grass, s roztečí děr 42-11 [mm], např. typ s označením „Tiomos Einpressen 

F045138282“ [41]. 

 

    

Obrázek 18 – Kolík na police pr. 5 mm [39] 

Obrázek 19 – Vrtací hlava 42-11mm pro závěsy GRASS [40] Obrázek 20 – Pant Tiomos 110 F045138282 [41] 
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Pro panty, které se zavrtávají do horní plochy desky, bude zapotřebí alespoň jedno svislé 

vřeteno s vrtací hlavou na panty. 

 

4.2.4  Zámky na okna, dveře 
 

Další důležitou částí, kterou navrhovaný stroj musí dokázat obrobit, je drážka pro zámky 

metodou „zadlabáváním“, resp. frézováním. Drážka je tvořena dvěma částmi a liší se v zásadě 

použitím dvojicí fréz o různých průměrech. První drážka je dána zahloubeným otvorem o délce 

zámkové vložky, v mém případě 152 [mm] a o šířce dané frézou 15 [mm] a hloubce vložky,  

tj. 80 [mm]. Druhá část je rozšíření drážky pro zapuštění čelní plochy zámku na průměr 20 

[mm] o hloubce 2,5 [mm] [42].  

 

 

V takovém případě bude nutná dvojice vřeten s vrtáky o průměru  DV15 15 [mm]  

a DV20 20 [mm] na obou stranách stroje pro případ nezávislosti na orientaci desky ve stole, popř. 

pro možnost zadlabání drážek na obou stranách desky. 

 

Pro sestavení nábytku jsou tyto komponenty stěžejní a s nimi spojené vyvrtané otvory 

v jednotlivých dílcích nábytku. Na základě výše uvedených poznatků proto v další podkapitole 

určím minimální požadovaný počet vřeten stroje a jejich rozmístění na stroji. 

  

Obrázek 21 – Zámek dveří zadlabávací K 133 P-L 72/80 FAB [42] 
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4.3 Stanovení požadovaného počtu vřeten 

 

V předchozí podkapitole jsem určil všechny potřebné komponenty nutné k sestavení základních 

typů nábytku ze skupin stolového nábytku, úložného, sedacího, lehacího a doplňkového [29], 

popř. k vytvoření dveří a okenních rámů. Z toho vyplývá i požadavek na počet vřeten 

s konkrétním typem vrtáku, frézy, popř. vrtací hlavy. 

 

 

Souřadný systém stroje volím následovně: 

 Osa Z:  Kladný směr osy Z je dán normálou desky pracovního stolu 

 Osa Y:  Kladný směr osy Y je dán normálou výsuvné lišty dorazu * 

 Osa X:  Kladný směr osy X je dán směrem posuvu desky strojem 

 

 

Požadovaná vřetena, typ použitého nástroje, účel a orientace ve stroji: 

 Vřeteno 1:  Vrták DV15 15 [mm]; Zadlabávání drážky zámku; Orientace -Y  

 Vřeteno 2:  Vrták DV20 20 [mm]; Rozšíření drážky zámku; Orientace -Y 

 Vřeteno 3:  Vrták DV15 15 [mm]; Zadlabávání drážky zámku; Orientace +Y 

 Vřeteno 4:  Vrták DV20 20 [mm]; Rozšíření drážky zámku; Orientace +Y 

 Vřeteno 5:  Vrtací hlava 2x DV8 8 [mm]; Otvory na kolíky; Orientace - X 

 Vřeteno 6:  Vrtací hlava 2x DV8 8 [mm]; Otvory na kolíky; Orientace +X  

 Vřeteno 7:  Vrták DV15 15 [mm]; Otvor na kování Rastex 15; Orientace - Z  

 Vřeteno 8:  Vrtací hlava 2x DV8 8 [mm]; Otvory na kolíky; Orientace -Z  

 Vřeteno 9:  Vrták DV5 5 [mm]; Otvory na kolíky polic; Orientace -Z   

 Vřeteno 10: Vrtací hlava 42-11 [mm] pro závěsy GRASS; Orientace - Z 

 

Tímto požadavkem na počet vřeten stroje je přinejmenším jasně stanoven koncept 

stroje. Jde tedy o vyvrtávací stroj s vyvrtáváním v pěti osách (+X; -X; +Y; -Y; -Z) s nezávislým 

posuvem obráběné desky v kladném směru osy X. Podrobnější rozbor konceptu stroje bude 

doplněn v další obsáhlé kapitole konstrukčního návrhu stroje. 

Požadavek na geometrickou přesnost vyvrtávaných děr u nábytkových dílů  

je u malovýrobců nábytku, s ohledem na kusové zpracování pomocí přípravků, poměrně nízký. 

Nicméně to nemá zásadní vliv na montáž celých sestav, nebo na jeho funkci, kterou nábytek 

plní.  

Pro můj navrhovaný stroj volím maximální dovolenou odchylku při vyvrtávání: 

 Maximální přípustná odchylka při vyvrtávání:  0,1 [mm] 

 

* Poznámka: Výsuvná lišta dorazu pracovního stolu stroje vychází z ideové koncepce 

stroje, blíže ji upřesním v kapitole systémového návrhu koncepce stroje.  



 

 

40 

 

4.3.1 Výpočet výkonu vřetena  
 

V této části bude nutné nejprve stanovit maximální řezné síly při vrtání do dřeva, tzn. při vrtání 

s vrtákem o maximálním průměru, tj. forstnerův vrták, resp. „sukovník“ [43] o průměru  

35 [mm]. Poté pro vrták s průměrem 8 mm. Požadovaný výkon motoru vřetena bude muset 

vyvrtat trojici otvorů pro závěsy pomocí vyvrtávací hlavy. Takže požadovaný výkon je dán 

součtem výkonů jednoho sukovníku a dvojicí vrtáků o průměru 8 [mm]: 

 

Pc = Pc35 + 2. P c8 [W]        (1) 

 Pc  Celkový požadovaný řezný výkon motoru 

 Pc35  Řezný výkon motoru se sukovníkem (DS35 = 35 [mm]) 

 Pc8  Řezný výkon motoru s dvojicí vrtáků (DV8 = 8 [mm]) 

 

Doporučené otáčky pro forstnerův vrták do tvrdého dřeva jsou 250 [min-1],  

pro spirálový vrták s vodícím hrotem o průměru 8 mm je to 1200 [min-1] a pro stejný typ vrtáku 

o průměru 15 [mm] je to 500 [min-1] [44].  

Měrný řezný odpor tvrdého dřeva jsem převzal z bakalářské práce pana Milana Kudely 

[45], jehož cílem práce bylo experimentálně zjistit měrné řezné odpory dřeva při řezání. Jeho 

maximální hodnota je kc 125 [MPa]. Pro technologickou operaci vrtání se hodnota může 

nepatrně lišit, nicméně pro základní stanovení řezných sil při vrtání je tato hodnota dostačující.  

Základní použité vzorce jsou převzaty z bakalářské práce pana Pavla Hona [46]: 

 

𝐴𝐷𝑖𝑗 = 𝑎𝑃𝑖𝑗  . 𝑓𝑍 [𝑚𝑚2]          (2) 

 ADij
  Průřez třísky odebíraný jedním břitem nástroje (i) o průměru (j)  

 aPij  Šířka záběru ostří nástroje (i) o průměru (j) 
 fZ  Posuv na zub 
 

To lze zapsat ve zjednodušeném tvaru, kdy uvažujeme šířku záběru ostří jako délku 

poloměru vrtáku. Dále berme v úvahu dva břity na vrtáku: 

 

𝐴𝐷 =
𝐷𝑖𝑗 .𝑓

4
[𝑚𝑚2]           (3) 

 f  Posuv na otáčku 
 Dij  Průměr vrtáku (DVj), popř. sukovníku (DSj) o průměru (j) 

 

Dalšími důležitými vzorci jsou výpočty celkové řezné síly, řezného momentu  

a požadovaného výkonu motoru: 

 

𝐹𝑐𝑖𝑗 = 𝐴𝐷𝑖𝑗  .  𝑘𝑐 [𝑁]        (4) 

 Fcij  Celková řezná síla nástroje (i) o průměru (j) 
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𝑀𝑐𝑖𝑗 = 𝐹𝑐𝑖𝑗  .  
D𝑖𝑗

4
[𝑁𝑚]       (5) 

 Mcij Řezný moment k ose vrtáku nástroje (i) o průměru (j) 

 

𝑃𝑐𝑖𝑗 = 2 . 𝜋 .  𝑀𝑐𝑖𝑗  . 𝑛𝑗𝑚 [𝑊]       (6) 

 njm  Jmenovité otáčky motoru pro nástroj (i) o průměru (j) 

 

Posuvová síla při vrtání, kladená na materiál je dána empirickým vztahem, který uvádí 

vliv obráběného materiálu, vliv průměru nástroje a vliv posuvu na otáčku. Jak ve své bakalářské 

práci píše již zmiňovaný pan Milan Kudela [45], lze vyjádřit posuvovou sílu, kladenou  

na materiál při vrtání, také poměrem vůči řezné síle. Tento poměr je zpravidla nelineární a jeho 

měření dokazují, že značný vliv mají na tento poměr volené posuvy do řezu. Nicméně když 

budu brát v potaz i jeho maximálně stanovený poměr posuvové síly k řezné síle, který uvádí 

jako 80 %, můžu tak zjistit, jakou silou může působit vrták na desku při vrtání. Tím mohu 

stanovit minimální, požadovanou sílu na přitlačení desky ke stolu, aby nedošlo k jejímu 

vychýlení.  

Z koncepce stroje působí proti směru pohybu desky pouze VřJ č. 5 a č. 6  

(tj. ve směru + / - X). Obě VřJ disponují vrtací hlavou s dvojicí vrtáků o průměru 8 [mm]. 

Velikost sil působících v daném směru je dána následujícím vztahem: 

 

𝐹𝑓𝑖𝑗 = 0,8 . (2 . 𝐹𝑐𝑖𝑗) [𝑁]       (7) 

 Ffij   Posuvová síla nástroje (i) o průměru (j) ve směru posuvu desky 

 

Další nežádoucí silou, působící na desku v příčném směru, vykonávají VřJ č. 1, 2, 3 a 4 

(tj. ve směru + / - Y). Ty disponují vrtáky o průměrech 15 a 20 [mm]. Nicméně oba nemohou 

působit najednou, tudíž pro daný případ budu počítat jen s variantou pro vrták o průměru  

20 [mm]. Výsledné stanovené limity z hlediska posuvů na otáčku budou pak pro oba typy VřJ 

stejné. Vzorec je obdobný jako vzorec (7), nicméně pro korektnost níže napíšu jeho úpravu pro 

daný případ: 

 

𝐹𝑓2𝑖𝑗 = 0,8 .  𝐹𝑐𝑖𝑗  [𝑁]        (8) 

 Ff2ij  Posuvová síla nástroje (i) o průměru (j) v kolmém směru na posuv  

 

Velikost posuvové síly bude nutné znát pro zajištění desky proti nežádoucímu pohybu, 

nicméně samotný výpočet provedu až kapitole, kde budu daný problém řešit. 
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Vypočítané hodnoty podle vzorců pro hlavní použité vrtáky jsou v následujících tabulkách. 

 

Tabulka 5 – Vypočtené hodnoty pro forstnerův vrták, resp. „sukovník“ 

Číslo výpočtu 1 2 3 4 5 6 7 

Posuv na otáčku f [mm.ot-1] 0,10 0,20 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 

Průměr sukovníku DS35 [mm] 35 35 35 35 35 35 35 

Průměr sukovníku DS35 [m] 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Průřez třísky APS35 [mm2] 0,88 1,75 3,50 7,00 10,50 14,00 17,50 

Řezná síla FcS35 [N] 109,38 218,75 437,50 875,00 1312,50 1750,00 2187,50 

Řezný moment McS35 [Nm] 0,96 1,91 3,83 7,66 11,48 15,31 19,14 

Výkon motoru PcS35 [W] 25,06 50,11 100,22 200,44 300,66 400,88 501,10 

 

Tabulka 6 - Vypočtené hodnoty pro spirálový vrták s vodícím hrotem 

Číslo výpočtu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Posuv na otáčku f [mm.ot-1] 0,8 1,2 1,6 2 2,5 3 4 5 

Průměr vrtáku DV8 [mm] 8 8 8 8 8 8 8 8 

Průměr vrtáku DV8 [m] 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Průřez třísky APV8 [mm2] 1,6 2,4 3,2 4 5 6 8 10 

Řezná síla FcV8 [N] 200,00 300,00 400,00 500,00 625,00 750,00 1000,00 1250,00 

Řezný moment McV8 [Nm] 0,40 0,60 0,80 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 

Výkon motoru PcV8 [W] 50,27 75,40 100,53 125,66 157,08 188,50 251,33 314,16 

 

Tabulka 7 - Vypočtené hodnoty pro spirálový vrták s vodícím hrotem, DV15 

Číslo výpočtu 1 2 3 4 5 6 7 

Posuv na otáčku f [mm.ot-1] 0,20 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 2,50 

Průměr frézy DV15 [mm] 15 15 15 15 15 15 15 

Průměr frézy DV15 [m] 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Průřez třísky APV15 [mm2] 0,75 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 9,38 

Řezná síla FcV15 [N] 93,75 187,50 375,00 562,50 750,00 937,50 1171,88 

Řezný moment McV15 [Nm] 0,35 0,70 1,41 2,11 2,81 3,52 4,39 

Výkon motoru PcV15 [W] 44,18 88,36 176,71 265,07 353,43 441,79 552,23 

 

 Vysvětlivky k podbarvení hodnot v tabulkách: 

 Podbarvení:  Zelené   Žluté   Červené 

 Řezná síla: < 500 [N]  500 > & < 1000 [N] > 1000 [N] 
 Řezný moment: < 5 [Nm]  5 > & < 10 [Nm] > 10 [Nm] 
 Výkon motoru: < 500 [W]  500 > & < 800 [W] > 800 [W] 

  



 

43 

 

 

Z výše uvedených variant výpočtů řezných sil, momentů a požadovaných výkonů motoru nyní 

vypočítám z rovnice (1) celkovou řeznou sílu, moment a požadovaný výkon. 

 

Tabulka 8 – Výpočet variant na požadovaný výkon motoru vřetena 

Číslo výpočtu 1 2 3 4 

Posuv na otáčku f [mm.ot-1] 0,80 1,20 1,60 2,00 

Řezná síla FcS35 [N] 875,00 1312,50 1750,00 2187,50 

Řezný moment McS35 [Nm] 7,66 11,48 15,31 19,14 

Výkon motoru PcS35 [W] 200,44 300,66 400,88 501,10 

Řezná síla FcV8 [N] 200,00 300,00 400,00 500,00 

Řezný moment McV8 [Nm] 0,40 0,60 0,80 1,00 

Výkon motoru PcV8 [W] 50,27 75,40 100,53 125,66 

Celková řezná síla [N] 1275,00 1912,50 2550,00 3187,50 

Celkový řezný moment [Nm] 8,46 12,68 16,91 21,14 

Celkový výkon motoru [W] 300,97 451,46 601,94 752,43 

Požadovaný výkon motoru [W] 361,17 541,75 722,33 902,91 

 

 

Na základě výše uvedených výpočtů znám parametry, které musí splňovat jak motor.  

Pro vhodný výběr motoru budu muset brát v potaz i rezervu výkonu na třecí ztráty 

v mechanických částech motoru, popř. v převodech a s rezervou na bezpečný chod  

bez výrazného přetěžování motoru. V praxi se uvádí navýšení výkonu motoru vřetena  

i o 20 % z nominálního, resp. požadovaného výkonu (viz „Požadovaný výkon motoru“ 

v tabulce č. 8).  

V kapitole návrhu komponent akčních členů, konkrétně při návrhu vřetenové jednotky, 

budu při výběru motoru a dalších komponent vycházet z těchto tabulkových hodnot. Z výsledků 

je však patrné, že maximální potřebný výkon motoru nepřesáhne 1 [kW] pro zvolené otáčky 

motoru a posuvy. 
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5 SYSTÉMOVÝ NÁVRH KONCEPCE STROJE 

 

Jedním z cílů této práce je systémový rozbor řešené problematiky a zdůvodnění volby 

zvoleného způsobu návrhu. To je předmětem následující kapitoly. V následujících 

podkapitolách se budu zabývat konkrétním rozborem dílčích částech stroje. 

Vyvrtávací stroj, jak jsem ho představil na pár příkladech v rešeršní části práce,  

je sestava vhodně uložených vřetenových jednotek v rámu stroje tak, aby dokázaly plnit svou 

funkci i při posuvu obráběné desky pracovním prostorem. Tudíž jsou zcela závislé na tom, 

jakým způsobem bude probíhat průchod desky strojem. V mém případě chci stroj navrhnout 

tak, aby bylo možné stroj připojit na dopravník s dřevěnými deskami, které putují od pily, 

směrem k ohraňovacímu stroji, až k vyvrtávacímu stroji.  

 

5.1 Vstupní pracovní stůl 

 

První částí stroje bude vstupní pracovní stůl, který nebude závislý na dopravníku,  

na kterém se bude deska pohybovat zcela neřízeně až k příčnému dorazu.  

Cílem vstupního pracovního stolu bude dostat desku do požadované polohy, včetně její 

orientace. Vzhledem k maximálnímu možnému rozměru desek obrobitelných na stroji, bude 

vhodnější vytvořit na jedné straně pracovního stolu pevnou, dorazovou, podélnou lištu  

a druhou, protilehlou k pevné liště, řízeně zasouvat směrem do pracovního prostoru stolu.  

Tím bude deska zajištěna do požadované polohy a ve všech případech bude mít jednu hranu 

v zafixované poloze. To však znamená, že bude nutné desku posouvat po stole, tudíž bude 

docházet k tření mezi deskou a stolem. To může mít za následek poškození jakosti povrchu 

desky, což je nežádoucí. V takovém případě nepřipadají v úvahu ani válečkové segmenty,  

po kterých by deska doputovala až k podélnému, pevnému dorazu stolu. Proto volím kuličkové 

segmenty s pružinou, vhodně rozmístěné po celé ploše stolu a s odpovídající tuhostí pružiny, 

které budou plnit funkci volného pohybu desky po stole před ustavením desky do požadované 

polohy. Pracovně tedy budu tento vstupní stůl nazývat: „Kuličkový stůl“. 

Pro ustavení desky do požadované polohy bude zapotřebí využít patřičných prostředků, 

jako například naklopení stolu, nebo pneumatické válce přitlačující lištu dorazu proti pevné 

liště stolu. U naklopení stolu vak není zaručeno, že se deska nevzpříčí, nebo nezastaví 

v nežádoucí poloze. Vzhledem těmto faktům a také k faktu, že naklopená rovina vstupního stolu 

bude mít přímý vliv na náročnost nosné konstrukce rámu stroje, volím pneumatické válce 

s přítlačnou lištou, které přitlačí desku na první, pevnou, podélnou dorazovou lištu stolu. 

Pracovně tuto podsestavu budu nazývat: „Podélná dorazová lišta“. 

 

Dorazová lišta příčná, na kterou dojede deska, musí působit jako zábrana průchodu desky 

strojem jen dočasně. A to do doby ustavení desky do požadované polohy. Poté musí být lišta 

zasunuta pod desku stolu. Toho lze docílit mnoha způsoby, proto navrhnu více způsobů  

a vyberu z nich optimální variantu. Pracovně jí budu nazývat: „Příčný doraz“. 
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Po ustavení desky do požadované polohy je nutné desku nějakým způsobem zajistit  

a řídit její pohyb při průchodu pracovní částí stroje. U ohraňovacích strojů se volí způsob  

 

přitlačení desky dvojicí pryžových pásů, které posouvají desku napříč strojem. Nicméně  

to by v mém případě znamenalo, že okraj desky na pevné straně dorazu by byl nepřístupný 

k vyvrtávání požadovaných otvorů jak na závěsy, tak na kolíky. Proto mne napadl obdobný 

způsob řízení pohybu desky pracovním prostorem stroje. A to je pogumovaný, řízený válec, 

který bude přitlačován na desku určitou silou tak, aby byla zajištěna fixace desky a aby nedošlo 

k jejímu poškození vlivem posuvu po pracovním stole. Pracovně budu tento válec označovat 

jako „Přítlačný válec“. Samozřejmě bude nutné vypočítat jak vhodnou přítlačnou sílu,  

tak vhodný pohon pro daný válec. Dále bude nutné tento přítlačný válec vhodně rozmístit  

ve stroji tak, aby byl zajištěn plynulý chod desky strojem i při nejmenším délkovém rozměru 

desky. 

Nyní mám zajištěný řízený pohyb desky strojem, proto další fáze návrhu bude vytvořit 

pracovní prostor s vhodně rozmístěnými vřetenovými jednotkami. Ten bude rozebrán 

v následující podkapitole. 

 

5.2 Technologická část stroje 

 

V této části stroje bude nutné vhodně rozmístit vřetenové jednotky (dále jen „VřJ“). 

V předchozí kapitole jsem stanovil požadovaný počet vřeten, včetně jejich orientace. Proto  

ze systémového hlediska už nebude problém určit jejich funkci. Jejich vlastní umístění 

v technologické části stroje už bude záviset na konstrukčním provedení tak, aby na sebe vhodně 

navazovaly a aby se neomezovaly při práci. Nyní rozeberu všechny VřJ a systémově určím 

jejich předběžné umístění.  

Co se týče samotného pohybu a ustavení obráběné desky, princip zůstává stále stejný. 

Přítlačné válce budou desku řízeně posouvat technologickou částí stroje a také ji budou 

v určitých místech řízeně brzdit. Pro plynulejší průchod při odlehčení přítlaku zde nejsou 

kuličkové segmenty, po kterých by deska plynule jezdila. Proto jako podpěry přítlačných válců 

volím klasické válečkové segmenty s hladkou povlakovou vrstvou. Pro bezpečnější chod  

a pro případ nežádoucí ztráty kroku, resp. ztráty řízeného pohybu desky, na přítlačné válce 

nainstaluji alespoň optoelektrické senzory, které budou detekovat odraz od reflexních pásek 

vhodně umístěných na podpěrných válcích. Signály od těchto snímačů mohou sloužit i jako 

potvrzovací signál pro posuvy, které by tak předcházely kolizím s nevhodně umístěnou deskou 

ve stroji. Pro zajištění desky proti prokluzu na hladkých podpěrných válcích ještě přidám 

přítlačné, pneumatické válce s pryžovou vložkou a krátkým zdvihem ze spodní strany desky. 

Vřetenová jednotka jako samostatný akční člen stroje bude obsahovat pevnou část  

s motorem, spojkou, popř. i převodovkou, sklíčidlem a nástrojem. Dále požaduji,  

aby obsahovala jednotku na výsuv do řezu, tzn. Druhá část VřJ bude pohyblivá, resp. výsuvná. 

Toho lze docílit různými způsoby, jako např. pneumatickým válcem tlačící vozík po vedení, 

nebo vozík na vedení tlačený kuličkovým šroubem, popř. pastorkem po hřebeni. Další možností  
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mohou být již existující řešení některých dodavatelských firem. Vlastní výběr provedu 

v konstrukční části práce. VřJ budou navrženy a dimenzovány tak, aby byly všechny ze stejných 

komponent. Hlavními důvody jsou jednodušší servis a možnost držet skladem více součástí 

jednoho typu za stejnou cenu, jako u menšího počtu vícero typů od různých dodavatelů. 

VřJ č. 1 a č. 2 jsou stejně orientované. Proti nim je symetricky orientovaná dvojice  

č. 3 a č. 4. Nicméně první pár VřJ bude fixní, naproti druhý pár VřJ bude muset měnit svou 

polohu vůči proměnlivé šířce aktuální obráběné desky. Aby byla zajištěna jednotná výška všech 

čtyř VřJ, budou obě dvojice umístěna na příčném vedení, z toho jen jeden suport bude řízený  

a druhý, pomocný suport bude fixně zajištěn na vedení. Výška vedení bude závislá na celé 

sestavě tak, aby nástroje VřJ směřovaly do středu šířky obráběné desky, v základu to bude  

9 mm od hrany roviny stolu (tj. základní materiál bude brán s tloušťkou 18 mm).  

 

Konstrukční rám bude nutné navrhnout tak, aby bylo možné přestavět výšku všech VřJ  

na obrobení desek o maximální tloušťce 25 mm.  

Vzhledem k funkci VřJ č. 1 až č. 4, tj. zadlabávání, resp. frézování drážky pro zámky, 

musí vykonávat přísuv do řezu v podélném směru desky, tj. v ose X. Jak je již dobře známo, 

posuv desky je vykonáván v ose X. Nicméně není doporučené, aby obrobek vykonával posuv  

i do řezu [7], proto jsem se rozhodl umístit příčné vedení pro VřJ č. 1, 2, 3 a č. 4 na dvojici 

podélných vedené v minimální délce nutné k vytvoření drážky pro zámky největších velikostí 

(viz ukázkový zámek v kapitole 3.6.4 Zámky na okna, dveře). 

VřJ č. 5 a č. 6 slouží k vyvrtávání do čelní plochy desky, tak do zadní plochy desky ve 

směru pohybu, resp. proti směru pohybu desky strojem. Tyto VřJ musí být schopny vyvrtávat 

rovněž po celé šířce desky, proto je nutné jim zajistit příčné vedení v dostatečné délce. Dále je 

nutné zajistit desku v pracovním prostoru tak, aby ji bylo možné vyvrtávat i zezadu,  

i když už bude mimo pracovní prostor a z části v prostoru stohovacího zařízení. Vzhledem 

k tomuto faktu je nutné přizpůsobit stohovací zařízení i k této operaci.  

VřJ č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10 mají rovněž stejnou orientaci a to kolmo do roviny stolu. Avšak 

VřJ č. 10 je určená na závěsy, resp. panty. Ta potřebuje mít pevně danou jak orientaci vůči 

hraně desky, tak i vzdálenost. Vzhledem k proměnlivé šířce desky a k možnosti geometrických 

nepřesností a také k faktu, že závěsy se montují jen na jednu stranu desek, je vhodné umístit 

VřJ č. 10 samostatně a to pevně k nosné konstrukci rámu. Přesnou polohu do řezu zajistí 

samotný výsuv desky přítlačnými válci. VřJ č. 7, č. 8 a č. 9 mají za funkci vrtání otvorů  

do různých poloh po celé šířce desky, proto bude nutné zajistit příčné vedení, které bude 

dostatečně tuhé pro zavěšenou trojici VřJ ve svislém směru a dostatečně dlouhé tak, aby každá 

VřJ mohla vyvrtávat po celé šířce desky i při maximální šířce desky. 

  



 

47 

 

 

5.3 Stohovací zařízení  

 

Poslední technologickou částí stroje je zásobník na obrobené, resp. vyvrtané díly. V zadání 

práce je tento zásobník nazýván jako stohovací zařízení. Pro další práci volím vhodnější  

a jednodušší terminologii, dále jen ve zkratce: „Stoh“. Ten bude vycházet z podobné koncepce, 

jako vstupní kuličkový stůl. Optimálním výstupem je stohování desek na paletě, připravené  

pro manipulaci na paletovacím vozíku. Pro docílení takové funkce stohu je nutné se zamyslet 

nad výstupem desky z technologické části stroje. Deska musí být zafixována v základní rovině 

stroje pro poslední technologickou operaci a to je vyvrtávání otvorů do zadní roviny desky. 

Poslední přítlačný válec zafixuje desku, ale většina objemu desky (v případě maximální délky 

desky) už bude mimo pracovní prostor stroje. Proto volím variantu přítlačných lišt profilu „L“, 

na kterých bude deska přidržována v dané rovině do poslední operace. Jakmile bude deska 

odbrzděna, přítlačné válce s „L“ lištami se zasunou a tím deska volně dopadne na připravenou 

paletu. Samozřejmě že výška dopadu bude minimální, aby nedošlo k poškození desky. Deska 

stohu, na níž bude umístěna paleta, bude výškově stavitelná tak, aby po dokončení každé desky 

byla výška dopadu pro každou desku stejná. Zásobník bude omezen výškou zdvihu stolu stohu 

a tloušťkou vyvrtávaných desek. 

 

5.4 Nosná konstrukce 

 

Dalším prvkem stroje je jeho nosná konstrukce. Její rozměry jsou dány vhodným rozmístěním 

technologií v technologické částí stroje, které jsou přímo závislé na vstupním kuličkovém stolu.  

Pro případ zachování variability stroje a možnosti přestavení technologie podle potřeby 

(přidání, popř. odebrání VřJ), není vhodná svařovaná konstrukce rámu. Optimální variantou se 

zdá, i vzhledem k relativně měkkému obráběnému materiálu a technologickým operacím stroje, 

použití hliníkových, konstrukčních, modifikovatelných a uniformních profilů. V současné době 

je na trhu vícero dodavatelů takových profilů, včetně příslušenství a přídavných komponent. 

Proto před vlastním návrhem stroje provedu výběr nejvhodnějšího dodavatele hliníkových 

profilů a jejich příslušenství. 

 

5.5 Krytování a bezpečnostní prvky 

 

Pro dokončení návrhu stroje je nutné stroj řádně zakrytovat z důvodů bezpečnosti před možným 

úrazem v pracovním prostoru stroje. Z QFD – metody kvality mi vyšel jako jeden z kritických 

atributů ze strany zákazníka design stroje. Proto v této části návrhu je nutné zaměřit  

se i na celkový design stroje, včetně úpravy krytů stroje a vhodného použití bezpečnostních 

prvků stroje, které jsou jasně definovány v normě o bezpečnosti strojních zařízení [47]. 
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5.6 Pneumatické prvky 

 

Další částí systémového rozboru jsou pneumatické prvky. Pro systémové řízení je vhodné zvolit 

u všech případů dvojčinné pneumatické válce, řízené elektrickými rozvaděči. Vzhledem 

k plánovanému použití velkého množství pneumatických válců je vhodné volit takové 

komponenty, které jsou minimalistické a vhodně se dají skládat vedle sebe. Nejoptimálnější 

variantou je použití kompletních řešení, které nabízí mnoho společností na trhu pro přesně 

vyspecifikované požadavky od zákazníka, konkrétně mne. Proto se v této práci výběrem 

komponent pneumatických prvků pro jejich řízení nebudu příliš zaobírat. V této části práce 

vypočítám požadavky na potřebný průtok a tlak tlakového vzduchu a na velikost pístu 

v závislosti na délce zdvihu jednotlivých pneumatických válců. Takové pneumatické válce  

pak najdu od vhodného dodavatele a použiji je v návrhu stroje. Hlavními cíli této práce přeci  

jsou systémový rozbor funkce stroje a jeho konstrukční návrh. 

Umístění skříně pro kompresor a veškeré pneumatické prvky pro úpravu tlakového 

vzduchu a pro jeho řízení bude ve stroji přesně vyhraněno. 

 

5.7 Elektroinstalace 

 

Součástí této práce není řešení elektro výzbroje stroje, proto od koncových akčních členů 

neřeším ani kabelové trasy, ani sdruženou kabeláž a ani rozvaděč a jeho komponenty, včetně 

spínacích relé a stykačů pro návazný řídicí systém. Koncepce návrhu stroje bude taková,  

že celkovou elektro výzbroj stroje bude možné na stoj dodělat dodatečně, včetně panelu  

pro řídicí systém. Místo pro elektro rozvaděč bude ve stroji přesně vyhraněno. 

 

5.8 Řídicí systém stroje 

 

Volba dodavatele řídicího systému (ŘS) stroje a jeho komponent zcela závisí  

na dodržení požadavků na řízení stroje (v práci se tímto nebudu dále zabývat): 

 Řízení otáček motorů vřeten frekvenčním měničem (FM): 10x 

 Řízení otáček pohonů lineárních vedení FM:   4x 

 Řízení otáček výsuvných VřJ FM:    10x 

 Řízení otáček přítlačných válců:     5x / 10x 

 Ovládání digitálních výstupů pneumatických prvků:  10x / 20x 
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Parametry ŘS z pohledu požadavků na HW: 

 Min / Max počet digitálních výstupů DO:   20x / 50x 

 Min/ Max počet digitálních vstupů DI:    50x / 100x 

 Min / Max počet analogových výstupů AO:   20x / 50x 

 Min / Max počet analogových vstupů AI:   20x / 50x 

 Vykonávání řízení v RT („Real-Time“):   > 10 ms & 200 ms < 

 Ovládací dotykový panel s tlačítky pro kritické funkce: ANO 

 Průmyslové PLC s vlastním chlazením:    ANO 

 Zajištění kabeláže k akčním členům a k napájení:  ANO 

 

Parametry ŘS z pohledu požadavků na SW: 

 Knihovny FB pro řízení otáček součástí SW:   ANO 

 Manuální řízení stroje z vizualizace (HMI):   ANO 

 Databáze programů pro obrábění součástí SW:   ANO 

 Vícestupňové přihlašovací oprávnění v HMI:   ANO 

 Přepínání do manuálního řízení s možností krokování:  ANO 

 Zabezpečená výstupní komunikace stroje s hlášením poruch: ANO 

 

5.9 Odsávání pilin 

 

Systém odsávání dřevěných pilin po obrábění bude vybaven centrálním, průmyslovým 

vysavačem, umístěným blízko technologické části stroje. Každá VřJ bude vybavena hlavicí  

pro odsávání pilin tak, aby docházelo k minimálnímu šíření prachu v prostoru stroje,  

popř. i mimo něj. Hadice vysavače pilin, jakožto délkově proměnlivé potrubí (z hlediska 3D 

návrhu) ve stroji, nebudou součástí návrhu stroje, ani jejich způsob uchycení. Ty je možné řešit 

umístěním do energetických řetězů, podobně jako sdruženou kabeláž, popř. příchytkami k rámu 

stroje. Součástí každé VřJ bude štětinový rámeček určený pro zamezení šíření pilin mimo vrtací 

prostor VřJ. 

 

Tímto bych zakončil systémový rozbor všech dílčích částí stroje a postupně,  

jak je v něm uvedeno, budu zapracovávat dílčí části konstrukčního návrhu stroje, včetně výběru 

komponent, popř. provedením potřebného výpočtu. V případech, kdy nebyla zcela 

vyspecifikována systémová funkce stroje, doplním ji po dokončení návrhu dané části stroje 

(např. u akčního členu VřJ). 
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6 KONSTRUKČNÍ NÁVRH STROJE 

 

V této podkapitole se budu zabývat vlastním návrhem konstrukce stroje. V následující 

podkapitole vyberu základní konstrukční prvky, které budu dále používat ve všech fázích 

návrhu. Patří mezi ně výběr dodavatele již zmíněných hliníkových profilů stroje, spojovacího 

materiálu a doplňkových komponent. Poté se budu věnovat dílčím částem stroje tak, jak byly 

uvedeny v systémové analýze, resp. v systémovém návrhu koncepce stroje. Ve zkratce, budu 

postupovat přesně tak, jak budu vytvářet 3D model stroje a průběžně budu provádět výběr 

vhodných komponent a srovnání od dodavatelů. 

 

6.1 Základní konstrukční komponenty 

 

Jako základní konstrukční prvky jak nosné, tak doplňkové konstrukce jsem zvolil hliníkové 

profily. Nyní se musím rozhodnout pro vhodného dodavatele těchto komponent.  

Jako srovnávací kritéria volím dostupnost a zastoupení v ČR, reference od zákazníků  

a produktové portfolio, jímž daná společnost disponuje. Z mého hlediska konstruktéra stroje  

je v zásadě nejdůležitější kritérium to poslední. Čím více komponent a příslušenství společnost 

disponuje, tím jednodušší bude výběr komponent pro konkrétní aplikace a z kvantitativního 

hlediska bude pravděpodobně i nižší pořizovací cena. Samozřejmě to jen v případě realizace 

stroje. Tu provádět nebudu, neboť to není cílem této práce. 

 

Dodavatelé hliníkových profilů a doplňkových komponent v zastoupení v ČR: 

 Haberkorn [48]   výrobce:  Item Industrietechnik GmbH [49] 

 Drašar [50]    výrobce: mk Technology Group [51] 

 Alupa [52]   výrobce: nespecifikovaný na webu Alupa.cz 

 Königfrankstahl    výrobce: Königfrankstahl [53] 

 

Po bližším prozkoumání webů jednotlivých dodavatelů co do počtu komponent, kvality 

servisu poskytovaného zákazníkům, referencím od zákazníků, a také na základě referencí  

od pánů inženýrů ze společnosti SEKO-K [54], kteří se zabývají konstrukcí jednoúčelových 

strojů, jako generálního dodavatele komponent volím společnost Haberkorn [48]  

a produkty od výrobce Item Industrietechnik GmbH [49]. Ty mají přehledný strukturovaný 

web, doplněný o online katalog s možností vygenerování 3D modelů jednotlivých komponent. 

V dalších částech práce budu postupně ukazovat další komponenty, které budou použity  

při návrhu stroje. Prozatím v této podkapitole představím alespoň základní komponenty 

používané ve všech fázích návrhu. 

Jako doplňkového dodavatele hliníkových komponent, jimiž společnost Haberkorn 

nedisponuje, jako např. plné profily, tyče, aj. volím společnost Königfrankstahl [53]. Ty budu 

používat pro vytváření specifických dílců, jako např. držáků, atd.  
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Základními stavebními prvky celého stroje jsou již zmíněné hliníkové profily. Níže blíže 

představím profily, které budou použity v rámech celého stroje. Další specifické komponenty 

budou blíže představeny u konkrétního využití. Použité 3D modely jsem získal v online 

katalogu společnosti Item [49]. 

Základní konstrukční profily rámu stroje: 

1. Profil_10_50x50_E_L   („Profile 10 50x50 E, natural“ [55]) 

2. Profil_10_50x50_L  („Profile 10 50x50, natural“ [56]) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlehčený profil (viz obrázek č. 22, popř. č. 24) bude použit u ne příliš namáhaných 

částí konstrukce, např. nosná konstrukce krytů atd. Plný profil bude použit u nosné soustavy, 

vzpěr a podpěr konstrukce. Profily o šířce 100 mm budou použity u zvlášť namáhaných částí 

stroje, nebo v místech, kde bude potřeba napojení dalších komponent. 

 

3. Profil_10_100x50_E_L  („Profile 10 100x50 E, natural“ [57])   

4. Profil_10_100x50_L  („Profile 10 100x50 , natural“ [58]) 

 

  

Obrázek 22 - Profil_10_50x50_E_L Obrázek 23 - Profil_10_50x50_L 

Obrázek 24 - Profil_10_100x50_E_L [53] Obrázek 25 - Profil_10_100x50_L [54] 
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Důležitou součástí profilů jsou jejich krytky [59] a spojovací úhelníky [60]. 

Jako spojovací materiál budu používat převážně matice do T-drážky [61] a univerzální 

spojovací set od dodavatele profilů [62]. Další typ spojovacího materiálu budu dále uvádět  

podle jeho použité normy, nikoliv podle dodavatele. Normy spojovacího materiálu, ložisek, 

komponent k hřídelům, řemenů a řemenic jsem vybíral z výběru z norem od pana doktora 

Svobody a kolektivu [63]. 

Kapitolu základních konstrukčních prvků bych tímto ukončil a začal se věnovat 

konstrukční části práce. 

 

6.2 Kuličkový stůl 

 

Cílem této podkapitoly bude zpracovat návrh kuličkového stolu pro polohování desky  

do požadované polohy. 

Materiál, který je použit na kuličkový stůl, je pertinax [64]. Jedná se o variantu 

kompozitního materiálu, kde matricí je papír, který je vyztužený pojivem 

z fenolformaldehydové pryskyřice. Má poměrně přijatelný třecí odpor vůči dřevěným 

materiálům, je dostatečně pevný a houževnatý a relativně snadno obrobitelný. Výchozí 

polotovar je dán rozměry: 

 KARTIT, Pertinax deska 1050 x 2050 x 25 [mm] [65] 

Další důležitou částí KS jsou kuličkové segmenty. Předním evropským výrobcem 

kuličkových segmentů je společnost Alwayse [66], která má své obchodní zastoupení v ČR  

ve společnosti Drašar [50]. 

Mezi nejvhodnější komponenty jsem vybral co do velikosti, tak do nosnosti dva typy, 

jejichž technické parametry jsou v tabulce č. 9 a jsou znázorněny na obrázcích č. 26 a č. 27. 

 

Tabulka 9 – Srovnání vhodných kuličkových segmentů 

Typ kuličkového segmentu Euro 2               

515-2-14 [67] 
Small Top Flange 

3010-16 [68] 

Maximální dynamická zátěž [kg]  10 10 

Váha [kg] 0,028 0,3 

Průměr kuličky [mm] 15,8 19 

Metoda fixace Zapuštění do díry Zapuštění do díry 

Rozměry     

A - Maximální průměr [mm] 31 45 

B - Pracovní výška [mm] 9,5 +/- 0,2 11,4 

D - Průměr těla KS [mm] 24 +/- 0,1 36,5 

E - Výška těla pod přírubu [mm] 11,5 51,6 

F - Tloušťka příruby [mm] 2,8 7,9 

L - Celková výška KS [mm] 21 63 
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Z praktického hlediska bych volil rozměrově menší segment. Nicméně při zamyšlení 

nad funkcí kuličkového segmentu jsem dospěl k závěru, že slouží primárně a jen k snadnějšímu 

posouvání desky po stole, než se deska ustaví do požadované polohy. Nicméně poté se deska 

přitlačí přítlačným válcem, který ji posouvá do technologického prostoru. Pro fixaci desky  

je nutné, aby byla celou plochou přitlačena ke stolu. V tom případě je nutné, aby se daný 

kuličkový segment zasunul pod rovinu pracovního stolu bez větších odporů kladeným 

přítlačnému válci. To je důvod, proč volím kuličkový segment s pružinou, nazvaný od výrobce:  

 „Small Top Flange 3010-16“ [68] 

 

Následně bude nutné vypočítat, jak velkou přítlačnou silou musí působit přítlačný válec 

na desku položenou z části v technologické části stroje a z části na kuličkovém stole,  

aby se neposunula i v případě působení posuvové síly od vrtání. Do jisté míry budou kuličkové 

segmenty velikost přítlačné síly přítlačného válce redukovat. Proto je nutné vypočítat i tuhost 

pružiny daného segmentu a určit maximální přípustnou sílu, kterou může jeden segment působit 

zespodu na desku, aniž by to zásadně ovlivnilo tuhost soustavy:  

 Rám stroje, pracovní stůl, deska, přítlačný válec, rám stoje. 

 

 

  

Obrázek 26 - Euro 2 515-2-14 [67] 
Obrázek 27 - Small Top Flange 3010-16 [68] 

Obrázek 28 – Návrh kuličkového stolu 
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Jak je vidět na obrázku č. 28, navrhl jsem desku vstupního pracovního stolu. Její rozměry jsou 

2120 x 1000 x 25 [mm]. Rozmístění kuličkových segmentů jsem provedl na základě úvahy,  

že technologické operace vrtání a vyvrtávání se budou provádět přímo na desce stolu. Tudíž 

jsou odsazené od kraje a jejich rozteč je 280 [mm]. 

Nicméně později jsem usoudil, že není vhodné vyvrtávat do materiálu průchozí díru, 

když by mohlo dojít k poškození pracovní desky, v horším případě k poškození nástroje při 

kontaktu s nerezovým kuličkovým segmentem. Proto jsem upravil celý koncept stroje  

a technologickou část jsem umístil samostatně, hned za vstupním stolem. V případě napojení 

stroje na jiné stroje, jako je např. ohraňovací stroj, kde by byla zajištěna požadovaná poloha 

desky, mohla by se tato vstupní část stroje zcela vynechat. 

 

6.2.1 Výpočet parametrů kuličkového segmentu 

 

Síla kuličkového segmentu je dána působením pružiny v něm. Ta se snaží udržovat v její 

rovnovážné poloze. Každá akční síla, která ji z dané polohy vychýlí, způsobí reakční sílu 

pružiny v opačném směru. To vychází z nám všem známého třetího Newtonova zákona [69]. 

Nicméně velikost reakční síly pružiny vychází z „Hookova zákona“ [70]: 

 

𝐹𝑃 = −k . d⃗ =  −𝑘 . (d − d𝑟) [𝑁]        (9) 

 FP  Pružná síla pružiny kuličkového segmentu 

 k  Tuhost pružiny 

 d⃗   Posunutí volného konce pružiny z rovnovážné polohy 

 dr  Rovnovážná poloha pružiny (dr = 11,4 [mm]) 

 d  Posunutá poloha od rovnovážné polohy 

 

Tuhost pružiny se dá přepočítat z ostatních zadaných hodnot, které znám o daném 

kuličkovém segmentu. První z nich je pracovní výška (B = 11,4 [mm]). Ta značí maximální 

vychýlení pružiny z rovnovážné polohy, při kterém působí na segment větší síla, než je jeho 

jmenovitá. Ta je dána maximálním možným zatížením segmentu „mMax“, na který působí síla 

v tíhovém poli Země. Velikost jejího tíhového zrychlení „g“ je dáno hodnotou 9,81 [m.s-2] 

[69]. Síla působící na segment je tedy tíhová, která vychází z upravené rovnice Newtonova 

gravitačního zákona [71]: 

 

𝐹𝐺𝑘𝑠 = m 𝑧𝐾𝑆 . g = 10 . 9,81 = 98,1 [𝑁]    (10)  

 FGks Tíhová síla působící na kuličkový segment 

 mzKS Maximální zatížení kuličkového segmentu 

 g  Tíhové zrychlení Země  
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Nyní po vyjádření ze vztahu (9) mohu vypočítat tuhost pružiny daného kuličkového segmentu: 

 

k =  
𝐹𝐺𝑘𝑠

d⃗⃗ 
= 

98,1

11,4 .10−3 = 8605,26 [𝑁𝑚−1]    (11) 

 

Velikost reakční síly kuličkového segmentu (dále jen KS) musí být natolik velká,  

aby alespoň čtveřice KS unesla desku o rozměrech 500 x 500 x 18 [mm], která při hustotě dřeva 

(viz kapitola 4.1) 700 [kg.m-3] váží cca 3,15 [kg]. Podle vzorce (10) pak tíhová síla desky 

působící na KS je: 

 

𝐹𝐺𝑚 = m 𝑑 . g = 3,15 . 9,81 = 30,9 [𝑁]    (12) 

 FGm Tíhová síla (daná váhou obráběné desky) 

 mMin Minimální hmotnost desky 

 

Podle předchozích výpočtů je jasné, že je nutné snížit velikost reakční síly KS tak,  

aby čtveřice KS právě unesla desku o minimálních rozměrů s rezervou cca 20 % a aby síla 

působící na desku nebyla větší než limit pevnosti v ohybu voleného materiálu, tj. 20 [N]  

(viz tabulka č. 4, kapitola 4.1.1). To znamená, že pokud je zapotřebí síla k udržení desky  

30,9 [N], s navýšením o cca 20 % jde o sílu o velikosti cca 38 [N]. Pro čtveřici KS to znamená,  

že reakční síla jednoho KS je 9,5 [N], než se zapustí pod okraj desky kuličkového stolu. Výšku 

kulového vrchlíku KS, která bude nad úrovní základní roviny kuličkového stolu, lze spočítat  

ze vztahu (9) po menší úpravě: 

 

d⃗ =  
𝐹𝑃

k
= 

9,5

8605,26
=  0,00113[𝑚] = 1,13 [𝑚𝑚]    (13) 

 

Vzhledem k získanému výsledku, volím výšku kulového vrchlíku KS nad úrovní desky 

kuličkového stolu 1,2 [mm]. Pro ověření ještě spočítám velikost reakční síly celé čtveřice KS. 

 

FP = −k . d⃗  = 8605,27 . 0,0012 =  10,33 [N]    (14) 

 

Výsledná hodnota nepřevyšuju stanovenou mez 20 [N]. Kuličkové segmenty tedy 

zapustím, vzhledem jejich pracovní výšce B = 11,4 [mm], o 10,2 [mm]. Síla působící čtveřice 

KS zespodu na desku je přibližně 41,5 [N], což má za následek snížení přítlačné síly přítlačného 

válce. Ten tak musí disponovat alespoň o 50 [N] vyšší přítlačnou silou, než je minimální síla 

nutná k přidržení desky proti pohybu. 
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6.3 Přítlačný válec 

 

 

 Na obrázcích č. 29 a č. 30 jsou možné varianty uložení pogumovaného, přítlačného válce, který 

bude hnaný motorem a bude tak řídit pohyb desky při průchodu strojem. 

V první variantě (viz obrázek č. 29) je válec zavěšený na rameni a je přitlačován 

dvojčinným pneumatickým válcem s krátkým zdvihem (Z = 50 [mm]). Tuhost tohoto uložení  

je omezena materiálem a robustností čepů, na kterých jsou ramena zavěšena. Vzhledem 

k požadavku na přesné polohování (viz kapitola 4.3), je tato varianta relativně přípustná, 

nicméně její náročnost je poměrně vysoká. Vzhledem k faktu, že přítlačné válce budou 

zapotřebí i v technologické části stroje, mohla by ramena daného kinematického uspořádání 

překážet vřetenovým jednotkám při vyvrtávání.  

Ve druhé variantě (viz obrázek č. 30) je válec pevně spojen s dvojčinným 

pneumatickým válcem s lineárním, tyčovým vedením. Disponuje robustní a kompaktní 

konstrukcí. Jeho kompaktní provedení a technické parametry mne nakonec přesvědčily  

o zvolení dané varianty jako výchozí pro použití při návrhu stroje. Navíc je vyráběn v osmi 

provedeních do velikosti průměru pístu, kde maximálně může dosahovat přítlačné síly  

až 1870 [N]. 

Jak je vidět na obrázku č. 30, posunul jsem poslední přítlačný válec kuličkového stolu 

(celkem budou 3) mimo jeho základní desku. Pod válec jsem umístil dvojici podpěrných válců 

a to tak, aby válce byly umístěné v minimální vzdálenosti od osy přítlačného válce. 

V technologické části stroje přecházím z kuličkového vedení obráběné desky na podpěrné 

válce. Vzhledem k faktu, že obráběná deska je již v požadované poloze a její pohyb je řízen  

jen v ose X, je nežádoucí posouvat desku v ose Y. Další výhodou podpěrných válců je,  

že je mohu umístit v pracovním prostoru stroje v libovolné vzdálenosti od sebe, v závislosti  

na rozmístění vřetenových jednotek. Navíc může nastat případ, že obráběná deska  

má minimální délku (tj. 500 [mm]). V takovém případě je dostačující, že bude deska podepřena  

 

Obrázek 30 – Uložení přítlačného válce na rameni 
Obrázek 29 – Přítlačný válec hnaný pneumatickým válcem s vedením 
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právě dvojicí podpěrných válců a přitlačována přítlačným válcem s protikusem z dvojčinného 

válce s pryžovou patkou, který působí při vyvrtávání jako tzv. „brzda“ proti posunutí. 

 

6.3.1 Návrh parametrů přítlačného válce 

 

Dalším důležitým výpočtem, který musím provést je velikost síly přítlačného válce, nutné  

pro zajištění obráběné desky při vrtání. Jak jsem si připravil vzorce č. (7, 8) v kapitole 4.3.1  

o posuvové síle, nyní s nimi budu pracovat. Ty jsou ovšem závislé na velikosti řezné síly.  

Pro tento případ budu tedy postupovat opačně. Z maximální výsuvné síly, kterou je schopen 

vyvinout přítlačný válec [72] vypočítám maximální povolenou posuvovou sílu, při které ještě 

nedochází k posuvu desky i za stavu přitlačení ke stolu. Z dané posuvové síly pak vypočítám 

z odvozeného vztahu ze vzorce (7) maximální dovolenou řeznou sílu. Z tabulky č. 8 pak vyberu 

optimální posuv na otáčku a otáčky motoru vřetena pro VřJ č. 5 a č. 6.  

Pro zjednodušení výpočtu budu uvažovat případ, kdy deska má minimální délkový 

rozměr (tj. 500 [mm]) a není tedy uchycena dvěma přítlačnými válci současně. Dalším 

zjednodušením výpočtu bude uvažování situace jen ve 2D, tudíž zanedbávám momenty, které 

budou desku natáčet kolem osy Z. Poslední zjednodušujícím předpokladem je uvažování 

podpěrných válců jako podpěr. Třecí síla, zabraňující pohybu desky ve směru vrtání, působí  

od pryžových povrchů jak přítlačného válce, tak podpěrné brzdy. Přítlačná síla brzdy je 

regulována na pouhých 50 [N]. 

 fsP Koeficient statického tření volím: (pryž na dřevě) 0,55 [-] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31 – Silové působení na desku při vrtání v ose - X 
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Na obrázku č. 31 jsem naznačil síly, které vznikají při přitlačování desky. Vzájemné působení 

sil lze zapsat do rovnic statické rovnováhy pro pohybový stav klid: 

 

∑ FX
n
i=1 = 0 [N]:  FTVt + FBt =  2 . FfV8   (15) 

∑ FZ
m
i=1 = 0 [N]:  FG + FTV = FPV1 + FPV2 + FB  (16) 

 FGm  Tíhová síla (viz rovnice 12) 

 FTV  Síla přítlačného válce (přidržovací síla)  

 FTVt  Tečná síla přítlačného válce 

 FPVi  Síla podpěrného válce (i) 

 FfV8  Posuvová síla od vrtáku s průměrem 8 mm  

 FB  Síla přídavného válce (brzdy)  

 FBt  Tečná síla přídavného válce (brzdy) 

 

Doplňkové rovnice: 

 

FTVt < FTVT  FTVT = fsP . FTV = 0,55 . 754 = 414,7 [N]  (17) 

FBt < FBT  FBT = fsP . FB = 0,55 . 50 = 27,5 [N]  (18) 

 FTVT  Třecí síla přítlačného válce 

 FBT  Třecí síla přídavného válce (brzdy) 

 

Pro zjištění hraniční posuvové síly, kdy dojde k překročení třecí síly, je dostačující 

dosadit maximální výsuvnou sílu zvoleného přítlačného válce [72] do vztahu (17).  

Zdvih válce volím 50 [mm]. Průměr pístu válce vyberu na základě výpočtu.  

Pro upřesnění, od daného dodavatele existují tři typy dvojčinných válců s vedením, které 

disponují přítlačnou silou alespoň 500 [N]. Níže uvádím vysouvací síly válců pro dané průměry 

pístu se zdvihem 50 [mm] [72]: 

 Průměr pístu   Vysouvací síla při 0,6 [MPa]   

 40 [mm]   754 [N]     

 50 [mm]   1178 [N]     

 63 [mm]   1870 [N]     

 

Kombinací vztahů (15, 17 a 18) dostávám odvozený vztah pro hraniční posuvovou sílu 

vrtáku, kterou vřeteno nikdy nesmí překonat při vyvrtávání. Řezná síla vůči posuvové je dána 

vztahem (8). Dosazením do příslušných rovnic dostávám hodnoty v tabulce č. 10. 

 

FfV8i =
1

2
 .  (FTVTi + FBT ) =

1

2
 . (414,7 + 27,5) =  221,1 [N]  (19) 
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Tabulka 10 – Výpočet hodnot řezných sil pro použité přítlačné válce 

Průměr pístu 

[mm] 

Vysouvací síla 

při 0,6 [MPa] 

Třecí síla 

FTVTi [N] 

Posuvová 

síla FfV8 [N] 

Řezná síla 

Fcij [N]  

40 754 414,70 221,10 276,38 

50 1178 647,90 337,70 422,13 

63 1870 1028,50 528,00 660,00 

 

Při porovnávání hodnot řezných sil z tabulek č. 6 a 10 je patrné, že pro tento případ  

je dostačující zvolit pro přítlačný válec dvojčinný pneumatický válec s dvojitým valivým 

vedením, s průměrem pístu 40 [mm]. Pro takový případ je pak možné zvolit posuv na otáčku 

VřJ č. 5 a č. 6 až 1,6 [mm.ot-1] při otáčkách 1200 [min-1]. 

 

6.3.2 Výpočet parametrů hnacího motoru TV 

 

V této kapitole ještě provedu výpočty na požadované parametry hnacího motoru, který 

musí splňovat základní požadavky na polohování desky strojem, tj. rychlost posuvu  

až 6 [m.min-1], resp. 0,1 [m.s-1] a minimální zrychlení 0,5 [m.s-1]. Pro správné dimenzování 

motoru bude důležité předpokládat i maximální velikost hmoty, s kterou bude manipulovat. 

Deska o maximálních rozměrech a hustotě (zvolené v kapitole 4.1) bude vážit 35 [kg]. 

Z druhého Newtonova zákona [73] vyplývá, že síla, potřebná k rozpohybování desky 

na danou rychlost při daném zrychlení, bude mít velikost: 

 

𝐹𝑃𝑚𝑖𝑛 = m 𝑀𝑎𝑥 . a 𝑃 = 35 . 0,5 = 17,5 [𝑁]    (20) 

 FPmin  Minimální posuvová síla desky 

 ap  Požadované zrychlení posuvu desky 

 mMax  Maximální hmotnost desky 

 

Nyní provedu výpočet požadovaného krouticího momentu. Ten vychází z posuvové síly 

a jeho velikost závisí na vnějším průměru, resp. poloměru přítlačného válce, tj. 38 [mm]. 

Velikost momentu je dána základním vzorcem [73]: 

 

𝑀𝐾𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝑃𝑚𝑖𝑛 . r 𝑇𝑉 = 17,5 . 0,038 = 0,67 [𝑁]   (21) 

 MKmin  Minimální krouticí moment motoru 

 rTV  Vnější poloměr přítlačného válce 

Poslední část je požadavek na výkon motoru. Ten vychází z následujícího vztahu [73]: 

 

𝑃𝐾𝑚𝑖𝑛 =  2π .𝑀𝐾𝑚𝑖𝑛 . n𝑝 = 2π . 0,67 . 0,1 = 0,42 [𝑁]  (22) 

 PKmin  Minimální výkon motoru] 

 np  Otáčky motoru [m.s-1] 
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Na základě výše vypočtených parametrů jsem vybral krokový motor od stejného výrobce, od 

kterého jsem zvolil všechny elektrické pohony. Důvodů této volby je samozřejmě mnoho. 

Rozhodujícím faktorem pro mne byl jejich přehledný a jasný produktový katalog na jejich webu 

[74], dostupnost 3D modelů a katalogové listy všech komponent. V žádném případě pro mne 

nebyla rozhodující pořizovací cena. Samozřejmě bych tento faktor bral téměř za prioritní 

v případě realizace stroje. V následující tabulce jsou uvedeny podrobné parametry zvoleného 

motoru. 

Tabulka 11 – Parametry zvoleného krokového motoru 

Typ motoru 57-S 

Napájecí napětí [V DC] 48 

Jmenovitý proud [A] 5 

max. otáčky1) [1/min]  2720 

Přídržný moment [Nm] 0,8 

Úhel pro jeden krok [°] 1,8 ± 5 % 

Odpor vinutí [Ω] 
0,15 ± 10 

% 

Induktivita vinutí [mH] 0,5 

Moment setrvačnosti pohonu [kg 

cm2] 
0,29 

Zatížení hřídele, radiální [N] 52 

Zatížení hřídele, axiální [N] 10 

Moment setrvačnosti rotoru [kgcm2] 0,29 

 

Na obrázku č. 32 je názorná ukázka výsledné sestavy přítlačného válce, hnaného 

krokovým motorem, s převodem z klínového, dvoudrážkového řemene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 32 – Přítlačný válec s krokovým motorem a řemenovým převodem 
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Zde je detailní soupis jednotlivých komponent přítlačného válce od vybraných dodavatelů: 

 Polotovarem pro obráběné dílce je hliníková plochá tyč ALFL70X30-3206 [75] 

 Pneumatický dvojčinný válec typu MCGS s dvojitým valivým vedením, zdvih 50 mm, 

s magnetickým pístem o průměru 40 mm [72]  

 Bezvůlová spojka s vrtáním H7, s drážkou pro pero a 2 stavěcími šrouby:  

C14FB - 14KS64 [76] (3D model spojky převzat z knihovny GrabCAD [77]) 

 Krokový motor EMMS-ST-57-S-SEB-G2 [78] 

 Válec je vlastní konstrukce (viz výkres č. 1) s pogumováním od společnosti  

AGT Zlín [79] 

 Řemenice D 50 mm, typ SPZ0050-01 standard [80] 

 Řemenice D 63 mm, typ SPZ0063-01 standard [81] 

 Pro klínový, dvojitý řemen typu SPZ o požadovaných rozměrech 10x355 Li - 

10x375 Lw jsem prozatím nenašel vhodného dodavatele (daný rozměr jsem získal 

výpočtem z generátoru řemenových převodů aplikace Autodesk Inventor 2017) 

 Pryžovou podložku lze vyrobit na zakázku od brněnského výrobce Feasseal [82] 

 

Přítlačný válec je jeden z nejdůležitějších akčních členů stroje, neboť má přímý vliv  

na přesnost polohování desky a tudíž i na přesnost a kvalitu vyvrtaných otvorů. Touto ukázkou 

jsem chtěl demonstrovat, jak detailně jsem řešil jednotlivé prvky při samotném návrhu 

konstrukce. Nicméně takto podrobný rozbor všech použitých komponent ve stroji provádět 

nebudu, neboť by to obsahově dalece přesahovalo rámec diplomové práce a také to není 

předmětem práce. Všechny použité komponenty a součástky jsou součástí kusovníku, který  

je součástí příloh práce. V dalších následujících podkapitolách představím zbytek akčních členů 

a dalších komponent stroje převážně jen ilustračně.  
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6.4 Vřetenová jednotka 

 

Jednou z nejdůležitějších součástí tohoto stroje je vyvrtávací vřeteno, v mém případě nazvaná 

v kapitole 5.1.2 jako „vřetenová jednotka“ (dále jen VřJ). Mým cílem je navrhnout takovou 

jednotku pro využití pro všechny způsoby vyvrtávání, popř. i frézování. Celkově jsem určil,  

že budu potřebovat deset takových VřJ pro dokončení všech technologických operací  

ke kompletaci nábytkových dílů.  

Při volbě motoru budu vycházet z vypočítaných požadavků na vyvrtávání z kapitoly 

4.3.1. Orientačně půjde o motor s výkonem do 1 [kW] o provozních otáčkách kolem  

1200 [min-1] a krouticím momentem na hřídeli alespoň 20 [Nm], jak vyplývá z tabulky  

č. 8 v kapitole 4.3.1.  

 

6.4.1 Volba motoru vřetene 

 

Na základě výše stanovených parametrů motoru a také na základě požadavku na minimální 

rozměr motoru jsem hledal dostupné motory na webových stránkách různých výrobců.  

Pro vlastní volbu jsem vybral dva vhodné zástupce, které jsou zobrazeny na obrázcích č. 33  

a č. 34. 

 

 

 

Na obrázku č. 33 je DC motor „Mach3“ s parametry [83]: 

 Nominálním napětí 110 [V] AC 

 Maximální otáčky 12000 [min-1], lze řídit frekvenčním měničem 

 Krouticí moment až 4,2 [Nm] 

 Chlazený vzduchem, upevnění do držáku motoru (viz obrázek č. 33) 

Na obrázku č. 34 je rovněž DC motor „Huanyang“ s parametry [84]: 

 Nominálním napětí 110 [V] AC 

 Rozsah otáček 6000 - 24000 [min-1], lze řídit frekvenčním měničem 

 Krouticí moment až 29,5 [Nm] 

 Chlazený vodou, upevnění do držáku motoru 

Obrázek 33 - CNC Spindle Motor 500W [83] 
Obrázek 34 - Huanyang CNC Spindle Milling Motor [84] 
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Druhý z vybraných motorů je vzhledem k výkonovým parametrům vhodnější, nicméně vodní 

chlazení je náročné z hlediska konstrukce tolika vřetenových jednotek, obzvlášť na relativně 

dlouhých pojezdech. Proto volím první variantu s nominálním výkonem 500 [W]. Jeho výkon 

lze navýšit vhodným zpřevodováním na nižší otáčky.  

Pro řízení otáček jsem vybral frekvenční měnič (dále jen FM) „Série A550 Micro  

& Economic„ od výrobce „VYBO Eletric“ [85]. FM pracuje s rozsahem 0,1 – 400 [Hz],  

do výkonu motoru 2,2 [kW]. Je napájen ze sítě 230 [V] AC. 

Na základě úvahy o zvýšení krouticího momentu použitím vhodného převodu, vybral 

jsem pro daný motor vhodnou planetovou převodovku řady „PNII“ od dodavatele Apex 

Dynamics Czech“ [86], se stálým převodem 10:1. Tudíž z jednoduchého vzorce (23) [73] 

vychází nový krouticí moment motoru, při otáčkách 1200 [min-1] a celkové účinnosti převodu 

cca 75 [%] následovně: 

 

𝑀𝑐 = 𝑀𝑀 . 𝜂𝑐 . 𝑖𝑃 =  4,2 . 0,75 . 10 = 31,5 [𝑁𝑚]   (23) 

 Mcij Řezný moment nástroje (viz rovnice (5)) 

 MM Krouticí moment motoru 

 ηc Celková účinnost planetového převodu 

 iP Převodový poměr 

 

Z toho vyplývá, že nyní mám vhodný typ motoru i s převodovkou pro obrábění 

nejtvrdších dřevěných materiálů i se sukovníkem o průměru 35 [mm]. 

Na obrázku č. 35 je názorně předvedena dvojice VřJ, uložená na jedné základové desce. 

Jak vyplývá ze systémového návrhu, většina VřJ bude složena právě ze dvou sestav. Každá VřJ 

je uložena na samostatném lineárním vedení s krátkým řízeným výsuvem do řezu. Výsuv je 

řízen systémově. Nástroje je nutno ručně vyměnit před zapnutím stroje. 

Obrázek 35 – Dvojice vřetenových jednotek vedle sebe 
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Na obrázku č. 35 je dále vidět, že je pod vrtáky vyvedená hubice na odsávání pilin. Vhodné  

by bylo doplnit stroj o štětinové zábrany, aby se eliminovalo množství polétavého prachu  

po pracovním prostoru stroje. 

Dalším akčním prvkem je sestava s použitím pneumatických válců,  

tzv. „podélná dorazová lišta“. 

6.5 Podélná dorazová lišta 

 

Příčné pneumatické válce s dlouhým zdvihem jsou spojené s přítlačnou lištou. Vytváří  

tak další akční člen celé sestavy. Jejich funkci jsem popsal v systémovém rozboru práce.  

Pro připomenutí jen ve zkratce, mají funkci výsuvného dorazu, který přitlačí desku na protější 

lištu pevnou lištu stolu a tím dostane desku do požadované polohy.  

Ve vstupní části stroje, potažmo i ve výstupní části stroje u stohu, jsem zvolil dvojčinné 

pneumatické válce se zdvihem 600 [mm]. Celý akční člen zde nebudu podrobněji rozebírat, 

představím jej jen ilustrativně. Komponenty nutné k jeho sestavení jsou součástí modelu  

a kusovníku práce. 

 

Obrázek 36 – Podélná dorazová lišta 
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6.6 Technologické uspořádání stroje 

 

Po sestavení všech akčních členů do požadovaných pozic, dostávám technologické uspořádání 

stroje. Nosná konstrukce vychází z požadavku modularity všech VřJ, tudíž je nastavena tak, 

aby bylo možné posunout, popř. vyvýšit jakékoliv lineární vedení. 

Číselně jsou označeny jednotlivé vřetenové jednotky tak, jak jsou uspořádány 

v systémovém rozboru. V něm je popsána i funkce této části stroje, tudíž přejdu k poslední dílčí 

části stroje, a to je stohovací zásobník. 

 

Obrázek 37 – Technologické uspořádání vřeten ve stroji 

 

6.7 Stohovací zásobník  

 

Stohovací zásobník jsem navrhl na základě jednoho z prvních požadavků kladených na stroj, 

a tím bylo zautomatizování výroby. S tím je současně kladen požadavek na rychlé 

zpracovávání koncového produktu, nebo jeho uskladnění. Rozhodl jsem se tedy pro návrh 

zařízení, které bude ukládat obrobené desky do co nejpřijatelnější formy pro další manipulaci. 

Vzhledem k rychle rostoucí váze s každou další deskou, bylo nutné zvolit manipulátor, 

kterým by se desky mohly dopravovat buď na montáž, nebo na balení pro zákazníka. 

Na základě dostupných manipulátorů, které jsou běžně dostupné ve výrobních halách 

velkých společností, jsem dospěl k volbě vysokozdvižného paletovacího vozíku a skladování 

desek na paletu. Cílem ideového návrhu stohovacího zařízení bylo zajistit plynulý chod linky  



 

 

66 

 

a zároveň udržet desku v rovině řezu i pro vyvrtávání do zadní zúžené strany desky. Toho jsem 

mohl docílit jedině tak, že deska bude posunuta po vedení v dané rovině a po dokončení 

vyvrtávání by došlo k uvolnění desky, která by v daný okamžik nedopadala z velké výšky  

na paletu, ale jen o výšku nezbytně nutnou, aby nedošlo k poškození desky, popř. ostatních 

desek, které už na paletě v daný okamžik jsou. Koncepčně mne napadl stejný nápad, jako  

u přítlačné lišty ve vstupní části stroje. Nicméně s tím rozdílem, že dorazová lišta bude mít 

místo plochého profilu, profil „L“, který by zároveň přitlačoval desku k dorazům na protější 

straně a zároveň by zespodu podpíral onu desku, aby se neprohýbala vlastní vahou, když bude 

deska pevně uchycena na jednom konci jen jedním přítlačným válcem. 

Výsledný design návrhu stohu je zobrazen na obrázku č. 38. Jak je na obrázku vidět, 

v zakrytované části stohu je umístěn průmyslový vysavač, který jsem tam vhodně umístil. 

V první části stroje pod krytováním totiž nezbylo místo, neboť je vyhrazeno elektrorozvaděči  

a pneumatickému rozvaděči. 

 

 
Obrázek 38 – Stohovací zásobník na desky 
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6.8 Představení stroje jako celku 

 

V této závěrečné kapitole chci jen ilustrativně ukázat výsledný produkt návrhu stroje, včetně 

zapracování z hlediska designu. Pro tento případ jsem navrhl jednoduché logo pro daný stroj 

s použitím stanoveného názvu stroje: „RADON RT. 1“. Celé logo je na obrázku níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě použití loga jako polepů na bezpečnostní kryty stroje jsem dané logo 

modifikoval a rozměrově přizpůsobil tak, aby z každé strany stroje vypadalo jako celek  

a působilo celistvým dojmem. Použitím žlutočerných pásek na krytech stohu jsem provedl  

na základě zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce [87], které ukládá povinnost umístění 

bezpečnostních značek do míst, kde jsou vykonávány práce, a může dojít k poškození zdraví. 

Na označení rovněž pamatuje i norma, konkrétně ČSN ISO 3864 [88].  

V mém případě je zcela evidentní, že taková situace může nastat, neboť při menší 

nepozornosti může řidič paletovacího vozíku narazit do neoznačených krytů s vyšší 

pravděpodobností, než když budou takto barevně označeny. Zákon č. 262/2006 Sb. rovněž 

uvádí účel použití žlutočerné barvy, a to konkrétně na místech upozorňujících na nebezpečí 

střetu s překážkou. Další zákonné podmínky, jako je úhel sklonu 45° a minimálně jak 50 [%] 

plochy  

Vytyčený cíl, resp. kritický atribut z úvodní metody kvality QFD bych tímto bral  

za splněný. V následujících ilustracích je návrh stroje představen jako celek ze dvou pohledů.  

Jak je vidět na obrázcích č. 40 a č. 41 stohovací zásobník je upraven tak, aby bylo možné 

celkem snadno odebírat zhotovené díly, které se díky důmyslnému způsobu ukládají přímo na 

paletu. Samozřejmě zde nastává otázka, zda bude takový způsob funkční a bude plnit svou 

úlohu podle očekávání. Nicméně na to mám jednoduchou odpověď. Cílem práce bylo 

zrealizovat návrh konceptu stroje a právě proto zde byl prostor k upuštění uzdy fantazie a snahy 

o vytvoření důmyslného zařízení. Po zkušenostech, které jsem nabyl při práci na tomto projektu, 

bych se u dalšího podobného návrhu stroje vydal poněkud jiným směrem. 

  

Obrázek 39 – Logo stroje 
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Obrázek 41 – Pohled na zadní stranu stroje 

Obrázek 40 - Pohled na přední stranu stroje 
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6.9 Zhodnocení výsledků a diskuze o dosažených cílech 

 

V této kapitole chci zhodnotit svou práci z hlediska dosažených výsledků a cílů. Výsledky  

a cíle jsou do jisté míry dost rozdílné věci. V případě zhodnocení své práce z hlediska 

vytyčených cílů, tak ji hodnotím jako relativně úspěšnou. Jedním z cílů, který by mohl být 

rozpracovanější i v dalších kapitolách je provedení potřebných technických výpočtů. To jsem 

všude nesplnil z časových důvodů. Ostatní cíle považuji za splněné. 

Hodnocení práce z hlediska dosažených výsledků bude horší, neboť jsem nedokončil 

všechny mé osobní cíle a požadavky, které jsem kladl na model stroje. Všechny tyto nedostatky 

podrobněji uvádím v následující podkapitole, která poslouží jako doporučení pro vylepšení 

návrhu stroje. 

 

6.9.1 Doporučení k vylepšení návrhu stroje 

 

Doporučení, týkající se vylepšení návrhu stroje jsem získal díky neustálé snaze stroj dostat  

do provozuschopnějšího stavu. Nicméně to neznamená, že vůbec někdy bude provozuschopný. 

Zde je několik námětů na to, jak stroj vylepšit, popř. co v současném modelu chybí. Z důvodu 

omezeného času realizace tohoto projektu, níže uvedená doporučení nebudou zapracována do 

3D modelu stroje. 

 Konstrukce štětinových rámu kolem vřetenových jednotek, které zabrání šíření pilin 

(např. od dodavatele Areals [89]) 

 Upravení polohy umístěné brzdy tak, aby směřovala do osy TV (viz obrázek č. 31) 

 Doplnit snímače na podélník držáku TV, který již má připravené díry na držáky 

snímačů (vybraný typ snímačů je od výrobce Sick [90]) 

 Zamyslet se nad variantou optimálnějšího způsobu polohování desky stohu tak,  

aby bylo možné uskladnit na paletu stohu vícero vyvrtaných desek 

 Doplnit plynové vzpěry jako tlumící prvek na všechny dveře a dvířka s panty  

(např. od dodavatele Vapp [91]) 

 Doplnit elektro rozvaděč do zadní části stroje za první dveře vlevo (v zadní části 

stroje), kabelové trasy a komponenty řídicího systému 

 Doplnit pneumatický rozvaděč a jeho komponenty, včetně kompresoru za druhé 

dveře zleva (v zadní části stroje) 

 Navrhnout systém řízení stroje a vytvořit simulaci pohybu pomocí „řízených 

vazeb“, popř. „řídicích vazeb“, které jsou součástí názvu vazeb rotačních  

a posuvných u akčních členů (rovněž jsou součástí řízených parametrů aplikace 

Autodesk Inventor 2017) 

6.9.2 Komentář k přiložené výkresové dokumentaci 

 

Součástí příloh práce je sada výkresů. První výkres je výkres sestavy stroje s kusovníkem.  

Ten obsahuje jen základní rozměrové kóty.  

Další výkresy jsou zpravidla výkresy stěžejních součástí přítlačného válce TV a jeho 

sestavy (svařence). Geometrické tolerance jednotlivých dílů jsou navrženy tak, aby při dodržení 

výrobních tolerancí byly díly stále funkční a na sebe navazovaly.   
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7 ZÁVĚR 

 

V první části práci jsem se zabýval rešerší v oblasti strojů na výrobu nábytku a na manipulaci 

s dřevěnými deskami. Tuto oblast jsem značně obsáhl a v další části práce jsem čerpal  

ze zjištěných poznatků. Vytyčil jsem si požadavky na navrhovaný koncept stroje, kterého jsem 

chtěl dosáhnout. Návrhem různých variant řešení jsem vždy měl možnost vybírat optimální 

variantu provedení, kterou jsem pak použil pro vlastní návrh. 

Vytyčené cíle práce ze zadání jsem splnil všechny. Musím přiznat, že jsem se sám pustil  

do příliš náročného úkolu konstrukčního návrhu stroje, místo toho, abych navrhl pár 

koncepčních variant, důkladně je mezi sebou porovnal a z nich určil, které řešení je optimální. 

Já jsem si vybral cestu, kde jsem hledal optimální řešení pro mnou zvolený koncept stroje. 

Výsledek této písemné práce bych nazval jako stručné představení mého návrhu stroje, neboť 

mnoho jeho komponent, které jsem ve stroji použil, jsem zde důkladně nepopsal  

a ani nepodložil výpočtem. Nicméně vlastní písemná část práce, oproti té konstrukční zabrala 

zlomek času a tak není pochyb o tom, že nemůže vše tak důkladně obsáhnout.  

Samotné hodnocení a současný stav práce jsem již provedl v diskuzi o dosažených 

cílech v předchozí kapitole 6.9, a tak nerad bych se znovu opakoval. Jen ve stručnosti, cíle práce 

jsem splnil, ale svá očekávání však nikoliv. V kapitole 6.9.1 jsem rozepsal všechny návrhy  

na další vylepšení návrhu stroje. 

V přílohách práce je přiložená výkresová dokumentace, která obsahuje výkres sestavy 

a dalších pěti výrobních výkresů. Ty se týkají téměř kompletního návrhu sestavy přítlačného 

válce TV, přes podélník s dírami na uchycení dvojčinného válce s vedením, držák ložiska 

s dírami na krokový motor, samotné tělo válce a k němu jednu část navařované hřídele pro 

hnanou část válce. Minimální požadavek na počet přiložených výrobních výkresů je tak splněn. 

Závěrečné shrnutí práce bych shrnul tak, že většina přípravné a konstruktérské práce, 

kterou jsem vytvořil v průběhu semestru, ani zdaleka není obsáhlá v této písemné části práce. 

Hodnocení práce co formy, tak do obsahu přenechávám na čtenářích.  
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9 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 

TABULEK 

 

9.1 Seznam zkratek a symbolů 

 

Zkratka Popis 

AČ Akční člen (členy) 

ADij Průřez třísky odebíraný jedním břitem nástroje (i) o průměru (j) 

ap  Požadované zrychlení posuvu desky 

aPij Šířka záběru ostří nástroje (i) o průměru (j) 

d-- Posunutí volného konce pružiny z rovnovážné polohy 

DF15  Průměr vrtáku na zadlabávání (frézování), 15 mm 

DF20  Průměr vrtáku na zadlabávání (frézování), 20 mm 

Dij Průměr vrtáku (DVj), popř. sukovníku (DSj) o průměru (j) 

DS35  Průměr sukovníku, 35 mm 

DV15  Průměr vrtáku na kování Rastex, 15 mm 

DV5  Průměr vrtáku na kolíky polic, 5 mm 

DV8  Průměr vrtáku na kolíky spojů, 8 mm 

f Posuv na otáčku 

FB Síla přídavného válce (brzdy) 

FBt Tečná síla přídavného válce (brzdy) 

FBT Třecí síla přídavného válce (brzdy) 

Fcij Celková řezná síla nástroje (i) o průměru (j) 

Ff2ij Posuvová síla nástroje (i) o průměru (j) v kolmém směru na posuv 

Ffij Posuvová síla nástroje (i) o průměru (j) ve směru posuvu desky 

FfV8  Posuvová síla od vrtáku s průměrem 8 mm 

FGks Tíhová síla působící na kuličkový segment 

FGm Tíhová síla (daná váhou obráběné desky) 

FM Frekvenční měnič 

FP Pružná síla pružiny kuličkového segmentu 

FPmin  Minimální posuvová síla desky 

FPV Síla podpěrného válce 

FPVi Síla podpěrného válce (i) 

fsP  Koeficient statického tření volím: (pryž na dřevě) 0,55 [-] 

FTV Síla přítlačného válce (přidržovací síla) 

FTVt Tečná síla přítlačného válce 
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FTVT Třecí síla přítlačného válce 

fZ Posuv na zub 

g Tíhové zrychlení Země  

HMI  Human machine interface („Zobrazení vizualizace SW“) 

iP  Převodový poměr 

k Tuhost pružiny 

KS Kuličkový stůl, popř. kuličkový segment (dle významu ve větě) 

LiD Lišta dorazu  

Mcij Řezný moment k ose vrtáku nástroje (i) o průměru (j) 

MKmin  Minimální krouticí moment motoru 

MM Krouticí moment motoru 

mMax Maximální hmotnost desky 

mMin Minimální hmotnost desky 

mzKS  Maximální zatížení kuličkového segmentu 

njm Jmenovité otáčky motoru pro nástroj (i) o průměru (j) 

np  Otáčky motoru [m.s-1] 

Pc Celkový požadovaný řezný výkon motoru 

Pc35 Požadovaný řezný výkon motoru se sukovníkem (DS35 = 35 mm) 

Pc8 Požadovaný řezný výkon motoru s dvojicí vrtáků (DV8 = 8 mm) 

PDL  Podélná dorazová lišta vedená pneumatickými válci 

PKmin  Minimální výkon motoru 

PLC Programovatelný automat pro automatické řízení  

QFD Quality Function Deployment („Dům kvality“) 

RT Real-time („Řízení v reálném čase“) 

rTV  Vnější poloměr přítlačného válce 

TV 
Přítlačný válec (pogumovaný válec řízený, zavěšený na pneumatickém 

válci) 

VřJ Vřetenová jednotka (sestava motoru, převodovky, sklíčidla a nástroje) 

ηc  Celková účinnost planetového převodu 
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10 SEZNAM PŘÍLOH 

Níže přikládám seznam příloh.  

 První z příloh je výkres sestavy stroje ve formátu A1 

 Druhá příloha je výkres svařence přítlačného válce TV ve formátu A3 

 Třetí příloha je výkres těla TV ve formátu A4 

 Čtvrtá příloha je výkres hřídele řemenice TV ve formátu A3 

 Pátá příloha je podélník držáku TV ve formátu A3 

 Šestá příloha je držák ložiska TV ve formátu A3 

 Sedmá příloha je zpracovaná metoda kvality QFD ve výkresové podobě, formát A2 

 Osmá příloha je kusovník všech použitých komponent sestavy 

  


