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ABSTRAKT 
Táto diplomová práca spracováva návrh, výpočty, CAD model a výkresovou dokumentáciou 
multifunkčného obrábacieho centra s horizontálnou osou vretena. Táto práca je jednou zo 
štyroch častí, ktorých spojením vznikne obrábací stroj. Prvou časťou mojej práce je 
konštrukčný návrh vretenníka, ktoré bude umožňovať frézovanie, sústruženie a vŕtanie. 
V úvode tejto časti je vykonaná rešerš, ktorá rozoberá najdôležitejšie časti vretenníka 
obrábacieho stroja. Ďalej sú vykonané potrebné technické výpočty a na ich základe vytvorený 
konkrétny konštrukčný návrh vretenníka. V ďalšej časti mojej práce sa venujem rešerši 
v oblasti vymeniteľných frézovacích hláv. Po nej opäť nasledujú technické výpočty a konkrétny 
konštrukčný návrh. V celej práci je kladený dôraz na jednoduchosť a funkčnosť.   

ABSTRACT 

The thesis contains of draft, calculations, CAD model and drawing documentation of the 
moltifunctional machining center with horizontal axis of spindle. This thesis is one of the four 
parts with which connection ensue the machine-tool. In the first part of my work, there is a 
constructional draft of the headstock which will enable milling, turning and drilling. In the 
introduction of this part is headstock research which is solving the most important parts of the 
headstock of machine . Consequently, technical calculations are acoomplished. Based on these 
calculations, a specific constructional draft of the headstock is crafted. In the next part of my 
work, I do research in the area of removable paring milling heads. After this part, there are 
technical calculations and the specific constructional draft. In the entire work, there is emphasis 
put on simplicity and functionality. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Obrábací stroj, horizontálny, frézka, vretenník, frézovacia hlava, vreteno, Hirthov veniec 

KEYWORDS 
Machining machine, horizontal, milling machine, headstock, milling head, spindle, Hirth 
coupling 
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1 ÚVOD 
Aktuální doba klade ve strojírenském průmyslu důraz na kvalitu, rychlost a spolehlivost. Proto 
jsou konstruktéři nuceni vyvíjet stále modernější koncepce obráběcích strojů, které vyhoví 
požadavkům zákazníků.   

Multifunkční CNC obráběcí centra se vyvíjí několik let. Jedním z velkých přínosů byla 
nová koncepce stroje české firmy Kovosvit MAS ze Sezimova Ústí. Firma přišla na trh se stroji 
MCSY 50 A a MCSY80A, které předběhly dobu a staly se stavebním kamenem pro budoucí 
multifunkční stroje. To vše již roku 1983. Průlomová pak byla multifunkční CNC obráběcí 
centra, která jsou na rozdíl od klasických CNC obráběcích strojů schopna využívat různých 
obráběcích technologií na jednom stroji. To umožnilo výrobcům na poli strojírenství zkrácení 
obráběcích časů a zároveň se posunula hranice kvality a spolehlivosti. Třeba díky obrábění 
různými technologickými operacemi na jedno upnutí obrobku.  

Tato práce se zabývá návrhem nové koncepce frézovacího multifunkčního obráběcího 
centra s vodorovnou osou vřetene. Jelikož se jedná o rozsáhlou komplexní práci, je zpracována  
čtyřčlenným týmem, kde každý řeší jednu ze čtyř problematik (soustava vřetena – Ľubomír 
Vazovan, automatická výměna nástrojů – Ján Rapčan, polohování náklápěcí hlavy – Martin 
Grepl a paletizace – Tomáš Hynšt). Cílem práce je vytvořit návrh stroje a porovnat ho se 
současnými stroji na trhu z technického i ekonomického hlediska.
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2 MULTIFUNKČNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA 
Multifunkční obráběcí centra jsou uzpůsobena pro obrábění obrobků více technologiemi 
třískového obrábění, mezi které patří například soustružení, frézování a vrtání. Stroj musí být 
vybaven dostatečnou kinematickou adaptabilitou pro pohyb obrobku a nástroje. Pro plynulou 
změnu technologií je stroj vybaven odpovídajícím řídícím systémem umožňující práci 
v automatickém režimu dále s prvky inteligence, prvky diagnostiky a měření. Pro optimalizaci 
vyrobitelnosti a zkrácení časů pro výměnu nástroje a obrobku, mohou být stroje vybaveny 
automatickou výměnou nástroje a obrobku. Na Obr. 1) můžeme vidět rozdělení multifunkčních 
obráběcích strojů a typy kinematických uspořádání pro každou kategorii. [1] 
 
Základní rozdělení multifunkčních obráběcích strojů: 
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2.1 Frézovací multifunkční obráběcí centra 
Frézovací multifunkční obráběcí centra dosáhují téměř stejného využitelného výkonu pro různé 
technologie třískového obrábění. Nejčastěji se jedná o soustružnické a frézovací technologie. 
Proto může být multifunkční centrum náhradou za dvě obráběcí centra, určená pro různé 
technologie obrábění. Docílíme tak obrábění na jedno upnutí obrobku za použití více 
technologických operací. Tímto lze docílit vyšší přesnosti obrábění a minimalizace ztrátových 
časů během manipulace s obrobkem. [1] 

Frézovací multifunkční obráběcí centra mají odvozené konstrukce od frézovacích 
obráběcích center, které jsou doplněny otočným stolem pro soustružnické operace a naklápěcí 
hlavou pro zvýšení kinematické adaptability.  
Stroje se dají rozdělit do tří skupin:  

• s nepohyblivým stojanem,  

• s pohyblivým stojanem, 

• portálové. 

Na Obr. 1) jsou schematicky znázorněny varianty frézovacích multifunkčních obráběcích 
center. [1] [2] 
 

 

    
a) Pevný stojan b) Pohyblivý 

stojan 
c) Horní gantry d) Spodní gantry 

Obr. 1) Rozdělení frézovacích multifunkčních cente 

2.2 Soustružnická multifunkční obráběcí centra 
Soustružnická obráběcí centra mají podobnou kinematiku jako frézovací centra, která naplňují 
rostoucí požadavek zákazníků po přesnějším obrábění na jedno upnutí obrobku za kratší čas. 
Stroj musí umožňovat: 

• automatickou výměnu nástrojů, 
• automatickou výměnu obrobků, 
• více technologických operací, 
• režim automatického cyklu (popř. bez obsluhy). 
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Soustružnická multifunkční centra se dnes nabízí především se šikmým ložem nebo s 
lineárním pohybem nástroje, kdy jsou proti sobě dvě vřetena nebo vřeteno a koník Obr. 2). 
Provedení se šikmým ložem obsahuje revolverové hlavy a nejčastěji dvě proti sobě směřovaná 
vřetena. Navíc se u této varianty vyskytuje naklápěcí B hlava (otáčení kolem osy Y).  
Provedení s lineárním pohybem nástroje v osách x, y, z, se vyrábí především ve dvou typech 
koncepcí. Hlavní rozdíl mezi těmito koncepcemi tvoří konstrukce vřeteníku. Ten může být 
konstruován tak, že se pohybuje zároveň se stojanem nebo mu k výsuvu pomáhá smykadlo. V 
tomto případě je pak stroj koncipován do takzvané “box in box” konstrukce. Součástí této 
varianty je naklápěcí otočná B hlava. Díky ní je možné nastavit nástroj do žádaného úhlu. [2] 
[3] 

  
Obr. 2)  Soustružnická centra. Proti sobě: vřeteno-koník a dvě vřetena. [4] 

 

2.3 Semimultifunkční obráběcí centra 
Tato obráběcí centra se stala mezistupněm mezi klasickými obráběcími centry a multifunkčními 
obráběcími centry. U semimultifunkčních frézovacích center se přidává k pohybovým osám 
soustružnický stůl a k soustružnickým centrům frézovací vřeteno. Výhoda těchto center spočívá 
v nižší ceně oproti multifunkčním centrům. Na druhou stranu, pokud zákazník vyžaduje 
náročnější operace, kde je potřeba za krátký čas využívat jak soustružení, tak frézování, pak je 
lepší variantou právě multifunkční obráběcí centrum. Podle kinematiky je můžeme rozlišit na 
centra: s pohyblivým stojanem, s nepohyblivým stojanem a v portálovém provedení. [4] [1] 
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3   ANALÝZA TRHU  
Na trhu se pohybuje mnoho firem, které se zabývají vývojem, konstrukcí a výrobou frézovacích 
multifunkčních obráběcích center s vodorovnou osou vřetene, jenž jsou v provedení s pevným 
nebo pohyblivým stojanem. Účelem analýzy trhu je získání přehledu o současných dostupných 
strojích a návrhu velikosti obrobku navrhovaného stroje.  

Pro účel návrhu parametrů velikosti obráběného obrobku jsou sledovány zejména 
parametry jako velikost pracovního prostotu stroje, velikost maximálního průměru obrobku a 
od toho se odvíjející velikost otočné upínací desky a maximální hmotnost obrobku. Pro návrh 
dynamických parametrů navrhovaného stroje jsou sledovány parametry jako rychlost 
rychloposuvu jednotlivých os stroje, otáčky otočného upínacího stolu, výkon pohonu otočného 
stolu a u vřetene stroje otáčky a výkon.  

3.1 PAMA Speedmat HP/T 
Jedná se o multifunkční frézovací obráběcí centrum s pohyblivým stojanem. Stroj disponuje  
5-osou kinematikou se třemi lineárními osami X, Y, Z, otočným soustružnickým stolem a 
naklápěcí hlavou, kde naklápěcí hlava je umístěna na pohyblivém stojanu. Stroj má stejnou 
skladbu jako stroj Speedmat HP s otočným stolem a výsuvným vřeteníkem znázorněný  
na Obr. 3) a), kde je otočný stůl zaměněn za soustružnický stůl a výsuvný vřeteník za naklápěcí 
hlavu - zobrazeno na Obr. 3) b). Parametry stroje řady strojů Speedmat HP/T jsou u vedeny 
v Tab 1). 

  
a) Speedmat HP b) Speedamt HP/T 

Obr. 3) Speedmat HP/T od firmy PAMA [5] 
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 Tabulka parametrů typu stroje Speedmat HP1/T, HP2/T, HP3/T, HP5/T [5] 
Typ stroje: HP1/T HP2/T HP3/T HP5/T 

 Pracovní prostor 
X 2 000 mm 2 600 mm 3 000 mm 3 800 mm 
Y 2 000 mm 2 500 mm 2 500 mm 3 000 mm 
Z 2 000 mm 2 600 mm 2 600 mm 3 200 mm 
 Parametry posuvu lineární os 

Rychloposuv osa X 50 m/min 50 m/mini 40 m/min 40 m/min 
Rychloposuv osa Y a Z 50 m/min 50 m/min 45 m/min 45 m/min 

 Parametry vřetene 
Maximální otáčky 4 500  – 12 000 ot/min 

Výkon 50  – 100 kW 
 Parametry otočného stolu 

Průměr upínací desky 1 250 mm 1 600 mm 2 000 mm 2 500 mm 
Maximální průměr 

obrobku 
2 000 mm 2 600 mm  3 000 mm 3 800 mm 

Maximální otáčky 320 ot/min 250 ot/min 200 ot/min 160 ot/min 
Nosnost 3 t 6 t 10 t 15 t 

3.2 PAMA SPEEDMAT VMT 
Druhé multifunkční frézovací obráběcí centrum od firmy PAMA má odlišnou koncepci stroje 
s pevným stojanem vyobrazen na Obr. 4). Stroj disponuje 5-osou kinematikou se třemi 
lineárními osami, kde jeden pohyb vykonává soustružnický rotační stůl ve směru osy x a další 
pohyb posuvný příčník ve směru osy z. Poslední lineární osa je umístěna pod naklápěcí hlavou. 
Zbylé dvě osy jsou rotační a jsou umístěny v rotačním soustružnickém stolu a v naklápěcí 
vřetenové hlavě. Parametry stroje jsou uvedeny v Tab 2).  

 
Obr. 4) Speedmat VMT od firmy PAMA [5] 
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 Parametry stroje Speedmat VMT1/VMT2/VMT3 [5] 
Typ stroje: VMT1 VMT2 VMT3 

 Pracovní prostor 
X 1 700 mm 2 000 mm 2 700 mm 
Y 1 500 mm 2 000 mm 2 700 mm 
Z 1 300 mm 1 300 mm 1 700 mm 
 Parametry posuvu lineární os 

Rychloposuv osa X 50 m/min 50 m/mini 40 m/min 
Rychloposuv osa Y a Z 40 m/min  40 m/min 40 m/min 

 Parametry vřetene 
Maximální otáčky 6000/9000 ot/min 12 500 ot/min 

Výkon 65 kW 85 kW 
 Parametry otočného stolu 

Průměr upínací desky 1 250 mm 1 250 mm 2 200 mm 
Maximální otáčky 350 ot/min 350 ot/min 200 ot/min 

Nosnost 6 t 6 t 8 t 

3.3 SORALUCE FMT 
Toto multifunkční frézovací soustružnické centrum využívá koncepci s pohyblivým stojanem 
a upínací deskou s výřezem pro otočný stůl. Obráběcí stroj disponuje až šesti osami podle 
zvolené vřetenové naklápěcí hlavy, kde dva lineární pohyby vykonává pohyblivý stojan a jeden 
lineární pohyb je realizován výsuvným smykadlem viz Obr. 5). Parametry stroje jsou uvedeny 
v Tab 3). Rozšíření upínací plochy pomocí pevného upínacího stolu umožňuje obrábění větších 
nerotačních součástí. 

 
Obr. 5) Stroj FMT 4000 od firmy SOLARULCE [6] 
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Výrobce ke stroji dodává tři různé vřetenové hlavy podle nejčastěji používané 
technologie obrábění. Frézovací hlava Obr. 6) a) je určena pro frézovací operace, disponuje 
dvěma rotačními osami. Ortogonální hlava Obr. 6) b) primárně určena pro technologii 
frézovaní. Multifunkční hlava Obr. 6) c) má stejnou kinematiku jako univerzální hlava, ale je 
výrobcem doporučována pro frézovací a soustružnické operace. [6] 

   
a) Frézovací hlava b) Ortogonální hlava c) Univerzální hlava 
 

Obr. 6) SORALUCE FTM 4000 vřetenové hlavy [6] 

 Tabulka parametrů SORALUCE FTM 4000 [6] 
 Pracovní prostor 

X, Y, Z X =4 000 mm, Y=1 800 mm, Z=1 300 mm 
Velikost pevné upínací desky 1 240 mm x 4 000 mm 

 Parametry posuvu lineární os 
Osy Rychloposuv 
X 45 m/min 

Y a Z 35 m/min 
 Parametry vřetene 

Maximální otáčky 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 000 ot/min 
Výkon 43 kW 

 Parametry otočného stolu 
Průměr upínací desky 1 600 mm 
Nosnost otočné stolu 8 t 

Maximální otáčky 250 ot/min 
Výkon motoru 53  kW 

3.4 REIDEN RX 
Řada strojů RX od firmy REIDEN využívá koncepci s pevným stojanem viz Obr. 7). Stroj 
disponuje 5-osou kinematikou, třemi lineárními osami, otočným stolem umožňujícím 
soustružení a naklápěcí vřetenovou hlavou. Vřetenová hlava má osu rotace umístěnou na 
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skosené ploše pod 45°, což umožnuje přestavení osy vřetene z horizontální do vertikální 
polohy. Parametry strojů řady RX jsou uvedeny v Tab 4). 

 
Obr. 7) REIDEN RX 12 [7] 

Rám stroje je vyroben z materiálu HYDROPOL®, který se skládá z betonu a ocelové 
konstrukce. Použitý materiál propůjčuje stroji dobré tlumící vlastnosti a dostatečnou tuhost 
konstrukce.      

 Parametry stroje REIDEN RX10, RX12 [7] 

 

 

Typ stroje: RX 10 RX 12 
 Pracovní prostor 

X 1 000 mm  1 300 mm 
Y 1 100 mm 1 450 mm 
Z 810 mm 1 000 mm 
 Parametry posuvu lineární os 

Rychloposuv 60 m/min 50 m/min 
 Parametry vřetene 

Maximální otáčky 16 000 ot/min 12 000 ot/min 
Výkon 38 kW 84 kW 

 Parametry otočného stolu 
Průměr upínací desky 1 000 mm 1 200 mm 

Maximální otáčky 400 ot/min 400 ot/ min 
Nosnost 1,6 t 2,5 t 
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3.5 MAZAK INTEGREX eV 
Multifunkční frézovací soustružnické centra od firmy Mazak řady INTEGREX eV a 
INTEGREX e-RAMTEC disponují koncepcí s pevným stojanem zobrazeným na Obr. 8). Stroj 
je vybaven 5-osou kinematikou. Rozložení tří lineárních pohybů a rotačního stolu je totožné 
jako u předchozího řešení od firmy REIDEN. Stroj je vybaven naklápěcí vřetenovou hlavou.  

 
Obr. 8) Schéma stroje řady INTEGREX e-V a e-RAMTEC od firmy MAZAK (upravené 

pozadí obrázku) [8]  

Stroje řady e-RAMTEC obsahuji rozšíření ve formě výsuvného smykadla pro hluboké 
soustružení vnitřního průměru nebo možnosti osazení frézovací hlavy pro obrábění těžko 
přístupných mít pomocí naklápěcí vřetenové hlavy zobrazeno na Obr. 9). Parametry strojů jsou 
uvedeny pouze pro řadu INTEGREX eV jsou uvedeny v Tab 5) . 

 
Obr. 9) Detail pracovního prostoru stroje INTEGREX e-RAMTEC [8] 
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 MAZAK INTEGREX eV [8] 
Typ stroje: e-1250V/8 e-1600V/10S e-1850V/12 e-1850V/25S 

 Pracovní prostor 
X 1 875 mm 2 315 mm 3 055 mm 3 055 mm 
Y 1 250 mm 1 600 mm 1 850 mm 1 850 mm 
Z 1 345 mm 2 315 mm 1 800 mm 1 800 mm 
 Parametry posuvu lineární os 

Rychloposuv 42 m/min 42 m/mini 40 m/min X 20 m/min 
Y, Z 40 m/min 

 Parametry vřetene 
Maximální otáčky 10 000 ot/min 10 000 ot/min 10 000 ot/min 10 000 ot/min 

Výkon 37k W 37 kW 37 kW 37 kW 
 Parametry otočného stolu 

Průměr upínací 
desky 

1 000 mm 1 650 mm 1 850 mm 3 000 mm 

Maximální průměr 
obrobku 

1 450 mm 2 300 mm 2 350 mm 3 500 mm 

Maximální otáčky 500 ot/min 300 ot/min 250 ot/min (45 kW) 
Nosnost 2,7 t 5 t 7 t 15 t 

3.6 Zhodnocení koncepce stroje s pevným stojanem  
Z výše uvedené rešerše strojů Speedmat VMT od firmy PAMA, Integrex od firmy MAZAK a 
stroje řady RX od firmy Reiden využívají koncepci strojů s pevným stojanem. Základním 
prvkem této koncepce je pevný stojan, na němž je umístěn posuvný příčník s naklápěcí hlavou 
s vřeteníkem a posuvným rotačním stolem.  

 Pevný stojan pozitivně ovlivňuje tuhost celé konstrukce, ale zároveň zvyšuje celkovou 
hmotnost stroje. Pro obrábění velkých obrobků je nutno použít více materiálu na konstrukci 
stroje, což má větší nároky na zástavbový prostor než koncepce s pohyblivým stojanem.  
 Další důležitou částí je pohyblivý příčník stroje, který se pohybuje ve svislém směru. 
Příčník je uchycen ve vedení na bocích konstrukce. Z tohoto uchycení plyne nevýhoda ve formě 
průhybu ve svislém směru s extrémem ve středu příčníků. Průhyb je ovlivněn velikostí příčníku 
spjatou se vzdáleností mezi uchycením příčníku na vedení. 

Velkou výhodou této koncepce je, že nedisponuje výsuvným vřeteníkem s naklápěcí 
hlavou, kde je naklápěcí hlava s vřeteníkem umístěna na vedení příčníku.     

Použití posuvného rotačního stolu zde snižuje tuhost, zesložiťuje a prodražuje 
konstrukci. U velkých strojů s velkými obrobky také snižuje dynamiku stroje. 
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3.7 Zhodnocení koncepce stroje s pohyblivým stojanem 
V analýze trhu jsou uvedeny dva stroje Speedmat HP/T od firmy PAMA a stroj FMT  od firmy 
SORALUCE, které využívají koncepci s pohyblivým stojanem. 

Stroj Speedmat HP/T má koncepci s pohyblivým stojanem a pohyblivým rotačním stolem 
a naklápěcím hlavou s vřeteníkem. Využití pohyblivého stojanu snižuje celkovou hmotnost 
stroje a zmenšuje potřebný zástavbový prostor zejména pro velké obrobky. Nevýhodou je 
snížení tuhosti a složitost konstrukce. Použití posuvného rotačního stolu má stejné výhody a 
nevýhodu jako u předešlé koncepce.  

Stroj FMT má také koncepci s pohyblivým stojanem, ale dále zde výrobce využívá 
výsuvný vřeteník s vřetenovou hlavou místo jedné lineární pohyblivé osy a pevný rotační stůl. 
Použití pohyblivého stojanu má zde stejné výhody a nevýhody, které byly popsaný v přechozím 
odstavci. Použití výsuvného vřeteníku s naklápěcí hlavou zlepšuje přístupnost k obráběním 
plochám zejména pokud se využije pro obrábění nerotačních součástí upnutých na rozšířeném 
pevném upínacím stolu. Nevýhodou je malá tuhost, velikost deformace ve svislém směru na 
konci, která se mění s velikostí vysunutí výsuvného vřeteníku a rozvibrování výsuvného 
vřeteníku při obrábění, což má za následek snížení kvality obrobeného povrchu.  

Použití pevného rotačního stolu, zlepšuje dynamiku stroje u velkých obrobků, kde 
hmotnost obrobku neovlivňuje dynamiku jedné z lineárních pohybových os a zjednodušuje 
konstrukci oproti provedení s pohyblivým rotačním stolem. 
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4 SYSTÉMOVÝ ROZBOR PRÁCE 
Obrábací stroj zo systémového hľadiska musíme vždy chápať ako sústavu Stroj-Nástroj-
Obrobok. Na obrábací stroj sú kladené rôzne požiadavky z rôznych hľadísk ktoré sú znázornené 
na Obr. 10). 

 
Obr. 10) Požiadavky kladené na obrábací stroj [9] 

 
Z pohľadu konštrukčného riešenia procesu pri ktorom vzniká obrábací stroj je nutné aby 

konštruktér uvažoval nad nesledujúcimi faktormi Obr. 11) [9]: 

• Technické faktory vlastného rezného procesu trieskového obrábania 
• Legislatíva a normy pre daný typ stroja 
• Ekonomické hľadisko (náklady na vývoj a tvorbu) 
• Ekologická prevádzka a likvidácia po uplynutí technického života  
• Ľahká montáž a demontáž 
• Ľahký servis a údržba 

Ako je zrejme, jedná sa o veľkú množinu technických, ekonomických, ekologických 
a legislatívnych vplyvov, ktoré je nutné dodržiavať a rešpektovať. Každé zanedbanie 
niektorého s týchto faktorov vedie k veľkému množstvu neskorších problémov tak ako 
u výrobcu tak aj u užívatelia. 
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Obr. 11) Technické faktory ktoré majú vplyv na konštrukciu obrábacieho stroja[2] 

Na Obr. 12) je grafické znázornenie ďalších interakcii. Jedná sa o súhrn zistených médií, ktoré 
do stroja vstupujú a vystupujú. [10] 

 
 

                                                    Výrobní stroj 
 

 
Obr. 12) Vstupy a výstupy vo výrobnom stroji [10] 
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4.1 Problémová situácia 
Pri návrhu multifunkčného obrábacieho centra s horizontálnou osou vretena je dôležité vybrať 
správnu kinematiku, aby sa zabezpečila čo najväčšia presnosť a tuhosť pri obrábacích procesov. 
Čo najväčšia presnosť a tuhosť stroja patrí medzi najdôležitejšie požiadavky zákazníkov pri 
kúpe nového stroja. Správne zvolenou kinematikou stroja sme schopný dosiahnuť čo najlepších 
parametrov v oblasti presnosti a tuhosti multifunkčného obrábacieho centra. Ďalšou možnosťou 
pre zlepšenie parametrov je úprava topológie, použitých materiálov a úprava umiestnenia 
konštrukčných uzlov.   

4.2 Formulácia problému  
Prvotným a najdôležitejším výberom vo fázy návrhu je zvolenie vhodnej kinematiky pre 
multifunkčne obrábacie centrum s horizontálnou osou vretena. Po zvolení kinematiky sa 
dostávame k návrhovým konštrukčným riešeniam jednotlivých uzlov. V našom prípade sa 
jedná o sústavu vretena, polohovanie nástrojovej hlavy, paletizácia a automatická výmena 
nástrojov.    

4.3 Formulácia cieľov riešení  
Ciele diplomovej práce sú nasledujúce:  

• Výber kinematiky stroja 
• Návrh sústavy vretena 
• Návrh automatickej výmeny nástroja  
• Návrh polohovania nástrojovej hlavy  
• Návrh paletizácie  
• S tým spojené potrebné výpočty  
• Záver a odporučenie 

4.4 Popis riešenia sústavy 
Praktická časť diplomovej práce sa zaoberá tvorbou 3D modelu a k nemu potrebných výpočtov 
pre multifunkčné obrábacie centrum s horizontálnou osou vretena. Vybraná kinematika 
s popisom elementárnych časti je na Obr. 13). Jedná sa o portálový obrábací stroj s dolným 
gantry, horizontálnym vretenom a otočným stolom.     
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Obr. 13) Schéma obráběcího centra s popisem hlavních částí 
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5 NÁVRHY VARIANT KINEMATIKY STROJE 

5.1 Návrh parametrů stroje 
Dostupné stroje na trhu pokrývají svými parametry možnosti obrábět obrobky až do hmotnosti 
15 t včetně výměnné palety o maximálních rozměrech obrobků Ø 3 600 mm a výšce 3 000 mm. 
Porovnání maximálních parametrů je znázorněno v Tab 6) .  

Pro rozšíření nabídky strojů dostupných na trhu byla zvolena hmotnost obrobku 
s paletou na 20 t, s velikostí otočné upínací desky 2 600 mm, maximální výška obrobku je 
zvolena 2 500 mm. Přehled s porovnáním parametrů strojů v Tab 6) Velikost pracovního 
prostoru, rychlost lineárních posuvů a otáčky otočného stolu budou navrhovány až podle 
vybrané konstrukční varianty stroje. 

 Srovnání maximálních parametrů analyzovaných strojů a navrhovaného stroji 

Ozn. stroje/ 
řady strojů 

SPEEDM
AT HP 

SPEEDM
AT 

VMT 
FTM 4000 RX INTEGREX 

e-V 
Navrhov
aný stroj 

Výrobce PAMA PAMA SORALU
CE REIDEN MAZAK  

Hmotnost 
obrobku 15 t 8 T 8 t 2,5 t 15 t 20 t 

Průměr 
upínací desky 

2 500 
mm 2 200 mm 1 600 mm 1 200 mm 3000 mm 2 600 

mm 
Průměr 
obroku 

3 600 
mm 2 200 mm 1 600 mm 1 200 mm 3 500 mm 2 600 

mm 
Výška 
obroku 

3 000 
mm 1 700 mm 1 800 mm 1 450 mm 1 800 mm 2 500 

mm 
 Pracovní prostor 

X 3 800 
mm 2 700 mm 4 000 mm 1 300 mm 3 055 mm  

Y 3 000 
mm 2 700 mm 1 800 mm 1 450 mm 1 850 mm  

Z 3 200 
mm 1 700 mm 1 300 mm 1 000 mm 1 800 mm  

 Parametry posuvu lineární os 

Rychloposuv 50 m/min 40 m/min 45 m/min 50 m/min 
X 20 m/min 

Y, Z 40 
m/min 
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5.2 Varianta 1 
Tato varianta je řešena pomocí koncepce stroje s pohyblivým stojanem, v němž je umístěn 
výsuvný vřeteník spolu s naklápěcí hlavou. Všechny lineární pohyby zde vykonává pohyblivý 
stojan s výsuvným vřeteníkem viz Obr. 14) a). Nevýhodou tohoto řešení je použití výsuvného 
vřeteníku umožňujícího výsuv alespoň do středu otočného stolu a náchylnost výsuvného 
vřeteníku k rozkmitaní pro soustružnické operace vlivem řezných sil. Výhodu zde je umístěný 
otočného stolu v základu stroje, což snižuje nároky na výkon pohonů pro lineární pohyby za 
předpokladu, že obráběná součást je těžší než celý pohybový stojan a na něm instalované 
součásti. Hmotnost obrobku zde ovlivňují pouze dynamické vlastnosti otočného 
soustružnického stolu. Přístup k rotačnímu stolu je zde možný ze 3 stran pro výměnu obrobku.  

Výhodou této navržené varianty je snadná rozšiřitelnost o další pracovní prostor. 
V navrženém případě se jedná o samostatný pevný upínací stůl viz Obr. 14) b). Pevný upínací 
stůl slouží pro upínaní nerotačních součástí, které mají větších rozměrů. Pro rozšíření stroje o 
pevný upínací stůl se zvětší u stroje rozsah posuvu a rozšíří se základ stroje pro zakomponování 
pevného upínacího stolu. Přístup k rotačnímu stolu je u tohoto řešení pouze ze 2 stran pro 
zabudování výměny obrobku.   

 

  
a) S rotačním stolem b) S rozšíření o pevný stůl 

Obr. 14) Varianta 1 – Pohyblivý stojan s výsuvným vřeteníkem  

(hnědá barva – základ stroje, šedá barva – rotační a pevný upínací stůl, červená barva – 
pohyblivý stojan, žlutá barva – výsuvný vřeteník, oranžová barva – vřeteník, černá barva – 
naklápěcí hlava, modré plochy – znázornění vedení)  
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5.3 Varianta 2 
Tato varianta má koncepci s pevným stojanem - viz Obr. 15) a), na kterém je umístěn pohyblivý 
příčník, na němž je posuvná naklápěcí hlava. Ve spodní čísti stroje je umístěn pohyblivý otočný 
stůl. Oproti první variantě je snahou vyhnout se použití výsuvného vřeteníku. Pohyb výsuvného 
vřeteníku zde nahrazuje pohyb rotačního stolu po lineárním vedení. Nevýhodou u velkých 
obrobků je značné zatížení lineárního vedení, při použití pohyblivého otočného stolu. Výhody 
varianty jsou v umístěný naklápěcí hlavy s vřeteníkem na pohyblivém příčníků, který má větší 
tuhost než varianta 1 s výsuvným vřeteníkem a při soustružnických operací není tato konstrukce 
méně náchylná na rozkmitání. Vzhledem k uvažovaným velikostem obrobku, by byl použitý 
příčník značně velký. Musí se zde brát v potaz deformace ve svislém směru příčníků.  

Pro zlepší využitelnosti stroje je navržena varianta na Obr. 15) b), kde je rotační 
pohyblivý stůl rozšířen o část s pevným upínacím stolem za účelem obrábění větších 
nerotačních obrobků. Rozšíření pohyblivého stolu ještě více zvyšuje nároky na výkon pohonu 
u lineární osy a zatížení vedení osy. U obou variant je rotační stůl přístupný ze 3 stran pro 
výměnu obrobku.  

 

  
a) S rotačním pohyblivým stolem b) S rozšířením o pevný pohyblivý stůl 

Obr. 15) Varianta 2 – Pevný stojan s příčníkem 

(hnědá barva – základ stroje, šedá barva – rotační a pevný upínací stůl, červená barva – 
pohyblivý příčník, oranžová barva – vřeteník, černá barva – naklápěcí hlava, modré plochy – 
znázornění vedení) 
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5.4 Varianta 3 
Další navrženou variantou, která kombinuje předchozí varianty je návrh stroje s pevným 
stojanem, výsuvným vřeteníkem a pohyblivým rotačním stolem na Obr. 16) a). V pevném 
stojanu je umístěn výsuvný vřeteník umožňující pohyb ve svislém směru. Pohyblivý otočný 
stůl je umístěn mimo pevný stojan, což snižuje množství materiálu použitého na konstrukci 
stroje oproti variantě 2 a, navíc oproti oběma předchozím variantám zlepšuje přístupnost 
k obrobku. K nevýhodám této varianty patří výsuvný vřeteník a pohyblivý otočný stůl.  
Výhodou je větší prostor pro výměnu obrobků.  

Pro lepší využitelnost stroje na obrábění nerotačních součástí, je rozšířen pohyblivý 
otočný stůl o pevný upínací stůl na obou stranách, což je znázorněno na Obr. 16) b). Rozšíření 
zvyšuje nároky na výkon pohonů u lineární osy a zatížení na lineární vedení. Dále zamezilo 
přístupu pro automatickou výměnu obrobku z bočních stran. A aby bylo možné provést 
automatickou výměnu, je nutné do pohyblivého pevného stolu udělat výřez pro přístup k rotační 
části stolu. 

 
  

  
a) S rotačním stolem b) S rozšířením o pevný pohyblivý stůl 

Obr. 16) Varianta 3 – S pevným stojanem a výsuvným vřeteníkem 

(hnědá barva – základ stroje, šedá barva – rotační a pevný upínací stůl, žlutá barva – 
výsuvný vřeteník, oranžová barva – vřeteník, černá barva – naklápěcí hlava, modré plochy – 
znázornění vedení) 
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5.5 Varianta 4 
Varianta 4 na Obr. 17) a) využívá koncepce spodní gantry, která se používá u strojů se svislou 
osou vřetene, kde na pohyblivém stojanu je umístěn vně pohyblivý příčník s naklápěcí hlavou 
a vřeteníkem. V základu stroje je umístěn otočný stůl. Tato koncepce se snaží odstranit všechny 
předešlé problematické částí stroje jako jsou výsuvný vřeteník a pohyblivý rotační stůl. 
Použitím pohyblivého stojanu se snížilo potřebné množství materiálu na konstrukci stroje a 
umožnilo použití nepohyblivého rotačního stolu. Negativní dopad použití posuvného stojanu 
mělo dopad na snížení tuhosti stroje oproti variantě 2. Automatická výměna obrobku zde může 
být realizované ze přední nebo ze zadní části stroje.  
 Tato varianta je snadno rozšířitelná o další pracovní prostor. V tomto případě rozšíření 
o pevný upínací stůl s výřezem pro rotační upínací stůl – viz Obr. 17) b). Rozšířením o pevný 
upínací stůl přicházíme jednu pozici pro automatickou výměnu obrobku.   
 

  
a) S rotačním stolem b) S rozšíření o pevný stůl 

Obr. 17) Varianta 4 – Spodní gantry s vnějším příčníkem 

(hnědá barva – základ stroje, šedá barva – rotační a pevný upínací stůl, červená barva – 
pohyblivý stojan, žlutá barva – posuvný příčník, oranžová barva – vřeteník, černá barva – 
naklápěcí hlava, modré plochy – znázornění vedení) 

 

 
 
 
 
 
 



 

40 
 

 
 

5.6 Varianta 5 
Poslední varianta řešená na Obr. 18) a) b)  je podobná předchozí variantě 4. Rozdílné je zde 
vedení posuvného příčníku, které je realizováno uvnitř posuvného stojanu. Aby se dosáhlo 
stejné velikosti pracovního prostoru jako u předešlé varianty, je nutné celý pohyblivý stojan 
zvětšit. Naklápěcí hlava má omezení pohybu prostorem uvnitř pohyblivého stojanu. Celková 
konstrukce pohyblivého stojanu je značně složitější než u předchozí varianty.         

 

  

a) S rotačním stolem b) S rozšíření o pevný stůl 

Obr. 18) Varianta 5 – Spodní gantry s vnitřní příčníkem 

(hnědá barva – základ stroje, šedá barva – rotační a pevný upínací stůl, červená barva – 
pohyblivý stojan, žlutá barva – posuvný příčník, oranžová barva – vřeteník, černá barva – 
naklápěcí hlava, modré plochy – znázornění vedení) 
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5.7 Parametry pro výběr varianty kinematiky stroje  
Pro výběr varianty byly navrženy parametry uvedeny v Tab 7). Pro určení důležitosti jsou 
jednotlivé parametry jsou mezi sebou porovnány v Tab 8) a jednotlivým parametrům v Tab 9) 
je přiřazena váha. Metoda výběru je založena metodě vícekriteriálního hodnocení variant 
PATTERN.  

 Tabulka parametru pro výběr kinematiky stroje 
Parametr Název parametru Popis parametru 

P1 Přesnost Přesnost polohovaní jednotlivých os stroje  
P2 Tuhost Tuhost konstrukce stroje 
P3 Dynamika Rychlost a zrychlení pohybu os stroje 
P4 Hmotnost Celková váha stroje 
P5 Zástavbový prostor Velikost potřebného prostoru pro instalaci stroje 
P6 Cena Nákladnost konstrukce stroje 
P7 Variabilita obrábění Přístupnost ploch pro obrábění 
P8 Složitost kosntrukce  
P9 Odvod třísek Řešení odvodu třísek z pracovního prosotru 

 

 Porovnání parametrů mezi sebou výběr kinematiky stroje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 SUMA Pořadí 
P1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 
P2  2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 
P3   3 3 3 6 7 3 3 5 5 
P4    4 5 6 7 8 9 1 9 
P5     5 6 7 8 9 2 8 
P6      6 7 6 6 6 4 
P7       7 7 7 7 3 
P8        8 9 3 7 
P9         9 4 6 
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Jednotlivým parametrům byla přiřazena váha důležitosti pomocí bodovací stupnice od 
1 do 3, kdy 1 reprezentuje slabou závislost mezi parametry, 2 střední závislost a 3 silnou 
závislost. Výsledné váhy parametrů z Tab 9) jsou zobrazeny ve výsečovém grafu na  
Obr. 19) 

 Určení váhy parametrů pro výběr kinematiky stroje 

 

 
Obr. 19) Výsečový graf s relativní váhou parametrů  pro výběr kinematiky stroje 

 

 P1 P2 P7 P6 P3 P9 P8 P5 P4 SUMA Relativní 
váha 

P1 3 3 1 3 1 1 2 1 2 17 19% 
P2 

 
3 1 2 2 1 3 1 3 16 18% 

P7 
  

3 2 1 1 3 1 2 13 15% 
P6 

   
3 1 1 3 2 2 12 14% 

P3 
    

3 1 2 1 2 9 10% 
P9 

     
3 2 1 1 7 8% 

P8 
      

3 1 2 6 7% 
P5 

       
3 2 5 6% 

P4 
        

3 3 3% 
      Celkový počet bodů 88 100% 
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5.8 Výběr varianty kinematiky stroje 
Pro určení nejlepší navržené varianty se pro každý parametr u každé varianty přiřadí body od 1 
do 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší). Varianta, která dosáhne nejvyšší počet bodů, je vítěznou 
variantou.      

 Určení bodů parametrů pro jednotlivé navržené varianty kinematiky stroje  
Váha 

parametrů 
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 

P1 19% 17 3 4 2 4 4 
P2 18% 16 2 3 2 3 4 
P7 15% 13 5 3 4 4 3 
P6 14% 12 3 2 2 2 1 
P3 10% 9 4 2 3 5 5 
P9 8% 7 2 2 2 2 2 
P8 7% 6 2 3 2 3 2 
P5 6% 5 4 3 4 3 2 
P4 3% 3 3 2 3 3 3 
Celkové body 289 262 232 311 291 
Pořadí  3 4 5 1 2 

 
Nejlepší variantou podle dosažených bodů z Tab 10) a námi zvolenou variantou pro 

další rozbor, se stala varianta 4. Tato varianta nejlépe odstraňuje slabá místa v konstrukci 
ostatních variant, jako je použití výsuvného vřeteníku u variant 3 a 1, pohyblivého rotačního 
stolu u variant 2 a 3, velké hmotnosti konstrukce u varianty 2 a malého rozsahu pohybu 
naklápěcí hlavy u varianty 5, kde byl také problém se zabudováním automatické výměny 
nástrojů. Výhodou je snadná rozšiřitelnost pracovního prostoru bez vlivu na dynamiku stroje.  
 Slabé místo v konstrukci vybrané varianty je v odvodu třísek z pracovního prostoru 
vzhledem velikosti obrobku a horší paletizaci obrobku.  
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6 VYPOČET REZNÝCH SÍL PÔSOBIACICH NA 
STROJ PRI OBRÁBANÍ 

 
Pri návrhu stroja je nutné určiť rezné sily, ktoré naň budú pôsobiť počas obrábania. Vzhľadom 
k tomu, že navrhujeme multifunkčný stroj schopný frézovať, sústružiť a vŕtať musíme 
vypočítať rezné sily pre jednotlivé druhy obrábania a jednotlivé typy materiálov. Pri výpočte 
jednotlivých obrábacích operácií som sa rozhodol použiť nástroje a kalkulačky jednotlivých 
parametrov od firmy WALTER. Analýzu rezných síl som spravil komplexnú, pre rôzne druhy 
obrábania, veľkosti nástrojov a celé spektrum materiálov. Je veľmi dôležité poznať tieto sily, 
pretože zásadným spôsobom ovplyvňujú chovanie stroja a výber použitých komponent. 

Vzhľadom k rozsahu tejto analýzy som sa rozhodol v práci použiť len niekoľko 
najpodstatnejších grafov. Tabuľky s konkrétnymi reznými podmienkami sú uvedené 
v priloženom súbore excel na CD. 

6.1 Frézovanie  
Frézovanie je trieskové obrábanie rovinných, šikmých a tvarových plôch, zubov ozubených 
kôl, závitov atď. Umožňuje obrábať vonkajšie a vnútorné plochy rotačných aj nerotačných 
obrobkov. Hlavný pohyb, ktorý je rotačný koná nástroj (fréza). Je to mnohobritý nástroj 
rôznych konštrukcií. Vedľajší pohyb môže vykonávať nástroj alebo obrobok, to záleží od 
konštrukcie daného stroja [11].  

Kvôli komplexnosti a veľkému množstvu rôznych variant použitia frézovania som sa 
rozhodol rozdeliť túto analýzu na dva najpoužívanejšie a zároveň pre vreteno a celý stroj 
najnamáhavejšie spôsoby obrábania. Prvý spôsob je rohové frézovanie s použitím ježkovej 
frézy na hrubovanie Obr. 20). Druhý spôsob je čelné frézovanie. Pre obidva spôsoby som vybral 
päť odlišných priemerov nástrojov aby som získal lepšiu predstavu o silách, ktoré pôsobia na 
stroj počas obrábacieho procesu. 

 
 

 
Obr. 20) Rezné sily pri frézovaní [11]  
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6.1.1 Rohové frézovanie  
 

 Telesá nástroja na rohové frézovanie 

Rezný priemer [mm] Teleso nástroja 

10 MC122-10.0A4XK-WJ30TF 

20 M4256-020-W20-01-27 

40 M4257-040-W40-02-54 

63 M4257-063-B27-03-54 

100 M4258-100-B40-04-77 

 
Obr. 21)  Rohové frézovanie - radiálna sila  
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Obr. 22) Rohové frézovanie - krútiaci moment 

 
Obr. 23) Rohové frézovanie - výkon 
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6.1.2 Čelné frézovanie 

 Telesá nástroja na čelné frézovanie 

Rezný priemer [mm] Teleso nástroja 

50 M4003-050-B22-05-6.5 

77,2 M4002-100-B32-07-02 

100 F2010.B.100.Z07.06.R758M 

125 F2010.B.125.Z08.11.R718M 

150 F4080.B40.160.Z09.04 

 
Obr. 24) Čelné frézovanie - radiálna sila 
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Obr. 25) Čelné frézovanie - krútiaci moment 

 
Obr. 26) Čelné frézovanie - výkon 
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6.2 Sústruženie  
Sústruženie je to technológia trieskového obrábania vnútorných a vonkajších rotačných plôch. 
Pri sústružení koná hlavný otáčavý pohyb obrobok a vedľajší pohyb koná nástroj. Obrábanie 
vykonáva väčšinou nástroj s jedným rezným britom [11].  

 Pre výpočet rezných podmienok a síl Obr. 27) som si zvolil: pozdĺžne sústruženie s 
hĺbkou záberu 5 mm, posuvom na otáčku 0,7mm na priemere 2000 mm. 

 

 

Obr. 27) Rezné sily pri sústružení [12] Obr. 28) Teleso sústružníckeho 
nástoja [13] 

 Rezné parametre pri sústružení 

Materiál 
Rezná 

rýchlosť 
[m/min] 

Otáčky 
[1/min] 

Posuv 
[mm/min] 

Výkon 
[kW] 

Moment 
[Nm] 

Radiálna 
sila [N] 

Vysokolegovaná 
oceľ (P12) 51 8 6 7,21 8 489 8 503 

Nerezová oceľ 
(M3) 112 18 12 15,61 8 369 8 383 

Temperovaná 
liatina (K1) 226 36 25 12,92 3 432 3 438 

Zliatina hliníka 
(N4) 297 47 33 14,69 2 971 2 976 

Bronz/mosadz 
(N8) 297 47 33 11,55 2 334 2 338 

Zliatiny Ni (S3) 48 8 5 9,03 11 303 11 322 
Zliatiny Ti (S7) 44 7 5 4,74 6 463 6 474 
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Poznámka: Krivka radiálnej sily a momentu sa prekrývajú   

Obr. 29) Podmienky pri sústružení  

6.3 Vŕtanie 
Vŕtanie je výrobná technológia, pomocou ktorej sa zhotovujú priechodzie a nepriechodzie diery 
do plného materiálu, alebo sa zväčšujú predvŕtané otvory. Hlavný rezný otáčavý pohyb 
vykonáva obvykle nástroj (vrták) ale napríklad na sústruhu vykonáva tento pohyb obrobok. 
Posuvný vedľajší pohyb v smere osy vykonáva vrták [11]. 

Pre výpočet rezných podmienok a síl Obr. 30) som si zvolili: vŕtanie do plného materiálu 
rôznych priemerov. 

  

 

 

Obr. 30) Rezné sily pri vŕtaní 
[14] 

Obr. 31) Teleso vrtáku od firmy WALTER 
[13] 
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 Telesá nástroja na vŕtanie 

Rezný priemer [mm] Teleso nástroja 

10 B3214.DF.10,0.Z01.40R 

20 D3120-04-20.00F25-P21 

30 D3120-04-30.00F32-P23 

40 D3120-04-40.00F40-P25 

50 B4214.F40.50.Z1.200R-7 

 

 
Obr. 32) Vŕtanie – axiálna sila 

 
Obr. 33) Vŕtanie – krútiaci moment 
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Obr. 34) Vŕtanie – výkon  

6.4 Výpočet ekvivalentnej radiálnej sily  
Vzhľadom k tomu, že náš stroj je multifunkčný a nebude na ňom vykonávaný len jeden typ 
obrábania a obrábaný jeden druh materiálu je vhodné si určiť ekvivalentnú radiálnu silu, ktorá 
bude na vreteno počas rôznych operácií pôsobiť. Tú zistíme zo vzorca  (1). 

 

 

𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =  �
𝑡𝑡1 ∗ 𝐹𝐹12 + 𝑡𝑡2 ∗ 𝐹𝐹22+. . 𝑡𝑡𝑛𝑛 ∗ 𝐹𝐹𝑛𝑛2

𝑡𝑡𝑐𝑐
 

 

(1)  
 

Výber maximálnych síl pôsobiacich počas obrábania bol ovplyvnený faktom, že náš 
stroj nie je určený k obrábaniu najväčších obrobkov. Pre lepšiu názornosť sú radiálne sily 
vznikajúce pri rohovom frézovaní ježkovou frézou, čelnom frézovaní a sústružení uvedené 
v Tab 15) aj s odhadovaným percentuálnym podielom času, po ktorý stroj bude jednotlivé 
materiály obrábať. Týmto sme zohľadnili podiel daných síl na zaťažení vretena. 

Ďalej však bolo nutné zohľadniť aj podiel jednotlivých druhov obrábania na zaťažení 
vretena. To sme urobili obdobným spôsobom ako v predošlom prípade pomocou vzorca na 
ekvivalentnú silu (1). Výsledná hodnota a percentuálny podiel jednotlivých operácii na chode 
stroja sa nachádzajú v Tab 16) .  
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 Ekvivalentná radiálna sila pre jednotlivé operácie 

Materiál Percentuálny 
podiel [%] 

Rohové 
frézovanie FR  

[N] 

Čelné 
frézovanie FR  

[N] 

Sústruženie    
FR  [N] 

Vysokolegovaná 
oceľ (P12) 25 8762 4896 8 503 

Nerezová oceľ 
(M3) 15 8825 4405 8 383 

Temperovaná 
liatina (K1) 20 7206 4124 3 438 

Zliatiny Ni (S3) 5 12952 7021 2 976 
Zliatiny Ti (S7) 5 4730 2690 2 338 
Zliatina hliníka 

(N5) 20 3160 775 11 322 

Bronz/mosadz 
(N8) 10 5333 2438 6 474 

 Ekvivalentná 
sila [N] 7457 3981 6 466 

 

 Výsledná ekvivalentná radiálna sila 
Druh obrábania Percentuálny podiel [%] Ekvivalentná sila [N] 

Čelné frézovanie 45 3981 
Rohové frézovanie 25 7457 

Sústruženie 10 6466 
 Výsledná ekvivalentná sila [N] 6439 

6.5 Výpočet ekvivalentnej axiálnej sily  
Pri výpočte tejto zložky reznej sily som sa zameral na operáciu vŕtania do plného materiálu, pri 
ktorom vznikajú najväčšie axiálne sily. Výpočet som vykonal rovnakým spôsobom ako 
v predchádzajúcej časti pomocou vzorca (1). Hodnoty pre jednotlivé materiály ako aj výsledná 
ekvivalentná axiálna sila sú uvedené v     

 

 Výsledná ekvivalentná axiálna sila 
Materiál Percentuálny podiel [%] Max. axiálna sila [N] 

Vysokolegovaná oceľ (P12) 25 4824 
Nerezová oceľ (M3) 15 4698 

Temperovaná liatina (K1) 20 2974 
Zliatiny Ni (S3) 5 5139 
Zliatiny Ti (S7) 5 2374 

Zliatina hliníka (N5)  20 935 
Bronz/mosadz (N8) 10 2943 

 Výsledná ekvivalentná sila [N] 3680 
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6.6 Výpočet ekvivalentného momentu na vretene 
Výpočet ekvivalentného momentu na vretene vychádza zo vzorca (1). Postup je zhodný s 
výpočtom ekvivalentnej sily ale namiesto sily dosadzujeme moment. Výpočet ekvivalentného 
momentu na vretene bol určený na základe momentu potrebného pri frézovaní rohovom, 
čelnom a vŕtaní. V prvom rade sme brali do úvahy obrábané materiály a ich percentuálny podiel 
Tab 18). V nasledovnom kroku sme zobrali do úvahy podiel jednotlivých operácii na celkovom 
vyťažení a z toho nám vyšiel výsledný ekvivalentný krútiaci moment na vretene Tab 19) .  

 Ekvivalentný krútiaci moment na vretene 

Materiál Percentuálny podiel 
[%] 

Rohové 
frézovanie  [Nm] 

Čelné 
frézovanie [Nm] 

Vŕtanie 
[Nm] 

Vysokolegovaná 
oceľ (P12) 25 276 286 225 

Nerezová oceľ (M3) 15 278 298 214 
Temperovaná liatina 

(K1) 20 227 279 146 

Zliatiny Ni (S3) 5 408 475 278 
Zliatiny Ti (S7) 5 149 182 114 
Zliatina hliníka 

(N5) 20 50,6 51,8 49 

Bronz/mosadz (N8) 10 168 148 164 
 Ekvivalentný 

moment [Nm] 232 255 178 

 

 Výsledný ekvivalentný krútiaci moment na vretene 

Druh obrábania Percentuálny podiel [%] Ekvivalentný moment 
[Nm] 

Čelné frézovanie 45 255 
Rohové frézovanie 25 232 

Vŕtanie 20 178 
 Výsledný ekvivalentný moment [Nm] 222 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

56 
 

 
 

6.7 Výpočet ekvivalentného momentu otočného stola 
Výpočet je totožný s predchádzajúcim výpočtom ekvivalentného momentu na vretene, ale 
v tomto prípade je vstupným parametrom moment potrebný pre sústruženie. Výsledná hodnota 
ako aj odhadovaný percentuálny pomer obrábania jednotlivých skupín materiálov sa nachádza 
v Tab 20) . 

 Výsledný ekvivalentný krútiaci moment otočného stola  
Materiál Percentuálny podiel [%] Sústruženie  [Nm] 

Vysokolegovaná oceľ (P12) 25 8 489 
Nerezová oceľ (M3) 15 8 369 

Temperovaná liatina (K1) 20 3 432 
Zliatiny Ni (S3) 5 2 971 
Zliatiny Ti (S7) 5 2 334 

Zliatina hliníka (N5) 20 11 303 
Bronz/mosadz (N8) 10 6 463 

 Výsledný ekvivalentný moment [Nm] 7831 
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7 VRETENNÍK MULTIFUNKČNÉHO OBRÁBACIEHO 
CENTRA 

Vretenník obrábacieho stroja je konštrukčný uzol, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečiť presný 
rotačný pohyb obrobku (sústruh) alebo nástroja (frézky, vŕtačky, brúsky). Vretenník 
s vretenom, spôsobom uloženia vretena, skriňou vretenníka, pohonom, kinematickou väzbou, 
senzormi a inými perifériami je dominujúci konštrukčný uzol kvality v súvislosti s pracovnou 
presnosťou a výrobnosťou obrábacieho stroja. [1] 

Morfológia vretenníka sa skladá so základných skupín vypísaných na Obr. 35). Tvarová 
konfigurácia jednotlivých priemerov vretena má byť čo najjednoduchšia. Všeobecné 
požiadavky na skrine telesa vretenníka sú: [1] 

• Zachovanie maximálnej možnej symetrie z dôvodu tepelných dilatácii  
• Minimalizácia počtu otvorov, ktoré znižujú celkovú tuhosť  
• Staticky preurčená konštrukcia, ktorá zvyšuje tuhosť  

 
Obr. 35) Morfológia vretenníka [1] 

7.1 Úloha vretena a požiadavky naň kladené 
Úlohou vretena je dosiahnutie čo najpresnejšieho otáčavého pohybu nástroja tak, aby sa dráhy 
bodov na nástroji v maximálnej možnej miere približovali tvaru dokonalej kružnice. Vzhľadom 
k tomu, že nástroj je priamo upnutý vo vretene, je celková výrobná presnosť stroja veľkou 
mierou ovplyvnená presnosťou chodu vretena. Ak chceme dosiahnuť maximálnu presnosť 
chodu vretena bez chvenia, je nutné, aby bolo uloženie vretena dostatočne tuhé a presné. [15; 
1; 11]   

Vo svete sa používa mnoho rožných obrábacích strojov a druhov vretien, na ktoré sú 
kladené rozličné požiadavky podľa spôsobu ich použitia. Existuje však niekoľko základných 
požiadaviek a vlastností, ktoré by mali spĺňať všetky vretená: [1; 16]   

• Tuhosť vretena – má vplyv na deformáciu a presnosť chodu vretena 
• Presnosť chodu – snaha minimalizovať axiálne a radiálne hádzanie 
• Dokonalé vedenie – vedenie bez vôli  
• Vymedzovanie vôli vznikajúcich pri opotrebení 
•  Dynamická a statická stabilita 
• Dobrá tepelná stálosť  
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7.2 Prevedenie zástavby vretena 
Existuje veľké množstvo konštrukčných prevedení vretien v závislosti na kinematike stroja 
a jeho použitia. Ak sa jedná o zástavbu vretena do telesa vretenníka, rozlišujeme dva základné 
spôsoby prevedenia. Prvým spôsobom je vreteno uložiť do telesa rotačného tvaru, tzv. tubus. 
Druhým spôsobom je vreteno uložiť do telesa skriňového tvaru. [1; 17]    

 

7.2.1 Tubus  
Takéto teleso vretena má rotačný tvar Obr. 36). Toto teleso sa vkladá do presne vyvŕtaného 
otvoru. Takýto typ konštrukčného riešenia uľahčuje údržbu, pretože v prípade poruchy a nutnej 
výmeny vretena, je táto výmena jednoduchšia a s vretenom sa ľahšie manipuluje. V prípade, že 
chceme úplne minimalizovať stratu času pri nutnej výmene vretena, môžeme mať na sklade 
pripravené náhradné vreteno.   

 

 
Obr. 36) Tubus vretena [16] 

7.2.2 Skriňový tvar  
Tento typ telesa vretena má tvar kvádru Obr. 37). Kváder sa umiestňuje na rovinnú plochu. 
Uložením vretena v telese skriňového typu získame vyššiu tuhosť v porovnaní s tubusom, na 
druhej strane, pri nutnej výmene vretena musíme vybrať celé skriňové teleso vretena, z čoho 
vyplýva horšia manipulácia a údržba. [17] 

 

 
Obr. 37) Skriňa vretena [17] 
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7.3 Upínacie rozhrania nástrojov  
Predný koniec vretena slúži k upnutiu nástroja, či už frézy, vrtáku alebo sústružníckeho noža. 
Dutina slúžiaca na upnutie vretena má najčastejšie tvar kužeľa, a jej osa rotácie má byť 
maximálne totožná s osou rotácie vretena. Parametre jednotlivých upínacích systémov sa líšia 
a sú normalizované. K najpoužívanejším systémom patria: [1]       

• Morse kužeľ 
• ISO kužeľ 
• HSK kužeľ 
• Coromant Capto®  
• BIG Plus 

7.3.1 Upínacie rozhranie nástrojov s kužeľom ISO 
Tento systém využíva nesamosvorný kužeľ s kužeľovitosťou 7:24. Nástrojový držiak s týmto 
kužeľom je vťahovaný do kužeľovitého otvoru a tým dochádza k vystredeniu nástroja. Držiak 
nástroja nedosadá na čelnú plochu vretena tak, ako je tomu pri systéme s kužeľom BIG Plus. 
Tým sa zhoršuje tuhosť a opakovateľnosť upnutia. Avšak tento systém je oproti systému BIG 
Plus lacnejší. Upínacia sila je vyvodzovaná použitím tanierových pružín, ktoré sú umiestnené 
v dutine vretena. Nástrojový držiak, v ktorom je upnutý nástroj, sa upína za upínaciu skrutku 
naskrutkovanú na zadnom konci pomocou upínacích čeľustí Obr. 24). [1; 18] 

  
Obr. 38) Upínací rozhranie s kužeľom ISO [17] 

7.3.2 Upínacie rozhranie nástrojov s kužeľom HSK 
Tento systém využíva nesamosvorný kužeľ s kužeľovitosťou 1:10. Držiak nástroja pri upnutí 
je stredený kužeľom, a zároveň dosadá na čelo vretena čím sa zvyšuje celková tuhosť upnutia 
a zlepšuje sa opakovateľnosť upnutia. Upínač nastroja HSK je oproti ISO menší a ľahší, čím 
umožňuje rýchlejšiu výmenu nástrojov. Upínacia sila je, podobne ako pri ISO kuželi, 
vyvodzovaná použitím tanierových pružín, ktoré sú umiestnené v dutine vretena. V tomto 
prípade upínacia sila pôsobí na vnútorné plochy upínača, z čoho vyplýva, že pri zvyšovaní 
otáčok dochádza vplyvom odstredivej sily k ešte lepšiemu upnutiu. Tento fakt umožňuje využiť 
tento systém pri vysokorýchlostnom obrábaní.  

Na vyvodenie sily potrebnej na uvoľnenie nástrojového držiaka sa v oboch prípadoch 
využíva lineárny hydromotor, ktorý musí prekonať silu tanierových pružín, a tým daný držiak 
uvoľniť. [1; 18]       
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Obr. 39) Upínací rozhranie s kužeľom HSK [17] 

7.3.3 Coromant Capto® 
Coromant Capto je upínací systém od firmy Sandvik Coromant. Tento upínací systém je 
modulárny a jeho typickým znakom je polygónny profil trojuholníkového tvaru. Medzi jeho 
najväčšie výhody patrí:  

• Vysoká tuhosť 
• Variabilita 
• Možnosť prenášať veľké krútiace momenty 
• Lepšia axiálna opakovateľnosť upnutia 
• Možnosť vysokorýchlostného obrábania 

Nevýhodami tohto systému sú zložitosť výroby a tým aj vyššia cena. [18] 
 

 
Obr. 40) Modulárnosť systému Capto [18]  

 



 

61 
 

7.4 Uloženie vretena 
Pri konštruovaní vretenníka je najťažšou voľbou výber najvhodnejšieho uloženia vretena. Na 
jeho výbere priamo závisí celková presnosť obrábacieho stroja. Na uloženie vretena do 
vretenníka slúžia ložiská, ktoré zachytávajú sily vznikajúce pri obrábaní a umožňujú vretenu 
vykonávať čo najpresnejší rotačný pohyb. Vzhľadom ku konkrétnym podmienkam použitia 
vretena sa využívajú valivé, klzné alebo elektromagnetické systémy uloženia vretena. 
V prípade, že sú na vreteno kladené mimoriadne vysoké požiadavky, na tuhosť alebo 
maximálnu frekvenciu otáčania, využíva sa klzné alebo elektromagnetické uloženie vretena. 
V prevažnej väčšine sa však využíva valivé uloženie vretena a to vo viac ako 90% aplikácií, 
ktoré je pri dodržaní prevádzkových podmienok veľmi spoľahlivé. Ložiská sú spravidla 
usporiadané tak, aby predné ložiská zachytávali axiálne zaťaženie, zatiaľ čo zadné ložiská 
umožňujú tepelnú dilatáciu vretena [1]. Kombináciu rôznych typov ložísk a ich odlišným 
spôsobom usporiadania sme schopný dosiahnuť nami požadované vlastnosti. Na Obr. 41) 
môžeme vidieť ukážku najčastejšie používaných usporiadaní ložísk, porovnanie ich vlastností 
a ich najčastejšie využitie.  

 
Obr. 41) Rôzne usporiadania ložísk v obrábacích strojoch [19]     
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Zvoliť vhodný typ a veľkosť ložiska nie je jednoduché. Je nutné brať do úvahy voľbu 
vhodného tvaru a prevedenie ďalších súčastí, typ a množstvo maziva, tesnenie, predopnutie, 
tolerancie uloženia a vôľu ložiska. Každý z týchto faktorov vplýva na výkon, hospodárnosť 
a životnosť uloženia. [16] 

Na ložiská samotné sú však kladené zvlášť požiadavky na: [15]          

• Presnosť chodu – minimálne hádzanie 
• Vysokú odolnosť proti opotrebeniu 
• Čo najvyššiu tuhosť 
• Kľudný a stabilný chod 
• Malé pasívne odpory  
• Možnosť vymedziť vôľu 
• Vysokú spoľahlivosť a jednoduchú údržbu  

7.4.1 Valivé uloženie  
Takéto uloženie musí umožniť prenášať axiálne aj radiálne zaťaženie. Axiálne guľkové ložiská 
s kosouhlým stykom Obr. 42) môžu prenášať čisto axiálne zaťaženie v obidvoch smeroch. 
Umožňujú dosahovať vyššie otáčky na úkor veľkosti prenášanej axiálnej sily. Tieto ložiská sú 
špeciálne vyvinuté pre uloženie vretena obrábacieho stroja. Sú určené na montáž v kombinácii 
s valčekovými ložiskami, ktoré zachytávajú radiálne sily. [1]   
  

 
Obr. 42) Guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom [20]   

Na zachytávanie a prenos radiálneho zaťaženia sa využívajú jednoradové alebo 
dvojradové valčekové ložiská Obr. 43) určené špeciálne pre uloženie vretien. Tieto ložiská sú 
typické malou výškou prierezu a kužeľovou dierou 1:12, ktorá slúži na vymedzenie vôle 
a vyvodenie predpätia. Tieto ložiská sú taktiež vyrábané s vôľou, rozoberateľné a valčeky môžu 
byť v drážke vo vnútornom alebo vonkajšom krúžku. [1]    
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Obr. 43) Radiálne valčekové ložisko a) jednoradové, b) dvojradové [20] 

V prípade, že používame ložiská, ktoré sú schopné prenášať sily len v axiálnom, 
prípadne radiálnom smere, je nutné v jednej z podpier využiť kombináciu oboch typov ložísk. 
Tento problém je možné riešiť aj použitím kuželíkových ložísk a radiálnych guľkových ložísk 
s kosouhlým stykom združených do vhodných ložiskových zostáv. Takéto zostavy umožňujú 
súčasne prenášať radiálne aj axiálne zaťaženie v jednom alebo oboch smeroch. Takéto zostavy 
v rôznych kombináciách poskytujú širokú škálu riešení kompromisu medzi požadovanými 
otáčkami vretene a tuhosťou vretena. [1]     

 

 
 

Obr. 44) Združenie ložísk do dvojíc [1] 

7.4.2 Klzné uloženie 
Základný prvkom klzného uloženia sú klzné ložiská. Tie rozdeľujeme na:  

• Hydrodynamické 
• Hydrostatické 
• Aerodynamické  
• Aerostatické 
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Aerosatické a hydrostatické ložiská je možné zaťažovať aj pri nulových pracovných 
otáčkach. Aerodynamické a hydrodynamické ložiská je možné zaťažovať až po dosiahnutí 
pracovných otáčok. Ako už samotný názov napovedá, nosným médiom hydrostatických 
a hydrodynamických ložísk je kvapalina, a u aerostatických a aerodynamických ložísk je to 
vzduch. Ložiská s kvapalným médiom využívajú vysokú viskozitu a nestlačiteľnosť kvapaliny, 
a preto sa využívajú tam, kde je žiadaná vyššia tuhosť ale menšie otáčky. Naproti tomu ložiská 
so vzduchovým médiom sa využívajú tam, kde potrebujeme dosiahnuť veľmi vysoké otáčky 
s menšími požiadavkami na tuhosť. [1]  

7.5 Mastenie ložísk 
Mastenie ložísk sa vykonáva najmä za účelom znižovania trenia, čo má za následok zmenšenie 
opotrebenia vznikajúceho vplyvom kovového styku valivých teliesok s obežnými dráhami 
ložiska. Ďalej má mastenie ložísk za následok predĺženie ich životnosti, taktiež znižuje 
pravdepodobnosť poruchy pri vysokých otáčkach vznikajúcej mechanickým poškodením 
ložiska, a v neposlednom rade z ložiska odvádza prebytočné teplo. Viskozita maziva, 
prevádzkové otáčky a prevádzková teplota významným spôsobom ovplyvňujú hrúbku 
mazacieho filmu. Pri mastení ložísk vretien nastávajú nasledovné druhy mazania: [1]  

• Medzné mastenie – hrúbka mastiva je nedostačujúca k oddeleniu stykových 
plôch 

• Hydrodynamické mastenie – pohybujúce sa povrchy sú úplne oddelené  
• Elastohydrodynamické mastenie – čiastočné hydrodynamické mastenie, 

vznikajú aj malé pružné deformácie 

Existujú rôzne spôsoby mastenia vretenových ložísk Obr. 45). Najpoužívanejšie je 
mastenie tukom, ktorý obsahuje 90% minerálneho alebo ropného oleja a 10% zahusťovadla. 
Každý typ ložísk potrebuje špecifické množstvo mastiva, ktoré výrobca udáva vo svojom 
katalógu. [1] 

 

 
Obr. 45) Spôsoby mastenia vretenových ložísk [1] 
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7.6 Tesnenie ložísk a vretena 
Veľmi dôležité je zaistenie správneho a funkčného tesnenia ložísk a vretena tak, aby 
zabraňovalo vnikaniu nečistôt do vretena a ložiska. Prípadné nečistoty môžu znehodnotiť 
mazivo a poškodiť samotné ložisko.  

Rozlišujeme dva základné druhy tesnenia Obr. 46).  

 
Obr. 46)  Druhy tesnenia vretena 

 
Kontaktné tesnenie vytvára teplo, ktoré vzniká v mieste kontaktu tesnenia a vretena 

v dôsledku trenia týchto plôch. Tesnenie sa v dôsledku tohto kontaktu taktiež opotrebováva.  
Na druhej strane bezkontaktné tesnenie má oveľa priaznivejšie vlastnosti, avšak za cenu 

prácnejšej výroby. V prípade, že použijeme na utesnenie tlakový vzduch, zamedzíme tým 
vnikaniu reznej kvapaliny do niektorého z ložísk. V labyrinte sa používa vôľa 0,1–0,2 mm. Pri 
vodorovnom prevedení vretena musia byť v spodnej časti labyrintu vyvŕtané odtokové otvory. 
Tie slúžia k odvodu zmesi oleja a reznej kvapaliny, ktorá sa dostala medzi prvý a druhý 
labyrint. Predný labyrint je pretlakovaný vzduchom kvôli zvýšeniu bezpečnosti a efektivity 
ochrany vnútorného priestoru vretenníka. [1]   

7.7 Náhon vretena 
V praxi sa používa veľké množstvo rôznych typov náhonov vretien. Tieto typy náhonov je 
možné rozdeliť do troch základných skupín. Na náhony priame, náhony nepriame a náhon 
pomocou elektrovretena Obr. 47). Jednotlivé typy sa líšia svojimi vlastnosťami, ako sú otáčky 
a momenty, ktoré sú schopné dosiahnuť.  

 
Obr. 47) Typy náhonov vretien 



 

66 
 

 
 

7.7.1 Náhon vretena pomocou remeňa 
Tento typ používa na spojenie motora s vretenom remeň. Ten býva buď klinový alebo tam, kde 
chceme dosiahnuť úplnú synchronizáciu otáčok vretena s motorom sa používa remeň ozubený. 
Remene majú široké využitie, od strojov s nízkymi otáčkami a vysokým krútiacim momentom, 
až po stroje s vysokými otáčkami do 15 000 1/min a nízkymi momentami. Remeňové prevody 
majú vyššiu účinnosť ako prevody ozubenými kolesami, a to okolo 95%. Tento typ prevodu 
neprenáša vibrácie od motora do vretena a tlmí vibrácie vznikajúce pri obrábaní. Nevýhodami 
sú potreba väčšej zástavbovej plochy, degradácia remeňa a jeho nutná pravidelná výmena 
a zníženie trvanlivosť ložiska v dôsledku pôsobenia radiálnej sily od napnutia remeňa. [21; 16] 

Na Obr. 48) je znázornené spojenie motoru a vretena pomocou ozubeného remeňa. 
Motor môže byť orientovaný nad vretenom alebo za vretenom. Častejšie sa používa orientácia 
motora za vretenom tak, aby jeho ventilátor nenasával vlhkosť z pracovného priestoru stroja.  

 

 
Obr. 48) Remeňový prevod [22] 

7.7.2 Náhon vretena ozubenými kolesami 
Tento typ náhonu využíva na spojenie motora s vretenom ozubené kolesá Obr. 49). To 
umožňuje prenos vysokých krútiacich momentov pri nízkych otáčkach, avšak dokážu prenášať 
aj vysoké otáčky. Pri vysokých otáčkach však vzniká nežiadúce teplo, a z tohto dôvodu nie je 
tento typ pohonu vhodný pre vysokorýchlostné obrábanie. Účinnosť je pomerne nízka, okolo 
90%, z dôvodu strát vznikajúcich pri trení zubov. Tým sa produkuje teplo, ktoré sa prenáša do 
celého stroja a negatívnym spôsobov ovplyvňuje presnosť stroja. Ďalšími nevýhodami sú 
vyššia hlučnosť, hmotnosť a zlé tlmenie vibrácii. Výhodami sú jednoduchšia údržba a odolnosť 
voči nečistotám. [21; 16]       
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Obr. 49) Náhon vretena ozubenými kolesami [16] 

7.7.3 Priamy náhon vretena  
Pri tomto type náhonu je vreteno v jednej ose s elektromotorom a vzájomné spojenie sa 
realizuje pomocou mechanickej alebo inej spojky. Tento typ pohonu nevyužíva žiaden prevod, 
to znamená, že otáčky vretena sú totožné s otáčkami elektromotora. Používa sa pre stroje 
s vysokými otáčkami v oblasti HSM, kde nie je potrebný vysoký krútiaci moment. Výhodou je 
možnosť relatívne ľahko vymeniť motor a menší zástavbový priestor. [16; 21] 

  
Obr. 50) Priamy náhon vretena [16] 

7.7.4 Náhon vretena pomocou vstavaného elektromotora  
Pri tomto type náhonu je motor priamo integrovaný vo vretene. Rotor motora je priamo 
nalisovaný na vreteno a stator motora sa nachádza vo vonkajšom plášti vretena. Týmto 
spôsobom sa znižuje množstvo vznikajúcich vibrácii. Elektrovretena sú vhodné na 
vysokorýchlostné obrábanie, pretože sú schopné dosahovať vysoké otáčky. Nevýhodou tohto 
typu náhonu je umiestnenie motora priamo na vretene. Tento motor produkuje teplo, ktoré sa 
následne prenáša na vreteno, a tým ovplyvňuje presnosť stroja. Preto je nutné tieto vretená 
a zabudované motory chladiť. [21; 23]    

 
Obr. 51) Elektrovreteno [23] 
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8 KONŠTRUKČNÝ NÁVRH VRETENNÍKA 

8.1 Voľba vstupných parametrov vretenníka 
Zadaním diplomovej práce je konštrukčný návrh horizontálneho vretenníka multifunkčného 
obrábacieho centra. Aby sa takéto obrábacie centrum dalo považovať za skutočne 
multifunkčné, musí toto obrábacie centrum umožňovať obrábanie sústružením, frézovaním 
a vŕtaním. Taktiež inštalované výkony pre jednotlivé druhy obrábania musia byť rovnocenné.  

Tomuto sme prispôsobili aj výber vstupných parametrov, ktoré odrážajú definované 
požiadavky. Detailnejší rozpis analýzy zaťažujúcich síl vznikajúcich pri obrábaní je uvedený 
v kapitole 6. Na základe tejto rešerše volíme nasledovné vstupné parametre. 

 Vstupné parametre  
Max. otáčky vretena 4500 ot/min 

Výkon na vretene 22 kW 
Ekvivalentný krútiaci moment 222 Nm 

Ekvivalentná radiálna sila 6439 N 
Ekvivalentná axiálna sila 3680 N 

8.2 Voľba koncepčného usporiadania vretenníka 
Pri výbere koncepčného usporiadania vretenníka vstupuje do hry mnoho faktorov. Medzi tie 
základné patria celkové usporiadanie a kinematika stroja, použitie stroja a cena. Pri výbere 
najvhodnejšej varianty sme vychádzali z rešerše v kapitole 7.7.  

Z tejto rešerše je zrejme, že budeme uvažovať nad štyrmi základnými variantami 
usporiadania náhonu vretena. A to:  

• Varianta 1: Náhon vretena pomocou remeňa 
• Varianta 2: Náhon vretena ozubenými kolesami 
• Varianta 3: Priamy náhon vretena 
• Varianta 4: Náhon vretena pomocou vstavaného elektromotora 

Rovnako ako v kapitole 5 jednotlivé varianty porovnáme pomocou multikriteriálnej 
metódy PATTERN, ktorá je vhodná pre určenie správnej varianty riešenia.  
Pre výber varianty boli navrhnuté parametre uvedené v Tab 22) . Porovnaním jednotlivých 
parametrov medzi sebou, určíme ich výslednú dôležitosť Tab 23) . V Tab 24) sme jednotlivým 
parametrom priradili ich váhu. 
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 Tabuľka parametrov 
Parameter Názov parametra Popis parametra 

P1 Dynamika vretena Rýchlosť rozbehu a zastavenia vretena  
P2 Maximálny moment Dosiahnuteľný maximálny moment 
P3 Maximálne otáčky Dosiahnuteľné maximálne otáčky 
P4 Hmotnosť Celková váha vretenníka 
P5 Zástavbový priestor Veľkosť potrebného priestoru pre inštaláciu vretenníka 
P6 Cena Nákladnosť danej konštrukcie 
P7 Zložitosť konštrukcie Zložitosť montáže a údržby vretenníka 
P8 Hlučnosť a vibrácie Hlučnosť a prenos vibrácii na vreteno 

 

 Porovnanie parametrov medzi sebou 

 
Každému jednotlivému parametru sme priradili jeho váhu dôležitosti použitím stupnice 

od 1 do 3, kde 1 označuje slabú závislosť daných parametrov, 2 strednú závislosť a 3 silnú 
závislosť medzi parametrami. Výsledné váhy parametrov sú zapísané v Tab 25) a zobrazené 
v grafe na Obr. 52). 

 Tabuľka určenia váhy jednotlivých parametrov 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 SUMA Poradie 
P1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 8 
P2  2 2 2 2 6 2 2 7 2 
P3   3 3 3 6 7 8 4 5 
P4    4 4 6 7 8 3 6 
P5     5 6 7 8 2 7 
P6      6 7 8 6 3 
P7       7 8 6 3 
P8        8 7 1 

 P8 P2 P7 P6 P3 P4 P5 P1 SUMA Relatívna 
váha 

P8 3 3 2 1 2 1 1 2 13 16% 
P2 

 
3 3 3 3 3 2 2 19 23% 

P7 
  

3 3 1 3 3 1 14 17% 
P6 

   
3 2 1 1 2 9 11% 

P3 
    

3 3 2 3 11 14% 
P4 

     
3 2 3 8 10% 

P5 
      

3 1 4 5% 
P1 

       
3 3 4% 

     Celkový počet bodov 81 100% 



 

71 
 

 
Obr. 52) Výsekový graf s relatívnou váhou parametrov   

Pri určení najlepšej varianty, sú v Tab 25), pre každý jednotlivý parameter, pri každej 
variante priradené body 1 až 5, kde 5 je najlepšie hodnotenie a 1 najhoršie hodnotenie . Varianta, 
ktorá dosiahne najviac bodov je víťaznou variantnou.      

 Určenie bodov parametrov pre jednotlivé navrhnuté varianty 
 Relatívna váha parametrov Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 

P8 16% 5 1 2 3 
P2 23% 4 5 3 1 
P7 17% 4 3 4 5 
P6 11% 4 2 3 2 
P3 14% 3 2 4 5 
P4 10% 3 1 4 5 
P5 5% 3 2 4 5 
P1 4% 3 1 3 5 

Celkové body 383 256 330 343 
Poradie 1 4 3 2 

  
Na základe výberu pomocou metódy PATTERN volíme variantu 1, náhon vretena 

pomocou remeňa. Táto varianta je v praxi veľmi často používaná a overená. Vložený remeňový 
prevod s prevodovým pomerom i=1 slúži najmä na radiálny posun motora mimo osi vretena, 
kde bude umiestnená jednotka na uvoľňovanie nástroja. Remeňový prevod slúži aj na 
pohlcovanie vibrácii od motora a pohlcovanie vibrácii vznikajúcich pri obrábaní.  

Na tento remeňový prevod nadväzuje hriadeľ uložená na ložiskách s kosouhlým stykom 
s uhlom styku α= 15° usporiadaných do „O“, ktoré umožňujú zachytávanie axiálnych síl 
v oboch smeroch. Táto hriadeľ je následne pomocou tesných pier spojená s vretenom Obr. 53).  

P8
16%

P2
23%

P7
17%

P6
11%

P3
14%

P4
10%

P5
5%

P1
4%
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Obr. 53) Rez konštrukčným návrhom vretenníka 

8.3 Voľba upínacej jednotky nástrojov 
Po vypracovaní rešerše v oblasti upínačov nástrojov, sme sa rozhodli využiť upínací systém 
s kužeľom HSK-A63. Tento systém sme si vybrali z dôvodu charakterizovaných vlastnostností, 
ktoré sú uvedené v kapitole 7.3.2. Tento systém je pomerne rozšírený a u výrobcov 
nástrojových držiakov je bežne dostupný.  

Zvolili sme systém od výrobcu RÖHM GmbH Obr. 54). Tento upínací systém vyvodzuje 
upínaciu silu 25 kN, umožňuje dosiahnuť maximálne otáčky 24 000 ot/min a prenos krútiaceho 
momentu 360 Nm [24].   

 
Obr. 54) Upínač nástrojov od firmy RÖHM GmbH [24]  
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8.4 Voľba usporiadania vretenových ložísk 
Na základe vykonanej rešerše v časti 7.4 sme sa rozhodli použiť usporiadanie vretenových 
ložísk zobrazené na Obr. 55). Toto usporiadanie využíva v prednom ložiskovom uzle dvojicu 
guľôčkových ložísk s kosouhlým stykom. V zadnom ložiskovom uzle sa taktiež nachádza 
dvojica guľôčkových ložísk s kosouhlým stykom. Takéto usporiadanie ložísk sa využíva veľmi 
často, pretože umožňuje zachytávať axiálne sily pôsobiace na vreteno v oboch smeroch a veľmi 
dobre prenáša klopné momenty.  

Takýto spôsob uloženia dosahuje vysokú presnosť chodu, vysokú axiálnu aj radiálnu 
tuhosť a poskytuje možnosť dosiahnuť vysoké otáčky aj za pôsobenia väčšieho radiálne 
zaťaženia.    

Usporiadanie 
Charakteristika Použitie 

Predný ložiskový uzol Zadný ložiskový uzol 

 

- stredné radiálne 
zaťaženie 

- veľmi častý spôsob 
použitia 

- brúsenie 
vnútorných otvorov 

- frézovanie 
- vŕtanie 

Obr. 55) Usporiadanie vretenových ložísk [1]   

8.4.1 Výpočet optimálnej vzdialenosti medzi ložiskami v závislosti na deformácii konca 
vretena 

Nasledujúci výpočet bol prevedený v programe PTC Mathcad Prime 4.0, ktorý umožňuje 
vykonať tento výpočet, ako závislosť rôznych vzdialenosti medzi ložiskami a zobraziť 
výsledky prehľadne v grafoch. 

 Vstupné parametre pre výpočet optimálnej vzdialenosti ložísk 
Dĺžka vyloženia nástroja: a = 141 mm 
Vzdialenosť medzi pôsobiskami síl: b = 150,151...320 mm  
Reakcia v ložisku A: FAY (b) 
Reakcia v ložisku B: FBY (b) 
Axiálna tuhosť ložiska A: kA = 355 N/µm 
Axiálna tuhosť ložiska B:  kB = 355 N/µm 

    
Výpočet radiálnej poddajnosti ložiskovej sady A a B : 

𝐶𝐶𝐴𝐴 = 𝐶𝐶𝐵𝐵 =  
1

𝑘𝑘𝐴𝐴 ∗ 5
=  

1
355 ∗ 5

= 0,000563 µm/N (2)  

 Pozn. Hodnota je násobená číslom 5 na základe údajov z [1] 

 
Deformácia ložísk A v závislosti na vzdialenosti b: 

𝑦𝑦𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑏𝑏) =  𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑏𝑏) ∗ 𝐶𝐶𝐴𝐴 (3)  
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Deformácia ložísk B v závislosti na vzdialenosti b: 

𝑦𝑦𝐵𝐵𝐴𝐴(𝑏𝑏) =  𝐹𝐹𝐵𝐵𝐴𝐴(𝑏𝑏) ∗ 𝐶𝐶𝐵𝐵 (4)  

 
Obr. 56) Graf závislosti vzdialenosti b a deformácie ložísk A  

 
Obr. 57) Graf závislosti vzdialenosti b a deformácie ložísk B 
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Výpočet odchýlky vretena na prednom konci ako dôsledok deformácie ložísk A a B: 

 
Obr. 58) Schematické znázornenie deformácie ložísk 

Odchýlka na konci hriadeľa spôsobená deformáciou v ložiskách A a B: 

𝛿𝛿𝐿𝐿(𝑏𝑏) = �
𝑦𝑦𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑏𝑏) + 𝑦𝑦𝐵𝐵𝐴𝐴(𝑏𝑏)

𝑏𝑏
∗ (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) − 𝑦𝑦𝐵𝐵𝐴𝐴(𝑏𝑏)� (5)  

 
Obr. 59) Graf závislosti vzdialenosti b a deformácie konca vretena od ložísk  

Výpočet deformácie konca vretena spôsobenej priehybom vretena: 

 Vstupné hodnoty výpočtu 
Modul pružnosti ocele: E = 210 GPa 
Dĺžka vyloženia nástroja: a = 141 mm 
Vzdialenosť medzi pôsobiskami síl: b = 150,151...320 mm 
Vonkajší priemer vretena v bode A: DA = 100 mm 
Vnútorný priemer vretena v bode A: dA = 45 mm 
Vonkajší priemer vretena v bode B: DB = 100 mm 
Vnútorný priemer vretena v bode B: db = 27 mm 
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Výpočet kvadratického momentu v bode A: 

𝐽𝐽𝐴𝐴 =
𝜋𝜋

64
∗ (𝐷𝐷𝐴𝐴4 − 𝑑𝑑𝐴𝐴4) = 4707450 𝑚𝑚𝑚𝑚4 (6)  

Výpočet kvadratického momentu v bode B: 

𝐽𝐽𝐵𝐵 =
𝜋𝜋

64
∗ (𝐷𝐷𝐵𝐵4 − 𝑑𝑑𝐵𝐵4) = 4882652 𝑚𝑚𝑚𝑚4 (7)  

Výpočet deformácie na konci vretena podľa [1]: 

𝛿𝛿𝑉𝑉(𝑏𝑏) = �
𝐹𝐹𝑟𝑟 ∗ 𝑎𝑎2

3 ∗ 𝐸𝐸
∗ �

𝑏𝑏
𝐽𝐽𝐵𝐵

+
𝑎𝑎
𝐽𝐽𝐴𝐴
� − 𝑦𝑦𝐵𝐵𝐴𝐴(𝑏𝑏)� (8)  

 
Obr. 60) Graf závislosti vzdialenosti b a deformácie konca vretena od ohybu vretena 

Celková odchýlka na konci vretena: 

𝛿𝛿𝐶𝐶(𝑏𝑏) = 𝛿𝛿𝐿𝐿(𝑏𝑏) + 𝛿𝛿𝑉𝑉(𝑏𝑏) (9)  

 
Obr. 61) Graf celkovej deformácie na konci vřetena v závyslosti na vzdialenosti b 
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Vypočítaná optimálna vzdialenosť pôsobísk síl je 233 mm. Vypočítaná deformácia 
v takomto prípade dosahuje 26,5 μm.  

My sme si však zvolili vzdialenosť medzi ložiskami 250 mm, ktorá odpovedá 
vzdialenosti medzi pôsobiskami síl 308,3 mm a deformácii 27,4 μm. Učinili sme tak na základe 
výpočtu trvanlivosti ložísk, ktorý bude v tejto práci uvedený neskôr. Tento výpočet preukázal, 
že zväčšením vzdialenosti medzi ložiskami na nami zvolenú hodnotu 250 mm sa zvýši 
trvanlivosť ložísk o približne 20 000 hodín a rozdiel medzi výslednou deformáciu je len 0,9 
μm.  

8.4.2 Určenie VVU – výsledných vnútorných účinkov 
 

 
Obr. 62) Výsledné vnútorné účinky vo vretene 
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 Vonkajšie sily pôsobiace na vreteno pri procese obrábania 
Ekvivalentná axiálna sila: Fa = 3680 N 
Ekvivalentná radiálna sila: Fr = 6439 N 
Ekvivalentný krútiaci moment: MEKV = 222 Nm 

 Rozmery vretena určujúce VVU 
Dĺžka vyloženia nástroja: a = 141 mm 
Vzdialenosť medzi podperami: b = 308.3 mm 
Vzdialenosť stredu pera od zadnej podpery: c = 217 mm 

 
Silové a momentové rovnice rovnováhy  

�𝑁𝑁: 𝐹𝐹𝑎𝑎 −  𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴 = 0 

�𝑇𝑇: − 𝐹𝐹𝑟𝑟 + 𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐴𝐴 = 0   

�𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 : − 𝐹𝐹𝑎𝑎 ∗ 𝑎𝑎 + 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐴𝐴 ∗ 𝑏𝑏 = 0 

Výpočet reakčných síl  
𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐹𝐹𝑎𝑎 = 3680 𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝐵𝐵𝐴𝐴 =
𝐹𝐹𝑟𝑟 ∗ 𝑎𝑎
𝑏𝑏

=
6439 ∗ 141

308,3
= 2945 𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐹𝐹𝑟𝑟 + 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐴𝐴 = 6439 + 2945 = 9384 𝑁𝑁 
Prvá časť VVU X1 (0;0,141)m 
𝑁𝑁1(𝑋𝑋1) = −𝐹𝐹𝑎𝑎 =  −3680 𝑁𝑁 
𝑇𝑇1(𝑋𝑋1) = −𝐹𝐹𝑟𝑟 = −6439 𝑁𝑁 
𝑀𝑀𝑂𝑂1(𝑋𝑋1) = −𝐹𝐹𝑟𝑟 ∗ 𝑥𝑥 𝑁𝑁𝑚𝑚 
𝑀𝑀𝑂𝑂1𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = −6439 ∗ 0,141 = −908 𝑁𝑁𝑚𝑚 
Druhá časť VVU X2 (0;0,3083)m 
𝑁𝑁2(𝑋𝑋2) = 0 𝑁𝑁 
𝑇𝑇2(𝑋𝑋2) = 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐴𝐴 = 2945 𝑁𝑁 
𝑀𝑀𝑂𝑂2(𝑋𝑋2) = −𝐹𝐹𝑟𝑟 ∗ 𝑋𝑋2 𝑁𝑁𝑚𝑚 
𝑀𝑀𝑂𝑂2𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = −2945 ∗ 0,3083 = −908 𝑁𝑁𝑚𝑚 

 
Ako vyplýva z Obr. 62) v celej dĺžke vretena ešte naviac pôsobí aj konštantný krútiaci 

moment MEKV = 222 Nm.   
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8.4.3 Voľba ložísk vretena  
Vretenové ložiská sme si vybrali od firmy SKF. Túto firmu som si zvolil z dôvodu výborného  
renomé tejto značky, z dôvodu poskytnutia veľkého množstva informácií, ktoré k ložiskám 
poskytujú, prehľadným stránkam, montážnym návodom a možnosti stiahnuť si originálny CAD 
model priamo zo stránky rýchlo a pohodlne.  

Predné aj zadné vretenové ložiská sú rovnaké a usporiadane v tandemoch do „O“, ako 
je schematicky znázornené na Obr. 55). Jedná sa o vysoko presné guľôčkové ložiská 
s kosouhlým stykom s uhlom styku 25°.   

Špecifikácia vybraných ložísk je uvedená v Tab 30) .  

 Špecifikácia vybraných ložísk od firmy SKF [25]   
Označenie ložiska S7020 ACD/P4A 
Vnútorný priemer d 100 mm 
Vonkajší priemer D 150 mm 
Šírka ložiska B 24 mm 
Základná dynamická únosnosť C 79,3 kN 
Základná statická únosnosť C0 80 kN 
Maximálne otáčky (plastické mazivo) 8000 ot/min 
Predpätie 1000 N 
Axiálna tuhosť ložiska 355 N/μm 

8.4.4 Výpočet trvanlivosti ložísk vretena 
Trvanlivosť ložísk bude počítaná pre zaťaženie ekvivalentnou radiálnou a axiálnou silou 
vypočítanou v kapitole 6.  
Hodinovú trvanlivosť ložiska určíme zo vzťahu  [26]:   

𝐿𝐿ℎ10 = �
𝐶𝐶
𝑃𝑃�

𝑝𝑝

∗
106

60 ∗ 𝑛𝑛
 (10)  

Vzhľadom k tomu, že tieto ložiská sú namáhané axiálnou aj radiálnou silou musíme si pomocou 
rovnice (11) vypočítať dynamické ekvivalentné zaťaženie P. Koeficienty X a Y sú závislé na 
pomere axiálnej sily k radiálnej a sú dané výrobcom ložísk SKF.  

𝑃𝑃 = 𝑋𝑋 ∗ 𝐹𝐹𝑟𝑟 + 𝑌𝑌 ∗ 𝐹𝐹𝑎𝑎 (11)  

Trvanlivosť predných ložísk A vretena 
Dynamická únosnosť ložísk: 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1,62 ∗ 𝐶𝐶𝐴𝐴 = 128466 𝑁𝑁 (12)  
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Určenie bezrozmerného súčiniteľa e určujúceho koeficienty X a Y. Vstupná hodnota      
e = 0,68: 

𝑒𝑒𝐴𝐴 =
𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴

=
3680
9384

= 0,39 (13)  

Vzhľadom k tomu, že eA ≤ e  tak X = 1 a Y = 0 
 
 Dynamické ekvivalentné zaťaženie ložísk A: 

𝑃𝑃𝐴𝐴 = 𝑋𝑋 ∗ 𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑌𝑌 ∗ 𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1 ∗ 9384 + 0 ∗ 3680 = 9384 𝑁𝑁 (14)  

Hodinová životnosť ložísk A, výpočtový súčiniteľ p = 3 (bodový styk) [26]: 

𝐿𝐿ℎ10𝐴𝐴 = �
𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑃𝑃𝐴𝐴
�
𝑝𝑝

∗
106

60 ∗ 𝑛𝑛
= �

128466
9384 �

3

∗
106

60 ∗ 800
= 53451 ℎ𝑜𝑜𝑑𝑑. (15)  

 
Trvanlivosť zadných ložísk B vretena 

Dynamická únosnosť ložísk: 

𝐶𝐶𝐵𝐵𝐴𝐴 = 1,62 ∗ 𝐶𝐶𝐵𝐵 = 128466 𝑁𝑁 (16)  

 
Určenie bezrozmerného súčiniteľa e určujúceho koeficienty X a Y. Vstupná hodnota      

e = 0,68: 

𝑒𝑒𝐵𝐵 =
𝐹𝐹𝐵𝐵𝐴𝐴
𝐹𝐹𝐵𝐵𝐴𝐴

=
2000
2945

= 0,68 (17)  

Vzhľadom k tomu, že eB ≤ e  tak X = 1 a Y = 0 
 
 Dynamické ekvivalentné zaťaženie ložísk B: 

𝑃𝑃𝐵𝐵 = 𝑋𝑋 ∗ 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐴𝐴 + 𝑌𝑌 ∗ 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐴𝐴 = 1 ∗ 2945 + 0 ∗ 2000 = 2945 𝑁𝑁 (18)  

Hodinová životnosť ložísk B, výpočtový súčiniteľ p = 3 (bodový styk) [26]: 

𝐿𝐿ℎ10𝐵𝐵 = �
𝐶𝐶𝐵𝐵𝐴𝐴
𝑃𝑃𝐵𝐵
�
𝑝𝑝

∗
106

60 ∗ 𝑛𝑛
= �

128466
2945 �

3

∗
106

60 ∗ 800
= 1729288 ℎ𝑜𝑜𝑑𝑑. (19)  

8.4.5 Dosiahnuteľnosť otáčok ložiska A a B 
Pri návrhu ložísk musíme brať do úvahy aj predpätie ložísk, ktoré na jednej strane zvyšuje ich 
tuhosť, no na druhej strane, znižuje maximálne dovolené otáčky ložísk [27]. Ložiská A a B sú 
predopnuté silou 1000 N. 
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 Vstupné hodnoty výpočtu dosiahnuteľných otáčok 
Maximálne dosiahnuteľné otáčky ložísk A B 8000 ot/min 
Redukčný súčiniteľ 0,6 

Dosiahnuteľné otáčky ložísk A a B: 

𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 ∗ 0,6 = 4800 𝑜𝑜𝑡𝑡/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 (20)  

Ako môžeme vidieť ložiská vyhovujú a sú schopné dosiahnuť požadované otáčky     
4500 ot/min.  

8.5 Kontrola vretena vzhľadom k medznému stavu pružnosti  
Pretože vreteno bude počas obrábacieho procesu namáhané kombinovaným napätím od 
ohybového momentu, tlaku a krútiaceho momentu, sme nútení tieto stavy preskúmať a určiť 
veľkosť tohto napätia a bezpečnosť, ktorú bude toto vreteno dosahovať. Tento výpočet bude 
prevedený pre najkritickejšie miesto na vretene. V našom prípade je to miesto, kde ohybový 
moment dosahuje svoje maximum. Toto miesto leží medzi prednými ložiskami A vretena.  

Výpočet je prevedený pre prípad sústruženia, kedy sa vreteno neotáča a je vystavené 
ohybovému momentu, krútiacemu momentu a naviac je zaťažené prítlačnou silou od Hirthovho 
venca.   

 Vstupné hodnoty pre výpočet medzného stavu pružnosti 
Materiál vretena Oceľ 14 220.3 
Dovolené napätie σvdov = 588 MPa 
Vonkajší priemer vretena v kritickom mieste Dk = 100 mm 
Vnútorný priemer vretena v kritickom mieste dk = 34 mm 
Ohybový moment v kritickom mieste MOK = 912 Nm 
Krútiaci moment v kritickom mieste  MK = 1617 Nm 
Prítlačná sila od Hirthovho venca FH = 25 000 N 

 
Modul pružnosti v ohybe: 

𝑊𝑊𝑂𝑂 =
𝜋𝜋

32
∗

D𝑒𝑒
4 − d𝑒𝑒4

𝐷𝐷𝑒𝑒
= 96863 𝑚𝑚𝑚𝑚3 (21)  

Ohybové napätie: 

σ𝑑𝑑 =
𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂

𝑊𝑊𝑂𝑂
= 9,42 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 (22)  

Modul prierezu v krute: 

𝑊𝑊𝑂𝑂 =
𝜋𝜋

16
∗

D𝑒𝑒
4 − d𝑒𝑒4

𝐷𝐷𝑒𝑒
= 193726 𝑚𝑚𝑚𝑚3 (23)  

Napätie v krute: 

τ𝑒𝑒 =
𝑀𝑀𝑂𝑂

𝑊𝑊𝑂𝑂
= 8,35 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 (24)  
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Tlakové napätie: 

σ𝐴𝐴 =
𝐹𝐹𝐻𝐻

𝜋𝜋
4 ∗ (D𝑒𝑒

2 − d𝑒𝑒2)
= 3,6 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 (25)  

Kombinované napätie podľa HMH: 

σ𝑒𝑒𝑑𝑑𝑚𝑚 = σ𝑑𝑑 + σ𝐴𝐴 = 13,02 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 (26)  

Redukované napätie podľa HMH: 

σ𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑 = �σ𝑒𝑒𝑑𝑑𝑚𝑚2 + 3 ∗ τ𝑒𝑒2 = 19,45 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 (27)  

Bezpečnosť voči medznému stavu pružnosti: 

𝑘𝑘𝑒𝑒 =
σ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒
σ𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑

= 30,23 (28)  

Z daných výpočtov vyplýva, že navrhnuté vreteno vyhovuje požiadavkám, ktoré sú naň 
kladené a to s vysokou bezpečnosťou.  

8.6 Kontrola tesných pier na otlačenie spojenia vretena s hriadeľom 

 Vstupné hodnoty kontroly tesných pier spojenia vretena s hriadeľom 
Dovolený tlak v spoji Pdh = 100 MPa 
Polomer pôsobenia sily rph = 31,1 mm 
Aktívna dĺžka pera  lph = 52 mm 
Aktívna výška pera v náboji tph = 4,2 
Počet pier nph = 3 
Krútiaci moment MMOT = 222 Nm 

 
Tlak v spoji vretena s hriadeľom: 

𝑃𝑃ℎ =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀
𝑟𝑟𝑝𝑝ℎ

𝑙𝑙𝑝𝑝ℎ ∗ 𝑛𝑛𝑝𝑝ℎ ∗ 𝑡𝑡𝑝𝑝ℎ
= 10,9 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 (29)  

Bezpečnosť voči dovolenému tlaku v spoji: 

𝑘𝑘𝑝𝑝ℎ =
P𝑑𝑑ℎ

Pℎ
= 9,18 (30)  

Spojenie vretena a hriadeľa tesnými perami vyhovuje požiadavkám.  
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8.7 Zástavba vretena v tele vretenníka 
Pri rozhodovaní akým spôsobom bude vreteno zastavané do telesa vretenníka sme  vychádzali 
z rešerše v kapitole 7.2. Ako sa ukázalo, v praxi sa používajú najmä dva typy zástavby. 
Skriňová zástavba, ktorá dosahuje vyššiu tuhosť a tubus, ktorý síce nedosahuje tuhosť skriňovej 
zástavby, ale veľmi uľahčuje výrobu telesa vretenníka, montáž vretena a prípadný servis 
takéhoto vretena.  

Celú konštrukciu vretenníka sme sa snažili koncipovať čo najjednoduchšie, z dôvodu 
možnosti využitia overených a známych prvkov. Týmto spôsobom sme snažili dosiahnuť, čo 
najmenšiu náročnosť montáže a nasledujúceho prípadného servisu.  

Preto sme sa rozhodli, že vreteno je navrhnuté ako zostava v tubuse, ktorý sa nasunie 
do kovaného tela vretenníka. Takáto koncepcia zaručuje vysokú tuhosť celej zostavy vretena, 
v prípade potreby umožňuje jednoduchú výmenu celého vretena a celkovo uľahčuje a zlacňuje 
výrobu vretenníka. Teleso vretenníka je vyrobené z kovanej ocele a opracované tak, aby 
umožnilo vsunutie tubusu vretena.  

 
Obr. 63) Popis jednotlivých častí zostavy vretena 

Ako môžete vidieť na Obr. 63) vreteno je uložené na 4 ložiskách. Jedná sa o vysoko 
presné ložiská s kosouhlým stykom usporiadane do „O“. Ložiská sú predopnuté pomocou KMT 
matice a vymedzovacích krúžkov rôznej dĺžky. Vreteno je voči vnikaniu nečistôt a vlhkosti 
z vonkajšieho prostredia chránené pomocou labyrintového tesnenia. Stredom vretena 
prechádza upínací systém nástrojov HSK-A 63. Tento upínací systém umožňuje upnutie  
frézovacích, vŕtacích aj sústružníckych nástrojov a zaručuje ich opakované presné upnutie. 
Tubus s vretenom sa ako celok montuje samostatne. Po jeho zmontovaní sa vloží do telesa 
vretenníka a vsunie sa do perodrážok v hriadeli.  

Tubus je po vložení do telesa vretenníka k telesu vretenníka priskrutkovaný pomocou 
desiatich skrutiek M10x50 12.9. Toto spojenie vyvodzuje potrebné predopnutie medzi tubusom 
a telesom vretenníka. Ďalej je nutné zabezpečiť prívod chladiacej kvapaliny a ostatných médií. 
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To je zabezpečené vyvŕtaním rozvodných otvorov v tele vretenníka technológiu delového 
vŕtania.  

V zadnej časti vretena je umiestnený Hirthov veniec, ktorý slúži na zaistenie vretena 
tak, aby nedochádzalo k jeho pohybu pri sústružení. Detailnejšie bude tento uzol popísaný 
v neskoršej kapitole.  

Na Obr. 64) je zvýraznená podzostava tubusu s vretenníkom a Hirthovím vencom tak, 
ako bude po oddelenom zmontovaní vkladaná do telesa vretenníka. 

 

 
Obr. 64) Zvýraznený tubus s vretenom a Hirthovim vencom vložený v telese vretenníka 

8.8 Aretácie vretena proti pootočeniu  
Zadaním diplomovej práce je návrh vretenníka pre multifunkčné obrábacie centrum. Z toho 
vyplýva, že toto vreteno musí byť schopné vykonávať frézovacie, vŕtacie a sústružnícke 
operácie. Zatiaľ čo frézovanie a vŕtanie vyžaduje aby sa vreteno otáčalo, sústruženie vyžaduje 
jeho pevná zaistenie v danej pozícii a zamedzenie jeho rotácii. Aby sme dosiahli túto funkciu, 
rozhodli sme sa využiť Hirthov veniec, ktorý túto funkciu výborne splňuje.  

8.8.1  Konštrukčný návrh aretácie vretena 
Hirthov veniec sme si zvolili pre jeho kompaktnosť, spoľahlivosť a možnosť prenosu veľkých 
krútiacich momentov, ktoré pri sústružení búdu na vreteno pôsobiť. Hirthov veniec je 
umiestnený na vretene hneď za ložiska B tak, aby bol čo najbližšie k nástroju. Tým dosiahneme 
maximálnu tuhosť a presnosť pri obrábaní. Hirthov veniec je s vretenom spojený cez rovnoboké 
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drážkovanie, ktoré umožňuje prenes krútiaceho momentu z vretena na Hirthov veniec a ďalej 
do telesa vretenníka. Hirthov veniec je na vretene zaistený pomocou matice KMT 14.  

Výsuvná polovica Hirthovho venca je vedená v protikuse pomocou ôsmych piestov. 
Piesty sa vysúvajú pomocou tlakovej hydraulickej kvapaliny. Tá je k piestom vedená pomocou 
vyvŕtaných kanálikov. Spätný chod piesta je zaistený pomocou pružiny, ktoré piest aj 
s Hirthovým vencom vrátia do východzej polohy. Celá táto časť je k telesu vretenníka 
priskrutkovaná pomocou ôsmych skrutiek M8x45. Na Obr. 65) je znázornený rozpojený 
a spojený Hirthov veniec.  

     
Obr. 65) Funkcia Hrithovho venca 

8.8.2 Výpočet Hirthovho venca 
Hirthov veniec som si zvolil od firmy Voith Turbo GmbH & Co. KG, ktorá má dobre 
spracovanú firemnú literatúru. Táto literatúra obsahuje štandardne predávané Hirthove vence, 
ako aj výpočty na ich kontrolu [28].  

 Vstupné hodnoty výpočtu Hirthovho venca 
Obrábacia sila od sústruženia FRS = 6466 N 
Vzdialenosť osi vretena od pôsobiacej sily rs = 250 mm 
Veľký priemer Hirthovho venca DH = 160 mm 
Malý priemer Hithovho venca dH = 110 mm 
Priemer diery pre piesty dL = 9 mm 
Počet dier pre piesty ns = 8 

 
Krútiaci moment od sústruženia: 

M𝑒𝑒𝑘𝑘 = 𝑟𝑟𝑑𝑑 ∗ F𝑘𝑘𝑅𝑅 = 1616,5 𝑁𝑁𝑚𝑚 (31)  
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Obvodová sila vyvolaná sústružením: 

𝐹𝐹𝑑𝑑 =
4 ∗ 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑘𝑘

𝐷𝐷𝐻𝐻 + d𝐻𝐻
= 23948 𝑁𝑁 (32)  

Axiálna sila vyvolaná obvodovou silou: 

F𝑎𝑎𝐻𝐻 = 𝐹𝐹𝑑𝑑 ∗ tan(30°) = 13826,5𝑁𝑁 (33)  

 
Obr. 66) Sily pôsobiace v hirthovom ozubení [28] 

Výrobca udáva rozsah bezpečnostného koeficientu od 1,8 až po 3 [28]. Vzhľadom 
k tomu, že nechceme vreteno zbytočne preťažovať sme sa rozhodli použiť koeficient vh = 1,8.  

Potrebná prítlačná sila: 

F𝑒𝑒𝑎𝑎 = 𝑣𝑣ℎ ∗ 𝐹𝐹𝑎𝑎𝐻𝐻 = 24888 𝑁𝑁 (34)  

 Zvolené parametre Hirthovho venca z katalógu VOITH 
Počet zubov Hirthovho venca z = 60 
Faktor zubov ch = 0,045 
Medzera medzi hlavou zuba a pätou drážky protizuba rh = 0,3 mm 
Medzera medzi pätou zuba a hlavou protizuba sh = 0,4 mm 
Koeficient zaťaženia závislí na type výroby zuba  nh = 0,65 

 
Obr. 67) Rozmery zobov Hirthovho ozubenia [28] 
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Dĺžka zuba: 

𝑙𝑙𝑧𝑧 =
𝐷𝐷𝐻𝐻 − d𝐻𝐻

2
= 25 𝑚𝑚𝑚𝑚 (35)  

 
 
Výška zuba: 

ℎ𝑧𝑧 = 𝑐𝑐ℎ ∗ 𝐷𝐷𝐻𝐻 −  (2 ∗ 𝑟𝑟ℎ + 𝑠𝑠ℎ) = 6,2 𝑚𝑚𝑚𝑚 (36)  

Účinná styková plocha medzi zubami: 

𝐴𝐴𝑧𝑧 = �𝐷𝐷𝐻𝐻 − d𝐻𝐻 −
𝑛𝑛𝑑𝑑 ∗ 𝑑𝑑𝐿𝐿2

𝐷𝐷𝐻𝐻 + d𝐻𝐻
� ∗ �

𝜋𝜋
4
∗ (𝐷𝐷𝐻𝐻 + d𝐻𝐻) − 1,155 ∗ 𝑧𝑧 ∗ (𝑟𝑟ℎ + 𝑠𝑠ℎ)�

∗ 𝑛𝑛ℎ = 5060 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
(37)  

Maximálny dotykový tlak: 

𝑃𝑃ℎ =
𝐹𝐹𝑒𝑒𝑎𝑎 + 𝐹𝐹𝑎𝑎𝐻𝐻

𝐴𝐴𝑧𝑧
= 7,65 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 (38)  

Výpočet hydraulického ovládania Hirthovho venca 

 Vstupné hodnoty výpočtu hydraulického ovládania 
Počet vysúvacích piestov  np = 8 
Tlak hydraulického oleja po =13 MPa 
Minimálna potrebná prítlačná sila Fva = 24888 N 

Výpočet potrebnej sily vyvolanej jedným piestom: 

𝐹𝐹1𝑝𝑝 =
𝐹𝐹𝑒𝑒𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑝𝑝

= 3111 𝑁𝑁 (39)  

Výpočet minimálneho priemeru piesta: 

𝐷𝐷𝑝𝑝𝑒𝑒 = �
4 ∗ 𝐹𝐹1𝑝𝑝
𝑝𝑝𝑑𝑑 ∗ 𝜋𝜋

= 17,46 𝑚𝑚𝑚𝑚 (40)  

Volím priemer piesta 18 mm. 
Kontrola otlačenia rovnobokého drážkovania medzi Hirthovím vencom a hriadeľom 

 Vstupné hodnoty kontroly otlačenia spojenia Hithovho venca s vretenom 
Polomer pôsobenia sily rdh = 38,5 mm 
Počet dotykových plôch  ndh = 10 
Dĺžka dotykovej plochy ldh = 30 mm 
Výška dotykovej plochy tdh = 5 mm 
Koeficient dotyku [26] krov = 0,75 
Dovolený tlak v spoji Pdm = 130 MPa 
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Tlak v rovnobokom drážkovaní:  

𝑃𝑃ℎ𝑟𝑟 =

𝑀𝑀𝑒𝑒𝑘𝑘
𝑟𝑟𝑑𝑑ℎ

𝑙𝑙𝑑𝑑ℎ ∗ 𝑛𝑛𝑑𝑑ℎ ∗ 𝑡𝑡𝑑𝑑ℎ ∗ 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒
= 37,32 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 (41)  

 
Bezpečnosť voči dovolenému tlaku v spoji: 

𝑘𝑘𝑑𝑑ℎ =
P𝑑𝑑𝑚𝑚

Pℎ𝑟𝑟
= 3,48 (42)  

Kontrola opiernej plochy náboja Hirthovho venca na otlačenie 

 Vstupné hodnoty kontroly na otlačenie 
Pôsobiaca prítlačná sila Fph = 26500 N 
Veľkosť plochy styku Shd = 3180 mm2 

 Tlak na stykových plochách: 

𝑃𝑃𝑝𝑝ℎ =
𝐹𝐹𝑝𝑝ℎ
𝑃𝑃ℎ𝑑𝑑

= 8,33 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 (43)  

Bezpečnosť voči dovolenému tlaku v spoji: 

𝑘𝑘𝑝𝑝ℎ =
P𝑑𝑑ℎ

P𝑝𝑝ℎ
= 12 (44)  

8.9 Spojovacia hriadeľ na prenos krútiaceho momentu od motora k vretenu  
Spojovací hriadeľ slúži na prenos krútiaceho momentu od motora, k vretenu obrábacieho stroja. 
S vretenom je spojený pomocou troch tesných pier. Na hriadeli je nalisované ložisko C spolu 
s dvojicou ložísk D. Tieto ložiská sú voči sebe vymedzené pomocou vymedzovacieho 
segmentu. Za ložiská D je na hriadeľ nasunutý labyrint. Na prednom konci hriadeľa ja na tesné 
perá nasunutá remenica, ktorá je zaistená maticou KMT 14. 

Tento hriadeľ musí byť schopný prenášať kombinované namáhanie na ohyb a krut. To 
bude overené v nasledujúcich výpočtoch.  

  
Obr. 68) Spojovacia hriadeľ s ložiskami a remenicou 
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8.9.1 Určenie VVU – výsledných vnútorných účinkov v spojovacom hriadeli 

 
Obr. 69) Výsledné vnútorné účinky v hriadeli 

 Vonkajšie sily pôsobiace na spojovací hriadeľ pri procese obrábania  
Sila od napínania remenice FREM = 4144 N 
Ekvivalentný krútiaci moment MEKV = 222 Nm 

 Rozmery spojovacieho hriadeľa určujúce VVU 
Vzdialenosť stredu remenice od ložiska D e = 94 mm 
Vzdialenosť medzi podperami C a D d = 187 mm 

 Výsledky analýzy VVU spojovacieho hriadeľa 
Reakcia v ložisku C FCY = 2083 N 
Reakcia v ložisku D FDY = 6227 N 
Krútiaci moment MEKV = 222 Nm 
Maximálny ohybový moment MOREM = 390 Nm 
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8.9.2 Voľba ložísk spojovacieho hriadeľa  
 
Ložiská na spojovacom hriadeli sme si zvolili taktiež od firmy SKF. Ložisko C aj ložiská D sú 
rovnaké a usporiadane „O“. Ložiská D sú v tandeme, pretože zachytávajú väčšinu radiálnej sily 
pôsobiacej od napínania remenice. Jedná sa o vysoko presné guľôčkové ložiská s kosouhlým 
stykom s uhlom styku 15°, ktoré umožňujú zachytávanie radiálnej aj axiálnej sily.   

Špecifikácia vybraných ložísk C a D je uvedená v Tab 42) .  

 Špecifikácia vybraných ložísk od firmy SKF [29] 
Označenie ložiska S7018 CD/P4A 
Vnútorný priemer d 90 mm 
Vonkajší priemer D 140 mm 
Šírka ložiska B 24 mm 
Základná dynamická únosnosť C 79,3 kN 
Základná statická únosnosť C0 76,5 kN 
Dosiahnuteľné otáčky (plastické mazivo) 9000 ot/min 
Predpätie 300 N 
Axiálna tuhosť ložiska 103 N/μm 

8.9.3 Výpočet trvanlivosti ložísk spojovacieho hriadeľa 
Trvanlivosť ložísk bude počítaná pre zaťaženie pôsobiace od napínania remenice. 
Hodinovú trvanlivosť ložiska určíme zo vzťahu  [26]:   

𝐿𝐿ℎ10 = �
𝐶𝐶
𝑃𝑃�

𝑝𝑝

∗
106

60 ∗ 𝑛𝑛
 (45)  

Vzhľadom k tomu, že tieto ložiská sú namáhané axiálnou aj radiálnou silou musíme si pomocou 
rovnice (46) vypočítať dynamické ekvivalentné zaťaženie P. Koeficienty X a Y sú závislé na 
pomere axiálnej sily k radiálnej a sú dané výrobcom ložísk SKF.  

𝑃𝑃 = 𝑋𝑋 ∗ 𝐹𝐹𝑟𝑟 + 𝑌𝑌 ∗ 𝐹𝐹𝑎𝑎 (46)  

Trvanlivosť ložiska C spojovacieho hriadeľa 
Určenie bezrozmerného súčiniteľa e určujúceho koeficienty X a Y. Vstupná hodnota      

e = 0,38:  

𝑒𝑒𝐶𝐶 =
𝐹𝐹𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃
𝐹𝐹𝐶𝐶𝐴𝐴

=
300

2083
= 0,14 (47)  

Vzhľadom k tomu, že eC ≤ e  tak X = 1 a Y = 0 
 Dynamické ekvivalentné zaťaženie ložíska C: 

𝑃𝑃𝐶𝐶 = 𝑋𝑋 ∗ 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐴𝐴 + 𝑌𝑌 ∗ 𝐹𝐹𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 = 1 ∗ 2083 + 0 ∗ 300 = 2083 𝑁𝑁 (48)  
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Hodinová životnosť ložiska C, výpočtový súčiniteľ p = 3 (bodový styk) [26]: 

𝐿𝐿ℎ10𝐶𝐶 = �
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑃𝑃𝐶𝐶
�
𝑝𝑝

∗
106

60 ∗ 𝑛𝑛𝐶𝐶
= �

79300
2083 �

3

∗
106

60 ∗ 1500
= 612998 ℎ𝑜𝑜𝑑𝑑. (49)  

 
Trvanlivosť ložísk D spojovacieho hriadeľa 

Dynamická únosnosť ložísk D: 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴 = 1,62 ∗ 𝐶𝐶𝑃𝑃 = 128466 𝑁𝑁 (50)  

 
Určenie bezrozmerného súčiniteľa e určujúceho koeficienty X a Y. Vstupná hodnota      

e = 0,68: 

𝑒𝑒𝑃𝑃 =
𝐹𝐹𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃
𝐹𝐹𝑃𝑃𝐴𝐴

=
300

6227
= 0,05 (51)  

Vzhľadom k tomu, že eD ≤ e  tak X = 1 a Y = 0 
 
 Dynamické ekvivalentné zaťaženie ložísk D: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑋𝑋 ∗ 𝐹𝐹𝑃𝑃𝐴𝐴 + 𝑌𝑌 ∗ 𝐹𝐹𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 = 1 ∗ 6227 + 0 ∗ 300 = 6227 𝑁𝑁 (52)  

Hodinová životnosť ložísk D, výpočtový súčiniteľ p = 3 (bodový styk) [26]: 

𝐿𝐿ℎ10𝑃𝑃 = �
𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴
𝑃𝑃𝑃𝑃

�
𝑝𝑝

∗
106

60 ∗ 𝑛𝑛𝑃𝑃
= �

128466
6227 �

3

∗
106

60 ∗ 1500
= 97559 ℎ𝑜𝑜𝑑𝑑. (53)  

8.9.4 Dosiahnuteľnosť otáčok ložiska C a D 
Rovnako ako pri návrhu ložísk A a B musíme brať do úvahy aj predpätie ložísk, ktoré na jednej 
strane zvyšuje ich tuhosť, no na strane druhej znižuje maximálne dovolené otáčky ložísk [27]. 
Ložiská C a D sú predopnuté silou 300 N. 

 Vstupné hodnoty výpočtu dosiahnuteľných otáčok 
Maximálne dosiahnuteľné otáčky ložísk C a D 9000 ot/min 
Redukčný súčiniteľ 0,7 

Dosiahnuteľné otáčky: 

𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 ∗ 0,7 = 6300 𝑜𝑜𝑡𝑡/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 (54)  

Ložisko C aj ložiská D vyhovujú a sú schopné dosiahnuť požadované otáčky               
4500 ot/min.  
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8.10 Kontrola spojovacieho hriadeľa vzhľadom k medznému stavu pružnosti  
Pretože spojovací hriadeľ bude počas svojej prevádzky namáhaný kombinovaným napätím od 
ohybového momentu a krútiaceho momentu, sme nútení tieto stavy preskúmať a určiť veľkosť 
tohto napätia a bezpečnosť, ktorú bude toto vreteno dosahovať. Tento výpočet bude prevedený 
pre miesto s najväčším ohybovým napätím, keďže krútiaci moment je po celej dĺžke 
spojovacieho hriadeľa konštantný. Toto miesto leží medzi ložiskami D.  

 Vstupné hodnoty pre výpočet medzného stavu pružnosti 
Materiál spojovacieho hriadeľa Oceľ 14 220.3 
Dovolené napätie σhdov = 588 MPa 
Vonkajší priemer v kritickom mieste Dkh = 90mm 
Vnútorný priemer v kritickom mieste dkh = 35 mm 
Ohybový moment v kritickom mieste MOKH = 390 Nm 
Krútiaci moment v kritickom mieste  MK = 222 Nm 

 
Modul pružnosti v ohybe: 

𝑊𝑊𝑂𝑂ℎ =
𝜋𝜋

32
∗

D𝑒𝑒ℎ
4 − d𝑒𝑒ℎ4

𝐷𝐷𝑒𝑒ℎ
= 69933 𝑚𝑚𝑚𝑚3 (55)  

Ohybové napätie: 

σ𝑑𝑑ℎ =
𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝐻𝐻

𝑊𝑊𝑂𝑂ℎ
= 5,58 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 (56)  

Modul prierezu v krute: 

𝑊𝑊𝑂𝑂ℎ =
𝜋𝜋

16
∗

D𝑒𝑒ℎ
4 − d𝑒𝑒ℎ4

𝐷𝐷𝑒𝑒ℎ
= 139865 𝑚𝑚𝑚𝑚3 (57)  

Napätie v krute: 

τ𝑒𝑒ℎ =
𝑀𝑀𝑂𝑂

𝑊𝑊𝑂𝑂ℎ
= 1,6 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 (58)  

Redukované napätie podľa HMH: 

σ𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑ℎ = �σ𝑑𝑑ℎ2 + 3 ∗ τ𝑒𝑒ℎ2 = 6,23 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 (59)  

Bezpečnosť voči medznému stavu pružnosti: 

𝑘𝑘ℎ =
σℎ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒
σ𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑ℎ

= 89,6 (60)  

Z daných výpočtov vyplýva, že navrhnutý spojovací hriadeľ vyhovuje požiadavkám, 
ktoré sú naň kladené, a to s veľmi vysokou bezpečnosťou.  
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8.11 Kontrola tesných pier na otlačenie spojenia spojovacieho hriadeľa s 
remenicou 

 Vstupné hodnoty kontroly tesných pier spojenia spojovacieho hriadeľa s 
remenicou 
Dovolený tlak v spoji Pdr = 60 MPa 
Polomer pôsobenia sily rpr = 37,3 mm 
Aktívna dĺžka pera  lpr = 70 mm 
Aktívna výška pera v náboji tpr = 4,6 
Počet pier npr = 2 
Krútiaci moment MMOT = 222 Nm 

 
Tlak v spoji vretena s hriadeľom: 

𝑃𝑃𝑟𝑟 =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀
𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟

𝑙𝑙𝑝𝑝𝑟𝑟 ∗ 𝑛𝑛𝑝𝑝𝑟𝑟 ∗ 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑟𝑟
= 9,25 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 (61)  

Bezpečnosť voči dovolenému tlaku v spoji: 

𝑘𝑘𝑝𝑝𝑟𝑟 =
P𝑑𝑑𝑟𝑟

P𝑟𝑟
= 7,57 (62)  

Spojenie spojovacej hriadele a remenice tesným perom vyhovuje požiadavkám. 
Rovnaké spojenie je aj medzi motorom a remenicou. Z toho vyplýva, že aj toto spojenie 
vyhovuje požiadavkám.  

8.12 Remeňový prevod medzi motorom a spojovacím hriadeľom 
Pre voľbu a výpočet remeňového prevodu sme použili rýchly, jednoduchý a prehľadný 
výpočtový nastroj CONTI®Professional od spoločnosti Continental, ktorý je po bezplatnej 
registrácii voľne dostupný na používanie.  

 Hlavné výsledné parametre výpočtu remeňového prevodu 
Vypočítané šírka remeňa 83,96 mm 
Zvolená šírka remeňa 85 mm 
Osová vzdialenosť remeníc 385 mm 
Účinný priemer remeníc 133,69 mm 
Prevodový pomer 1 
Dynamická sila pôsobiaca na ložiská 4144 N 
Prenášaný krútiaci moment  222 Nm 
Prenášaný výkon od motora 34,87 kW 
Otáčky remenice 1500 ot/min 
Napínacia sila remeňa 4192 N 

Detailnejší rozbor remeňového prevodu nájdete vytlačný a priložený k práci.  
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Remenice sú vyrobené z hliníkovej zliatiny, čím sa znižuje ich hmotnosť a moment 
zotrvačnosti. Hnacia remenica je nasunutá na tesné perá a maticou KMT 14 zaistená vo svojej 
pozícii priamo na výstupnej hriadeli motora. Hnaná remenica je rovnakým spôsobom 
namontovaná na spojovacom hriadeli Obr. 70).  

 
Obr. 70) Remeňový prevod  

8.13 Spojenie motora s telesom vretenníka 
Konštrukcia spojenia motora s telesom vretenníka vychádza s celkovej filozofie diplomovej 
práce a tou je jednoduchosť. Motor je s telesom vretenníka spojený pomocou zváranej konzole. 
Tá je dostatočne masívna na to, aby udržala motor v stabilnej polohe. Motor je ku konzole 
priskrutkovaný pomocou štyroch vysoko pevnostných skrutiek M20 x 100 12.9. Konzola je 
k telesu vretenníka priskrutkovaná ôsmimi vysoko pevnostnými skrutkami M20 x 60 12.9. Na 
konzolu je v spodnej časti priskrutkovaný kryt, ktorý zabraňuje priamemu prístupu k remenici 
na hriadeli, a zároveň chráni tento prevod pred vonkajšími vplyvmi. Na tento kryt je 
priskrutkovaná aj uvoľňovacia jednotka upínača nástrojov. Časť remeňového prevodu pri 
motore bude zakrytá po vsunutí a pripevnení vretenníka do saní obrábacieho stroja.      
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Obr. 71) Zváraná konzola 

Táto konzola splňuje okrem iného ešte jednu funkciu. Je súčasťou napínacieho 
mechanizmu remeňového prevodu. Tento mechanizmus bude bližšie popísaný v nasledujúcej 
časti.  

8.14 Napínací mechanizmus remeňového prevodu 
Aby sme zaistili správne fungovanie, prenos krútiaceho momentu a výkonu remeňovým 
prevodom, je potrebné v remeni vyvodiť určité predopnutie. Touto silou je remeň udržiavaný 
v drážkach remeníc, čím sa zaručí, že remeň nám nebude preskakovať a vytvorí skutočne 
synchrónne spojenie medzi oboma remenicami.     

Mechanizmus je maximálne jednoduchý a funkčný. Spodné skrutky M16 tlačia na 
prírubu, v ktorej je osadený motor. Ten je pomocou štyroch skrutiek M20 priskrutkovaný ku 
konzoly, v ktorej sú drážky. Tieto skrutky sa počas napínania remeňa čiastočne uvoľnia tak, 
aby umožnili pohyb motora v drážkach. Po napnutí remeňa na napínaciu silu 4192 N sa motor 
napevno priskrutkuje ku konzole Obr. 72).  

  
Obr. 72) Napínací mechanizmus 
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8.15 Návrh pohonu vretena  
Pri výbere pohonu vretena sme vychádzali z vypočítaného ekvivalentného momentu, ktorý je 
222 Nm. Tento moment bol určený na základe rozsiahlej rešerše uvedenej v kapitole 6. 
Základnými požiadavkami na pohon je dosiahnutie ekvivalentného momentu 222 Nm a výkonu 
22 kW na vretene. S ohľadom na dynamiku musí byť tento pohon schopný dostatočne rýchlo 
roztočiť vreteno na požadované otáčky.  

Na základe uvedených požiadaviek sme si predbežne zvolili pohon od firmy SIEMENS. 
Vybraný pohon je z modelovej rady Siemens 1PH8 určenej pre pohony vretien obrábacích 
strojov. Zvolili sme si konkrétne typ 1PH8165-1FD03-0BA1 Obr. 73). Tento pohon je osadený 
enkodérom kvôli potrebe presného riadenia otáčok, napríklad pri rezaní závitov a určenia 
presnej polohy vretena, ktorá je potrebná napríklad pri výmene nástroja.   

 Základné parametre motora SIEMENS 1PH8165-1FD03-0BA1 [30] 
Pm [kW] MMOT [Nm] ηm [-] nm [ot/min] nmax [ot/min] Jmot [kgm2] 

28 267 0,914 1000 6500 0,232 

 
Obr. 73) Momentová a výkonová charakteristika závislá na otáčkách motora  

   
Obr. 74)   Motor SIEMENS 1PH8165-1FD03-0BA1 
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8.16 Kontrolný výpočet pohonu 
Zvolený systém pohonu Obr. 75) je nutné skontrolovať, z dôvodu dosiahnutia a splnenia nami 
požadovaných vlastností pri obrábaní. Kontrolu je treba vykonať zo statického hľadiska, 
dodanie požadovaného výkonu a momentu na vreteno, a z hľadiska dynamického, dostatočne 
rýchly rozbeh vretena.   

 
Obr. 75) Schéma systému pohonu 

8.16.1 Statické hľadisko 

 Vstupné hodnoty pre kontrolný výpočet statického hľadiska pohonu 
Účinnosť guľôčkových ložísk ηL = 0,99 
Účinnosť remeňového prevodu ηRP = 0,95 
Počet použitých guľôčkových ložísk  nGL = 7 

Prevodový pomer remeňového prevodu iR = 1 
Ekvivalentný moment na vretene MEKV = 222 Nm 
Požadovaný výkon na vretene pri 1000 ot/min PVR = 22 kW 

 
Celková účinnosť systému: 

𝜂𝜂𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑 = 𝜂𝜂𝐿𝐿
𝑛𝑛𝐺𝐺𝐺𝐺 ∗ 𝜂𝜂𝑘𝑘𝑃𝑃 = 0,89 (63)  

Výkon na vretene pri 1000 ot/min vzhľadom k účinnosti systému: 

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑚𝑚 ∗ 𝜂𝜂𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑 = 24,92 𝑘𝑘𝑘𝑘 (64)  

Moment na vretene pri 1000 ot/min vzhľadom k účinnosti systému: 

𝑀𝑀𝑒𝑒𝑟𝑟 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 ∗ 𝜂𝜂𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑 = 237,6 𝑁𝑁𝑚𝑚 (65)  

Nami zvolený motor zo statického hľadiska vyhovuje požiadavkám 
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8.16.2 Dynamické hľadisko 

 Vstupné hodnoty pre kontrolný výpočet dynamického hľadiska pohonu 
Moment zotrvačnosti motora  Jmot = 0,232 kgm2 
Moment zotrvačnosti hnacej remenice JR1 = 0,00617 kgm2 
Moment zotrvačnosti hnanej remenice JR2 = 0,00636 kgm2 
Moment zotrvačnosti spojovacej hriadele JH = 0,01191 kgm2 
Moment zotrvačnosti Hirthovho venca JHT = 0,00883 kgm2 
Moment zotrvačnosti vretena JV = 0,02912 kgm2 
Moment zotrvačnosti nástroja JN = 0,00153 kgm2 
Moment zotrvačnosti upínacej jednotky  JU = 0,00113 kgm2 
Moment zotrvačnosti ložísk JL = 0,00804 kgm2 
Moment zotrvačnosti KMT matíc JKMT = 0,00698 kgm2  

Redukovaný moment zotrvačnosti sústavy: 

𝐽𝐽𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑 = 𝐽𝐽𝑚𝑚𝑑𝑑𝐴𝐴 + 𝐽𝐽𝑘𝑘1 + 𝐽𝐽𝑘𝑘2 + 𝐽𝐽𝐻𝐻 + 𝐽𝐽𝐻𝐻𝑀𝑀 + 𝐽𝐽𝑉𝑉 + 𝐽𝐽𝑁𝑁 + 𝐽𝐽𝑈𝑈 + 𝐽𝐽𝐿𝐿 + 𝐽𝐽𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0,31207 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚2 (66)  

Zrýchlenie sústavy vybraným pohonom: 

𝜀𝜀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 =
M𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 ∗ 𝜂𝜂𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑

J𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑
= 761,5 1/𝑠𝑠−2 (67)  

Čas rozbehu na maximálne požadované otáčky: 

𝑡𝑡𝐴𝐴 =
2 ∗ π ∗ J𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑 ∗ 𝑛𝑛𝑚𝑚
60 ∗ M𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 ∗ 𝜂𝜂𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑

= 0,14 𝑠𝑠 (68)  

𝑡𝑡𝐵𝐵 = �
π ∗ J𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑

60 ∗ M𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 ∗ 𝜂𝜂𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑 ∗ 𝑛𝑛𝑚𝑚
� ∗ (𝑛𝑛𝑒𝑒𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚

2 − 𝑛𝑛𝑚𝑚2) = 1,32 𝑠𝑠 
(69)  

Celkový čas rozbehu vretena na maximálne požadované otáčky: 

𝑡𝑡𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 = 𝑡𝑡𝐴𝐴 + 𝑡𝑡𝐵𝐵 = 1,46 s (70)  

Vreteno sa na maximálne požadované otáčky 4500 ot/min podľa výpočtu rozbehne za 
približne 1,5 s. Tento čas bude reálne o niečo vyšší vzhľadom k odporom v ložiskách a iným 
faktorom, ktoré vo výpočte nie sú zahrnuté. Tento výsledok je vyhovujúci, a teda tento pohon 
spĺňa aj dynamické požiadavky naň kladené.  

Zvolený pohon spĺňa všetky kritéria, a preto sme sa rozhodli ho použiť v tejto 
konštrukcii.  
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8.17 Návrh rozhrania vretenníka na upínanie naklápacej frézovacej hlavy  
Rozhranie vretenníka a obrábacej hlavy musí spĺňať tri základne kritéria: 

• Pevné upnutie hlavy k telesu vretenníka 

• Presné, spoľahlivé upnutie s maximálnou opakovateľnou presnosťou upnutia hlavy  
• Prenos požadovaných médií ako je vzduch, rezná kvapalina a elektrická energia   

8.17.1 Systém upínania hlavy k telesu vretenníka 
Tento systém musí zaručiť bezpečné a spoľahlivé upnutie naklápacej hlavy tak, aby sa 

vytvorilo dostatočne pevné spojenie oboch časti s maximálnou tuhosťou.  
Po dlhom a pomerne rozsiahlom vyhľadávaní výrobcu takéhoto systému sme narazili 

na jedinú firmu, ktorá ponúka riešenie priamo určené na upínanie frézovacích hláv. Je ňou firma 
CyTec Systems, ktorá vyrába systém CyTrac. Tento systém je priamo určený a vyrábaný na 
upínanie obrábacích hláv, avšak môže byť použitý aj napríklad na uzamykanie foriem 
a podobne. [31] 

Firma CyTec ponúka tento systém vo veľkostiach od priemeru 40 mm až po 150 mm. 
My sme si zvolili najmenší možný, práve z dôvodu kompaktných rozmerov. Priemer 
upínacieho valca 40 mm a dĺžka 116 mm. Tento model má maximálnu upínaciu silu až 11 kN. 
Princíp upínania je znázornený na Obr. 76). 

   
Obr. 76) Princíp funkcie upínača hlavy CyTrac  

8.17.2 Hirthov veniec na presné upnutie, vystredenie a fixáciu hlavy na čele telesa vretena 
Upnutá naklápacia hlava musí byť vždy upnutá s maximálnou možnou presnosťou. 

Takto presné upnutie musíme byť schopný vykonávať opakovateľne. Zároveň musí tento 
systém zabezpečiť pevnú fixáciu hlavy v danej pozícii.  

Riešením tohto problému je použitie Hirthovho venca, ktorý zabezpečí pevnú a najmä 
opakovateľnú fixáciu hlavy na presnom mieste. Výhodou tohto riešenia je najmä jeho 
kompaktnosť, tuhosť spojenia a opakovateľnosť presného upnutia hlavy do pozície.    
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 Vstupné hodnoty výpočtu Hirthovho venca 
Obrábacia sila  FRH = 1000 N 
Vzdialenosť osi venca od pôsobiacej sily rsh = 406 mm 
Veľký priemer Hirthovho venca DHH = 320 mm 
Malý priemer Hithovho venca dHH = 280 mm 
Priemer diery skrutky dLH = 10,5 mm 
Počet dier pre skrutky nsh = 12 

 
Krútiaci moment od obrábania: 

M𝑒𝑒𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑟𝑟𝑑𝑑ℎ ∗ F𝑘𝑘𝐻𝐻 = 406 𝑁𝑁𝑚𝑚 (71)  

Obvodová sila vyvolaná sústružením: 

𝐹𝐹𝑑𝑑ℎ =
4 ∗ 𝑀𝑀𝑒𝑒𝐻𝐻𝐻𝐻

𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻 + d𝐻𝐻𝐻𝐻
= 3383,3 𝑁𝑁 (72)  

 
Axiálna sila vyvolaná obvodovou silou: 

F𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝐹𝐹𝑑𝑑ℎ ∗ tan(30°) = 1953 𝑁𝑁 (73)  

Výrobca udáva rozsah bezpečnostného koeficientu od 1,8 až po 3 [28]. My sme sa 
rozhodli použiť koeficient vh = 1,8.  

Potrebná minimálna prítlačná sila: 

F𝑒𝑒𝑎𝑎ℎ = 𝑣𝑣ℎ ∗ 𝐹𝐹𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻 = 3515,4 𝑁𝑁 (74)  

Táto podmienka je splnená vzhľadom k tomu, že systém upínania dokáže vyvolať  
prítlačnú silu až Fpu = 44 kN. Časť upínacej sily vyčerpá aj samotná hmotnosť obrábacej hlavy, 
ktorá bude približne 400 kg. Tá však nedokáže vyvolať silu, ktorá by dokázala obe polovice 
Hirthovho venca od seba oddelila.   

 Zvolené parametre Hirthovho venca z katalógu VOITH 
Počet zubov Hirthovho venca zh = 96 
Faktor zubov chh = 0,028 
Medzera medzi hlavou zuba a pätou drážky protizuba rh = 0,3 mm 
Medzera medzi pätou zuba a hlavou protizuba sh = 0,4 mm 
Koeficient zaťaženia závislí na type výroby zuba  nh = 0,65 

Dĺžka zuba: 

𝑙𝑙𝑧𝑧ℎℎ =
𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻 − d𝐻𝐻𝐻𝐻

2
= 20 𝑚𝑚𝑚𝑚 (75)  
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Výška zuba: 

ℎ𝑧𝑧ℎℎ = 𝑐𝑐ℎℎ ∗ 𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻 −  (2 ∗ 𝑟𝑟ℎ + 𝑠𝑠ℎ) = 9,96 𝑚𝑚𝑚𝑚 (76)  

Účinná styková plocha medzi zubami: 

𝐴𝐴𝑧𝑧ℎℎ = �𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻 − d𝐻𝐻𝐻𝐻 −
𝑛𝑛𝑑𝑑ℎ ∗ 𝑑𝑑𝐿𝐿𝐻𝐻2

𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻 + d𝐻𝐻𝐻𝐻
� ∗ 

(77)  
�
𝜋𝜋
4
∗ (𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻 + d𝐻𝐻𝐻𝐻) − 1,155 ∗ 𝑧𝑧ℎ ∗ (𝑟𝑟ℎ + 𝑠𝑠ℎ)� ∗ 𝑛𝑛ℎ = 9670 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Maximálny dotykový tlak: 

𝑃𝑃ℎℎ =
𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝐹𝐹𝑘𝑘𝐻𝐻
𝐴𝐴𝑧𝑧ℎℎ

= 4,68 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 (78)  

 Ako môžete vidieť aj pri maximálnej upínacej sile Fpu = 44 kN vzniká medzi zubami 
Hirthovho venca len tlak približne 4,68 MPa. Hirthov veniec teda vyhovuje požiadavkám, ktoré 
budú na neho kladené.  

8.17.3 Prívod médií do naklápacej hlavy  
Naklápacia hlava vyžaduje pre svoju funkciu prívod rôznych médií, ako je napríklad 

elektrická energia, rezná kvapalina, vzduch atď. Tento problém som sa rozhodol vyriešiť 
pomocou rýchlospojok, ktoré sa pri upnutí hlavy na teleso vretena automaticky pripoja a pri jej 
odpojení automaticky odpoja.  

Vzhľadom k tomu, že nebolo možné získať presnú dokumentáciu jednotlivých 
komponentov umiestnených v naklápacej hlave, možné riešenie je len nahrubo načrtnuté. 
V prípade skutočnej realizácie takejto naklápacej hlavy by bolo riešenie pravdepodobne trochu 
odlišné.  

    
Obr. 77) Umiestnenie rýchlospojok 

Ako môžeme vidieť na Obr. 77), rýchlospojky sú schované v puzdre, do ktorého je 
vháňaný tlakový vzduch zamedzujú vnikaniu vlhkosti a prípadných nečistôt.    
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8.17.4 Popis upínacieho rozhrania naklápacia hlava – vretenník  
Na Obr. 78) môžete vidieť upínacie rozhranie naklápacej hlavy a vretenníka. V každom z rohov 
telesa vretenníka sú umiestnené upínacie jednoty CyTrac od firmy CyTec. Tieto jednotky sa 
vsunú do otvorov v telese vretenníka a zaistia sa prírubou a štyrmi skrutkami. V telese 
vretenníka sú vyvŕtané kanáliky na prívod hydraulického oleja, ktorým sa tento systém ovláda.  

Okolo tubusu môžete vidieť priskrutkovaný Hirthov veniec od firmy VOITH, na ktorý 
bude po upnutí hlavy dosadať jeho opačná polovica. Tým sa zaručí opakovateľná presná a tuhá 
fixácia hlavy. 

Posledným prvkom rozhrania prívodu médií sú sady rýchlospojok. Tie sú v telese 
vretenníka umiestnené v drážkach a sú dve. To umožňuje upnutie naklápacej hlavy tak, že hlava 
sa naklápa buď okolo osi A alebo okolo osi B. Výber spôsobu upnutia je na obsluhe a to podľa 
toho, aká súčasť sa na stroji práve opracováva a aké operácie budú s hlavou vykonávané.  

  
Obr. 78) Čelo telesa vretenníka s upínacím rozhraním a prívodom médií  
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9 FRÉZOVACIA HLAVA MULTIFUNKČNÉHO 
OBRÁBACIEHO CENTRA  

Frézovacia hlava sa využíva ako rozšírenie základnej kinematiky stroja tým, že umožňuje 
rotáciu nástroja v ďalších osiach. Väčšinou v dvoch, výnimočne v troch osiach. Tým umožňuje 
obrábanie zložitejších súčastí z viacerých strán na jedno upnutie. Hlavnými výhodami takéhoto 
obrábania sú: 

• Úspora času 

• Úspora nákladov  
• Vyššia produktivita obrábania 

Úspora nákladov použitím obrábacej hlavy závisí od zložitosti obrábanej súčasti a môže 
byť natoľko veľká, že náklady na kúpu takejto obrábacej hlavy sa nám vrátia už po obrobení 
niekoľkých obrobkov.  

Hlavy môžu byť konštruované ako nevymeniteľné, to znamená, že hlava je 
neoddeliteľnou súčasťou obrábacieho stroja. Alebo môže byť táto hlava konštruovaná ako 
vymeniteľná, čiže hlavu môžeme kedykoľvek z vretenníka odložiť, prípadne vymeniť za inú. 
V prípade, že je hlava odnímateľná, môžeme vreteno stroja využiť na rýchle a produktívne 
hrubovanie a hlavu použiť na presné dokončenie obrobku. Vymeniteľné hlavy väčšinou 
dosahujú vyššie otáčky ako hlavné vreteno avšak majú nižšiu tuhosť. Z týchto dôvodov sa skôr 
hodia na dokončovacie operácie. [32] [33] 

9.1 Delenie frézovacích hláv 
Podľa kinematické usporiadania poháňaných os hlavy:  

• Pravouhlá frézovacia hlava 
• Ortogonálna frézovacia hlava 
• Vidlicová frézovacia hlava 
• Univerzálna frézovacia hlava 
• Špeciálne usporiadané frézovacie hlavy 

Podľa spôsobu poháňania os hlavy: 

• Pohon cez ozubené kolesá  

• Pohon cez závitovku a závitové koleso 
• Pohon pomocou servomotora a pastorka 
• Pohon pomocou zabudovaného momentového motora 

Podľa počtu poháňaných osí Obr. 79):  

• 1 poháňaná osa 

• 2 poháňané osi 
• 3 poháňané osi 
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Obr. 79) Triedenie viacosích CNC obrábacích centier [1] 

Podľa pohonu nástroja: 

• Nástroj poháňaný vlastným elektrovretenom  
• Nástroj poháňaný elektromotorom obrábacieho stroja 

Podľa spôsobu výmeny nástrojov, výmeny hláv a natáčania osí: 

• Manuálne 
• Automatické 

Poľa spôsobu automatického natáčania osí: 

• Kontinuálne natáčanie osí počas obrábacieho procesu 
• Natočenie osi mimo obrábacieho procesu a ich fixácia v danej polohe 

9.2 Základné kinematiky obrábacích hláv 

9.2.1 Pravouhlá frézovacia hlava 
Kinematika pravouhlej frézovacej hlavy Obr. 80) umožňuje jej natáčanie len okolo jednej osi. 
Táto ose je zhodná s osou hlavného vretena obrábacieho stroja. Natáčanie okolo tejto osi môže 
byť manuálne alebo automatické. Osa vretena hlavy je kolmá na osu vretena obrábacieho stroja. 
Táto hlava môže byť konštruovaná s manuálnou alebo automatickou výmenou nástroja. Vďaka 
tomu, že pravouhlá hlava sa otáča len okolo jednej osi má veľkú tuhosť a tým aj vyššiu presnosť 
obrábania.  
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Obr. 80) Pravouhlá frézovacia hlava HPR 50 od firmy TOS Varnsdorf [34]  

9.2.2 Ortogonálna frézovacia hlava 
Kinematika ortogonálných frézovacích hláv Obr. 81) je podobná ako kinematika pravouhlých 
frézovacích hláv. Rozdiel je, že ortogonálna frézovacia hlava umožňuje jéj natáčanie v dvoch 
na seba kolmých osiach. Takéto usporiadanie kinematiky umožňuje obrábať zložitejšie plochy. 
Nevýhodou je, že so stúpajúcou zložitosťou kinematiky frézovacej hlavy klesá jej tuhosť, a tým 
aj presnosť obrábania.  

    
Obr. 81) Ortogonálna frézovacia hlava UFP 50 od firmy TOS Varnsdorf [34] 

9.2.3 Vidlicová frézovacia hlava 
Hlavy s touto kinematikou sa najviac používajú pri portálových obrábacích strojov, ktoré majú 
vreteno vo vertikálnej polohe. Pomocou vidlicovej frézovacej hlavy Obr. 82) sa obrábajú 
tvarovo zložité plochy najmä v hornej časti obrobku. Vreteno takejto frézovacej hlavy môže 
byť poháňané priamo od hlavného vretena obrábacieho stroja alebo, ako elektrovreteno 
umiestnené priamo v hlave. Varianta s priamym pohonom od vretena je určená skôr na silové 
obrábanie, na druhej strane varianta s elektrovretenom umožňuje dosahovať vysoké otáčky a je 
určená skôr na dokončovacie operácie.  
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Obr. 82) Vidlicová frézovacia hlava HV/V od firmy TOS Varnsdorf [34] 

9.2.4 Univerzálna frézovacia hlava 
Kinematické usporiadanie tejto hlavy umožňuje obrábanie zložitejších tvarov a plôch pod 
rôznymi uhlami. Oproti ortogonálnim hlavám, kde osi natáčania C a A zvierajú uhol 90°, pri 
hlavách univerzálnych je tento uhol 45°. Univerzálna hlava môže byť s manuálnym alebo 
automatickým natáčaním. Väčšia zložitosť tejto hlavy podobne ako pri hlavách ortogonálnych 
a vidlicových znižuje jej celkovú tuhosť, a tým aj presnosť obrábania.  

   
Obr. 83) Univerzálna frézovacia hlava HUI 50 od firmy TOS Varnsdorf [34] 

9.3 Pohon vretena frézovacej hlavy 
To akým spôsobom je riešený pohon vretena hlavy zásadným spôsobom ovplyvňuje jej 
možnosti použitia pri obrábaní. V praxi sa najviac používajú dva spôsoby pohonu vretena 
obrábacej hlavy: 

• Pohon pomocou elektromotora obrábacieho stroja  

• Pohon pomocou elektrovretena 
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9.3.1 Pohon vretena frézovacej hlavy pomocou elektromotora obrábacieho stroja  
Tento spôsob náhonu vretena obrábacej hlavy umožňuje prenos veľkého krútiaceho momentu 
priamo no vreteno frézovacej hlavy. Na prenos krútiaceho momentu sa tu využívajú ozubené 
kolesá. Tie lepšie znášajú momentové rázy, ktoré pri obrábaní nastávajú.  

Výhody: 

• Umožňuje prenos veľkých krútiacich momentov (viac ako 1000 Nm) 
• Odolnosť voči momentovým rázom  

Nevýhody: 

• Zložitejšia konštrukcia oproti elektrovretenu 
• Vznik hluku a vibrácii počas chodu 
• Drahá a zložitá výroba ozubených kolies 

 
Obr. 84)  Vidlicová frézovacia hlava od firmy BK Bokö [1] 

9.3.2   Pohon vretena frézovacej hlavy pomocou vstavaného motora – elektrovreteno 
Veľmi často využívanou variantnou pohonu vretena frézovacej hlavy je pohon pomocou 
elektromotora zabudovaného vo vretene. Takáto sústava vretena so zabudovaným pohonom sa 
nazýva elektrovreteno.  

Výhody: 

• Možnosť obrábania veľmi vysokými otáčkami  
• Pohon je nezávislý od pohonu obrábacieho stroja 

Nevýhody: 

• Výrazne menšie krútiace momenty v porovnaný s pohonom od obrábacieho 
stroja 

• Vysoká cena  



 

108 
 

 
 

 
Obr. 85) Konštrukcia frézovacej hlavy s elektrovretenom od firmy Zimmermann [1] 

9.4 Pohon rotačních os frézovacích hlav 
Pohon rotačných os frézovacej hlavy zásadným spôsobom vplýva na jej vlastnosti možnosti 
polohovania a výslednú presnosť obrábania.  

9.4.1 Pohon pomocou ozubených kolies  
Tieto pohony sú využívané najmä u pravouhlých, ortogonálnych a univerzálnych hláv. Takýto 
pohon umožňuje prenos veľkých krútiacich momentov a do určitej miery aj tlmenie vibrácii 
vznikajúcich pri obrábaní. Nepliesť si to s vibráciami, ktoré vznikajú pri pohone vretena 
pomocou ozubených kolies. Ozubené kolesá, ktoré poháňajú rotačné osi frézovacej hlavy 
nedosahujú také otáčky ako ozubené kolesá určené na pohon vretena. Frézovacie hlavy 
s takýmto náhonom osí musia pracovať v dvoch oddelených režimoch. V prvom režime sa 
hlava natočí do požadovanej polohy a zaistí. V druhom režime takto fixovaná hlava obrába.  

9.4.2 Pohon pomocou závitovkového prevodu – šnek  
Tento typ pohonu je najčastejšie využívaný vo vidlicových frézovacích hlavách Obr. 84) Obr. 
85). Pri relatívne malých rozmeroch dokáže tento prevod prenášať veľké silové zaťaženia. 
Hlavnými výhodami použitia závitovkové prevodu je výborné tlmenie vibrácii, veľmi dobrý 
povrch obrobku a možnosť hrubovania simultánnym obrábaním. Nevýhodou je vyššia cena 
takéhoto prevodu a nutnosť vymedzenia vôle v prevode. [35]   

9.4.3 Pohon pomocou momentového motora 
Takýto spôsob pohonu využíva momentový motor alebo inak torque motor. Frézovacie hlavy 
vybavené týmto systémom pohonu dosahujú veľmi dobré dynamické vlastnosti a veľmi dobrú 
presnosť polohovania až 0,001°. Tieto motory tak umožňujú veľmi presné simultánne 
obrábanie. Nevýhodou je však vysoká cena a malé rezné momenty. Vďaka týmto vlastnostiam 
sa tieto pohony montujú najmä do frézovacích hláv určených na dokončovacie operácie. [35] 
[36] 
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10 KONŠTRUKČNÝ NÁVRH NÁKLAPACEJ HLAVY  
Táto naklápacia hlava bude určená predovšetkým na dokončovacie operácie a bude rozširovať 
kinematiku stroja o jednu rotačnú os. Naklápacia hlava určená na dokončovacie operácie musí 
umožňovať maximálne presné polohovanie tejto hlavy. Hlava musí byť pevne a presne 
fixovaná na svojom mieste a to opakovateľne. Týmto základným požiadavkám musí byť 
prispôsobená aj celková konštrukcia naklápacej hlavy.  

10.1 Návrh variant konštrukcie naklápacej hlavy  
Na základe rešerše v kapitole 9 som sa rozhodol vypracovať tri varianty koncepcie usporiadania 
naklápacej hlavy. Uvažovaných variant bolo omnoho viacej, ale tieto tri reprezentujú v praxi 
najčastejšie používané koncepcie. Všetky tri varianty používajú elektrovreteno, aby sme 
dosiahli optimálne rezné podmienky pre dokončovacie operácie. Týmto spôsobom sa rozširujú 
možnosti stroja, keďže hlavné vreteno stroja je určené predovšetkým na hrubovanie obrobkov. 
Jednotlivé varianty riešenia teda riešia len náhon naklápacej osi frézovacej hlavy.   

10.1.1 Varianta 1 -  čelné ozubenie a závitovkoví prevod 
Prvá varianta Obr. 87) počíta s využitím čelného ozubenia a závitovkového prevodu. Celý 
mechanizmus natáčania je poháňaný od pohonu vretena obrábacieho stroja. V prvej časti je 
ozubený prevod čelným sokolím, ktorý umožní posunutie osi zavitovkovej hriadele mimo osi 
vretena. Tým získame možnosť umiestniť vreteno naklápacej hlavy do osi vretena obrábacieho 
stroja. Druhú časť tvorí závitovkoví prevod, pomocou ktorého sa hlava naklápa.  

Celý tento mechanizmus je možné zjednodušiť tak, že požijeme len závitovkový prevod 
na naklápanie hlavy. 

Ani jednu z týchto variant sme sa nerozhodli použiť, pretože vyžadujú presné 
polohovanie od hlavného motora, komplikované vymedzovanie vôle v prevode a celý 
kinematický reťazec od hlavného motora je dlhý, čím sa znižuje jeho tuhosť a teda aj presnosť 
obrábania.    

 
Obr. 86) Schematicky znázornená varianta 1 
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10.1.2 Varianta 2 – kužeľové súkolesie 
Druhá varianta Obr. 88) využíva na naklápanie frézovacej hlavy taktiež hlavný pohon vretena 
obrábacieho stroja. Táto varianta je o niečo jednoduchšia ako varianta 1, keďže využíva len 
jedno kužeľové súkolesie.  

Ani táto varianta však neodstraňuje neduhy predchádzajúcej varianty, keďže taktiež 
využíva na natáčanie pohon vretena obrábacieho stroja. Navyše oproti variante jedna, ktorá 
vďaka samosvornosti závitovkového prevodu umožňuje simultánne obrábanie, varianta 2 toto 
neumožňuje. Naviac musíme taktiež riešiť problém s vymedzením vôle v ozubení.  

   
Obr. 87) Schematicky znázornená varianta 2 

10.1.3 Varianta 3 – momentový motor  
Tretia varianta používa na naklápanie a polohovanie frézovacej hlavy momentový motor Obr. 
89). Ten umožňuje polohovanie s presnosťou na 0,001° [38]. Týmto sa odstraňuje nutnosť 
pripojenia na vreteno a jeho pohon. To podstatne znižuje nároky kladené na tento pohon, a tým 
aj jeho cenu. Ďalšími výhodami takéhoto riešenia sú jeho kompaktnosť, jednoduchosť, 
bezvôľovosť a možnosť kontinuálneho obrábania. Nevýhodou je cena a nemožnosť dosiahnutia 
takých veľkých krútiacich momentoch ako pri predošlých variantoch.  

   
Obr. 88) Schematicky znázornená varianta 3 
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10.2 Výber riešenej varianty a jeho odôvodnenie  
Z množstva variant, ktoré sme posudzovali sme sa rozhodovali najmä medzi troma 
spomínanými variantmi. Tieto tri varianty sú najjednoduchšie a najfunkčnejšie.  

Nakoniec sme si ako finálnu variantu vybrali variantu 3 Obr. 89) a to z niekoľkých 
dôvodov. Prvý z nich je, že hlava bude určená na dokončovacie operácie, a to vyžaduje 
maximálnu tuhosť, ktorá zaručí maximálnu presnosť obrábania, no zároveň nekladie veľké 
požiadavky na krútiaci moment pohonu naklápania hlavy. Ďalším dôvodom je, že táto varianta 
je nezávislá od pohonu vretena. To znižuje nároky kladené na pohon vretena obrábacieho stroja 
a celkový kinematický reťazec od pohonu vretena k samotnému vretenu.  Kinematický reťazec 
medzi momentovým motorom a hriadeľom okolo ktorého sa hlava naklápa je maximálne 
krátky. To umožňuje dosiahnuť maximálnu presnosť polohovania hlavy.  

10.3 Určenie VVU naklápacej hlavy 
VVU naklápacej hlavy je určené pre prípad, kedy gravitačná sila vyvolaná hmotnosťou 
rotujúcej časti naklápacej hlavy, v ktorej je umiestnené elektrovreteno, spoločne so silou 
pôsobiacou od obrábania vyvolávajú maximálny ohybový moment, a tým maximálne namáhajú 
hriadeľ okolo ktorého sa táto časť otáča. Silu vznikajúcu od obrábacieho procesu sme sa na 
základe rešerše v kapitole 6 zvolili FRHL = 1000 N.  

  
Obr. 89) VVU naklápacej hlavy  

Krútiaci moment na Obr. 90) má síce znamienko mínu no rozhodol som sa ho vykresliť na 
opačnú stranu kvôli lepšej prehľadnosti obrázku. 
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 Vstupné hodnoty analýzy VVU naklápacej hlavy 

Vzdialenosť pôsobenia reznej sily od osi natáčania hlavy f = 406 mm 
Vzdialenosť osi rotácie nástroja od ložiska E g = 156,6 mm 
Vzdialenosť medzi pôsobiskami ložísk E a F h = 267,8 mm 
Gravitačná sila vyvolaná hmotnosťou časti s elektrovretenom FGHL = 1570 N 
Sila vyvolaná obrábaním  FRHL = 1000 N 

  Výsledky analýzy VVU naklápacej hlavy 
Axiálna reakcia v ložisku E FZE = 1000 N 
Radiálna reakcia v ložisku E FYE = 4004 N 
Radiálna reakcia v ložisku F FYF = 2434 N 
Maximálny ohybový moment  MOHLMAX = 652 Nm 

10.4 Voľba ložísk hriadeľa naklápacej hlavy 
Ložiská na hriadeli naklápacej hlavy som si zvolil taktiež od firmy SKF. Ložisko E som zvolil 
väčšie ako ložisko F vzhľadom k tomu, že je viac namáhané. Jedná sa o vysokopresné 
guľôčkové ložiská s kosouhlým stykom so stykovým uhlom 25° usporiadane „O“.   

 Špecifikácia vybraného ložiska E od firmy SKF  
Označenie ložiska S7022 ACD/P4A 
Vnútorný priemer d 110 mm 
Vonkajší priemer D 170 mm 
Šírka ložiska B 28 mm 
Základná dynamická únosnosť C 104 kN 
Základná statická únosnosť C0 104 kN 
Dosiahnuteľné otáčky (plastické mazivo) 7000 ot/min 
Predpätie 4000 N 
Axiálna tuhosť ložiska 613 N/μm 
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 Špecifikácia vybraného ložiska F od firmy SKF 
Označenie ložiska S7020 ACD/P4A 
Vnútorný priemer d 100 mm 
Vonkajší priemer D 150 mm 
Šírka ložiska B 24 mm 
Základná dynamická únosnosť C 79,3 kN 
Základná statická únosnosť C0 80 kN 
Dosiahnuteľné otáčky (plastické mazivo) 8000 ot/min 
Predpätie 4000 N 
Axiálna tuhosť ložiska 640 N/μm 

 

10.4.1 Overenie statickej únosnosti ložísk 
Vzhľadom k tomu, že ložiská na hriadeli v naklápacej hlave nebudú príliš zaťažované 
dynamicky, overíme skôr ich statickú únosnosť. Najviac bude v tomto ohľade namáhané 
ložisko F, ktoré ma výrazne nižšiu statickú únosnosť. 

Výpočet ekvivalentného statického zaťaženia ložiska F: 

𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂 = 0,5 ∗ 𝐹𝐹𝐴𝐴𝑂𝑂 + 0,38 ∗ 𝐹𝐹𝑃𝑃𝐻𝐻𝐿𝐿 = 2737 𝑁𝑁 (79)  

Bezpečnosť voči statickej únosnosti ložiska F: 

𝑘𝑘𝐻𝐻𝐿𝐿𝑂𝑂 =
𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂

2 ∗ 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂
=

80000
2 ∗ 2737

= 14,6 (80)  

Bezpečnosť nám vyšla pomerne vysoká, takže ložisko zvládne prenášať toto zaťaženie. 

10.5 Odchýlka na konci nástroja spôsobená deformáciu hriadeľa a ložísk  
Výpočet radiálnej poddajnosti ložiska E : 

𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
1

𝑘𝑘𝐸𝐸 ∗ 5
=  

1
614 ∗ 2,5

= 0,000651 µm/N (81)  

 Pozn. Hodnota je násobená číslom 2,5 na základe údajov z [1] 

Výpočet radiálnej poddajnosti ložiska F : 

𝐶𝐶𝑂𝑂 =  
1

𝑘𝑘𝑂𝑂 ∗ 5
=  

1
640 ∗ 2,5

= 0,000625 µm/N (82)  

Pozn. Hodnota je násobená číslom 2,5 na základe údajov z [1] 

Deformácia ložiska E : 

𝑦𝑦𝐸𝐸𝐴𝐴 =  𝐹𝐹𝐴𝐴𝐸𝐸 ∗ 𝐶𝐶𝐸𝐸 = 2,6 µm (83)  

Deformácia ložiska F : 

𝑦𝑦𝑂𝑂𝐴𝐴 =  𝐹𝐹𝐴𝐴𝑂𝑂 ∗ 𝐶𝐶𝑂𝑂 = 1,52 µm (84)  
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Odchýlka na konci hriadeľa spôsobená deformáciou v ložiskách E a F: 

𝛿𝛿𝐿𝐿𝐸𝐸𝑂𝑂 = �
𝑦𝑦𝐸𝐸𝐴𝐴 + 𝑦𝑦𝑂𝑂𝐴𝐴

ℎ
∗ (𝑘𝑘 + ℎ) − 𝑦𝑦𝑂𝑂𝐴𝐴� = 5 µm (85)  

Deformáciu hriadeľa sme určili v programe MITCalc [39]. Jej hodnota je 𝛿𝛿𝐻𝐻𝐿𝐿𝐻𝐻 = 11,9 µm. 
Podrobný výpočet deformácie hriadeľa v programe MITCalc je uvedený v excel súbore 
HRIADEĽ.xlsb na priloženom CD.  
Celková odchýlka na konci nástroja: 

𝛿𝛿𝐶𝐶𝐻𝐻𝐿𝐿 = 𝛿𝛿𝐿𝐿𝐸𝐸𝑂𝑂 + 𝛿𝛿𝐻𝐻𝐿𝐿𝐻𝐻 = 16,9 µm (86)  

 

10.6 Kontrola hriadeľa naklápacej hlavy vzhľadom k medznému stavu pružnosti  
Táto kontrola bola taktiež vykonaná v programe MITCalc [39]. Súbor HRIADEĽ.xlbs obsahuje 
presný a podrobný výpočet. Materiál hriadeľa sme zvolili 14 220.3.   

 Základné vypočítane hodnoty pre hriadeľ naklapacej hlavy  
Maximálny priehyb hriadeľa 0,0119 mm 
Maximálne napätie v ohybe  6,2 MPa 
Maximálne napätie v strihu 0,4 MPa 
Maximálne napätie v tlaku 0,1 MPa 
Maximálne redukované napätie 6,3 MPa 
Minimálna bezpečnosť 15,17 

10.7   Kontrola tesných pier spojenia náboja rotora momentového motora 
s hriadeľom naklápacej hlavy 

 Vstupné hodnoty kontroly tesných pier spojenia náboja rotora momentového 
motora hriadeľom naklápacej hlavy 
Dovolený tlak v spoji PdHL = 45 MPa 
Polomer pôsobenia sily rphl = 53 mm 
Aktívna dĺžka pera  lphl = 72 mm 
Aktívna výška pera v náboji tphl = 6,1 mm 
Počet pier nphl = 3 
Krútiaci moment MMOTHL = 543 Nm 

Tlak v spoji náboja s hriadeľom: 

𝑃𝑃𝐻𝐻𝐿𝐿 =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀𝐻𝐻𝐿𝐿
𝑟𝑟𝑝𝑝ℎ𝑐𝑐

𝑙𝑙𝑝𝑝ℎ𝑐𝑐 ∗ 𝑛𝑛𝑝𝑝ℎ𝑐𝑐 ∗ 𝑡𝑡𝑝𝑝ℎ𝑐𝑐
= 7,78 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 (87)  
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Bezpečnosť voči dovolenému tlaku v spoji: 

𝑘𝑘𝑝𝑝ℎ𝑐𝑐 = P𝑑𝑑𝑑𝑑𝐺𝐺
P𝑑𝑑𝐺𝐺

= 5,8 (88)  

Spojenie náboja rotora a hriadeľa naklápacej hlavy tromi tesnými perami vyhovuje 
požiadavkám.  

10.8 Výber momentového motora pre pohon rotačnej osi naklápacej hlavy 
Výber správneho momentového motora je kľúčový pre dosiahnutie maximálnych 
výkonnostných parametrov naklápacej hlavy. Motor musí poskytovať čo najväčší krútiaci 
moment, no zároveň mať čo najkompaktnejšie rozmery.  

Po vykonanom prieskume trhu sme sa rozhodoli pre motor TMB+0290 Obr. 91) od 
firmy ETEL S.A., ktorý je veľmi výkonný a pomerne kompaktný. Tieto motory sú bezúdržbové 
a výrobca garantuje nulové výpadky a stabilné parametre počas celej doby životnosti motora 
[38].   

 Základné parametre motora TMB+0290  
Vonkajší priemer statora  310 mm 
Vnútorný priemer rotora 220 mm 
Aktívna dĺžka vinutia 100 mm 
Maximálny nepretržitý moment 543 Nm 
Maximálny vrcholný moment 1030 Nm 

Vďaka vysokému rozdielu medzi nepretržitým a vrcholným momentom dokáže tento 
motor spoľahlivo pokryť aj prípadné väčšie momentové rázy.  

 
Obr. 90) Momentový motor TMB+ od firmy ETEL S.A. [40] 

10.8.1 Kontrolný výpočet pohonu osi naklápacej hlavy   

Statické hľadisko 

 Vstupné hodnoty pre kontrolný výpočet statického hľadiska pohonu 
Účinnosť guľôčkových ložísk ηL = 0,99 
Počet použitých guľôčkových ložísk  nGLHL = 2 

Sila vyvolaná obrábaním  FRHL = 1000 N 
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Celková účinnosť systému: 

𝜂𝜂𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝐻𝐻𝐿𝐿 = 𝜂𝜂𝐿𝐿
𝑛𝑛𝐺𝐺𝐺𝐺𝑑𝑑𝐺𝐺 = 0,98 (89)  

Maximálny nepretržitý moment na vretene: 

𝑀𝑀𝐻𝐻𝐿𝐿𝑁𝑁 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀𝐻𝐻𝐿𝐿 ∗ 𝜂𝜂𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝐻𝐻𝐿𝐿 = 532 𝑁𝑁𝑚𝑚 (90)  

Maximálny moment vyvolaný obrábaním: 

𝑀𝑀𝐻𝐻𝐿𝐿𝑂𝑂 = 𝐹𝐹𝑘𝑘𝐻𝐻𝐿𝐿 ∗ 𝑓𝑓 = 406 𝑁𝑁𝑚𝑚 (91)  

Nami zvolený momentový motor zo statického hľadiska vyhovuje požiadavkám. 
Porovnaním maximálneho nepretržitého momentu a momentu vyvolaného od obrábania 

zistíme, že máme ešte výkonnostnú rezervu MHLR = 126 Nm. Z tej následne určíme maximálne 
zrýchlenie rotácie hlavy pri pôsobení maximálnej sily od obrábania. 

 
Dynamické hľadisko 

 Vstupné hodnoty kontrolného výpočtu dynamiky rotačnej osi naklápacej hlavy 
Moment zotrvačnosti momentového motora JMHL = 0,0303 kgm2 
Moment zotrvačnosti náboja motora JNR = 0,06598 kgm2 
Moment zotrvačnosti hriadele JHLH = 0,04914 kgm2 
Moment zotrvačnosti KMT matice JHLK = 0,00436 kgm2 
Moment zotrvačnosti vymedzovacích krúžkov JHKR = 0,00372 kgm2 
Moment zotrvačnosti pravítka JHP = 0,00089 kgm2 
Moment zotrvačnosti elektrovretena + puzdra JHV = 6,39 kgm2 
Moment zotrvačnosti ložísk JLHL = 0,00439 kgm2 
Moment zotrvačnosti labyrintu  JHLL = 0,02846 kgm2 

Redukovaný moment zotrvačnosti sústavy: 

𝐽𝐽𝐻𝐻𝐿𝐿 = 𝐽𝐽𝑀𝑀𝐻𝐻𝐿𝐿 + 𝐽𝐽𝑁𝑁𝑘𝑘 + 𝐽𝐽𝐻𝐻𝐿𝐿𝐻𝐻 + 𝐽𝐽𝐻𝐻𝐿𝐿𝑂𝑂 + 𝐽𝐽𝐻𝐻𝑂𝑂𝑘𝑘 + 𝐽𝐽𝐻𝐻𝑃𝑃 + 𝐽𝐽𝐻𝐻𝑉𝑉 + 𝐽𝐽𝐿𝐿𝐻𝐻𝐿𝐿 = 6,577 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚2 (92)  

Zrýchlenie naklápania hlavy vybraným momentovým motorom: 

𝜀𝜀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 =
M𝐻𝐻𝐿𝐿𝑘𝑘

J𝐻𝐻𝐿𝐿
= 19,22 1/𝑠𝑠−2 (93)  
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10.9 Výber elektrovretena naklápacej hlavy  
Pri výbere elektrovretena naklápacej hlavy bolo mnoho faktorov, ktoré rozhodovali o tom aké 
elektrovreteno nakoniec použijeme. Medzi nevýznamnejšie patria: 

• Maximálne otáčky elektrovretena 

• Výkon  
• Krútiaci moment  
• Zástavbový priestor 
• Typ upínača nástrojov 

Po zohľadnení týchto a aj iných faktorov sme sa rozhodli použiť elektrovreteno CS-21-180-A 
Obr. 92) od firmy CyTec Systems. [41]  

 
Obr. 91) Elektrovreteno CS-21-180-A od firmy CyTec Systems  

Toto elektrovreteno sme zvolili pre jeho vhodné rozmery, vysoký výkon, maximálne otáčky 
a upínací kužeľ nástrojov, ktorý je zhodný s vretenom obrábacieho stroja. Tým sa ušetria 
nemalé finančné náklady a priestor v zásobníku obrábacieho stroja.  

 Základné parametre elektrovretena CS-21-180-A [41] 
Výkon 21 kW(S1) 
Moment 100 Nm(S1) 
Maximálne otáčky 18 000 ot/min 
Upínacia jednotka HSK-A63 
Hmotnosť  68 kg 

10.10 Systém odmeriavania naklopenia hlavy  
Systém odmeriavania naklopenia hlavy je veľmi dôležitým prvkom, ktorý dáva riadiacemu 
systému informáciu o presnom natočení naklápacej hlavy.  

Rozhodli sme sa použiť absolútny uhlový snímač od firmy Heidenhain typ ECA 4000 
Obr. 93). Veľkou výhodou absolútneho snímania polohy je, že odpadá nutnosť referovania 
polohy a hlava je okamžite po pripojení k vretenníku stroja pripravená na obrábanie. Tento 
konkrétny snímač dokáže merať s presnosťou 0,001°.  
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Obr. 92) Snímač polohy ECA 4000 od firmy Heidenhain [42] 

10.11 Popis konštrukčného návrhu naklápacej hlavy  
Konštrukčný návrh naklápacej hlavy sme sa taktiež snažili poňať, čo 
najjednoduchšie, s ohľadom, na čo najmenšie nároky na údržbu. Na Obr. 94) môžete vidieť 
konštrukčný návrh naklápacej hlavy s vyznačenými hlavnými časťami.  

 
Obr. 93) Konštrukčný návrh naklápacej hlavy 

Elektrovreteno, v ktorom je umiestnený nastroj, je nasunuté v púzdre elektrovretena 
a priskrutkované pomocou ôsmych skrutiek M12x30. Púzdro s elektrovretenom je pomocou 
piatich skrutiek M12x30 priskrutkované k dutému hriadeľu. Stredom hriadeľa budú vedené 
média do elektrovretena a k nástroju. Tento hriadeľ je uložený v dvoch vysokopresných 
guľôčkových ložiskách usporiadaných do „O“. Na hriadeli je nasunutý náboj momentového 
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motora s momentovým motorom. Prenos krútiaceho momentu je zaručený pomocou troch 
tesných pier. Celá táto sústava je zaistená maticou KMT 20. Na konci hriadeľa je umiestnený 
odmeriavací uhlový snímač od firmy Heidenhain.   

10.11.1 Popis tela naklápacej hlavy  
Telo hlavy Obr. 95) je tvorené z dvoch hlavných častí, to umožňuje pohodlnú montáž 
momentového motora v tele hlavy 1. Momentový motor je k telu hlavy 1 priskrutkovaný 
pomocou 24 skrutiek M5x75. V ľavej časti teľa hlavy 1 je umiestnený labyrint, ktorý fixuje 
ložisko E vo svojej pozícii. V tele hlavy 2 je umiestnené ložisko F, ktoré je vo svojej pozícií 
fixované pomocou príruby. Obe časti teľa hlavy sú k sebe spolu s vekom priskrutkované 
pomocou dvanástich skrutiek M10x150.    

 
Obr. 94) Telo naklápacej hlavy 

10.11.2 Popis usporiadania prvkov na hriadeli naklápacej hlavy 
V ľavej časti na Obr. 96) môžeme vidieť labyrint, ktorý bráni vnikaniu vlhkosti a nečistôt do 
vnútra hlavy. Vedľa labyrintu je umiestnené predné ložisko E. To je od náboja motora 
vymedzené pomocou vymedzovacieho krúžka. Za vymedzovacím krúžkom je umiestnený 
náboj motora s rotorom. Moment z momentového motora sa na hriadeľ prenáša pomocou už 
spomínaných tesných pier. Za nábojom nasleduje ďalší vymedzovací krúžok, ktorý vymedzuje 
vzdialenosť medzi nábojom motora a ložiskom F. Ložiská sú voči sebe predopnuté pomocou 
matice KMT 20. Na konci hriadeľa je priskrutkované pravítko uhlového snímača.  
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Obr. 95) Hriadeľ naklápacej hlavy  

10.11.3 Prívod médií do vnútra naklápacej hlavy  
Rýchlospojky, ktoré spájajú prívody médii sú umiestnené v krytke. Tá bráni vstupu vlhkosti 
a nečistôt do vnútra hlavy. Média sú do vnútra hlavy vedené cez drážku vyfrézovanú v tele 
hlavy.  

   
Obr. 96) Prívod médií do vnútra hlavy  
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10.11.4 Popis rozhrania naklápacia hlava – vretenník 
Na Obr. 97) môžete v rohoch vidieť štyri čapy, pomocou ktorých bude hlava pevné prichytená 
k vretenníku. Okolo strednej časti je pomocou dvanástich skrutiek M6x12 priskrutkovaný 
hirthov veniec. Ten slúži na vystredenie hlavy, jej pevnú fixáciu na mieste a zaručuje 
opakovateľnosť upnutia hlavy.  

   
Obr. 97)  Rozhranie naklápacej hlavy a vretenníka 

10.12 Spojenie naklápacej hlavy a vretenníka  
Naklápacia hlava je navrhnutá tak, že umožňuje rotáciu len v jednej osi. Preto bolo nutné zvoliť, 
či sa bude hlava naklápať okolo osi A alebo okolo osi B. Oba spôsoby upnutia majú svoje 
výhody aj nevýhody. Preto sme sa rozhodli, že hlavu bude možné upnúť oboma spôsobmi. Tým 
zvýšime multifunkčnosť a všestrannosť stroja za cenu minimálnych nákladov. 

    
Obr. 98) Vľavo naklápanie okolo osi A, vpravo okolo osi B 
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Na obrázku Obr. 98) vľavo je naklápanie okolo osi A. To umožňuje opracovávanie 
najmä horizontálne orientovaných plôch pod rôznymi uhlami. Naklápanie okolo osi B 
zobrazené na Obr. 98) vpravo zase umožňuje obrábanie vertikálnych plôch pod rôznymi 
uhlami. 

Každé z týchto dvoch usporiadaní spôsobuje rôzne namáhanie a deformáciu hriadeľa 
naklápacej hlavy. Tú je však možné odmerať a čiastočne kompenzovať pomocou riadiaceho 
systému obrábacieho stroja.     

 

 
Obr. 99) Zložené jednotlivé časti stroja 
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11 ZÁVER 
Cieľom tejto diplomovej práce bol návrh multifunkčného obrábacieho centra s horizontálnou 
osou vretena tak, aby splňovalo všetky požiadavky, ktoré sú na moderný stroj kladené. Stroj je 
kombináciou prvkov, ktorá sú rokmi overené a prvkov, ktoré sú progresívne a moderné.  

V práci sme vypracovali dve oddelené rešerše. Rešerš z oblasti vretenníkov sa 
zameriava na základné konštrukčné uzly vretenníkov a ich výhody a nevýhody. Na základe 
tejto rešerše sme v ďalších častiach práce volili jednotlivé prvky konštrukčného návrhu 
vretenníka. V rešerši z oblasti frézovacích hláv som postupoval totožne. Na jej základe sme 
vytvárali konkrétny konštrukčný návrh naklápacej hlavy.  

Konštrukčná časť mojej práce sa skladá z dvoch častí. Z konštrukčného návrhu 
vretenníka a konštrukčného návrhu naklápacej hlavy.  

Vreteno obrábacieho stroja je vybavené upínacím kužeľom HSK-A63. Vretenník je 
navrhnutý tak, že vreteno s ložiskami a otočnou častou Hirthovho venca sa zmontuje zvlášť do 
podoby tubusu, ktorý sa potom celý nasunie do tela vretenníka. Tam sa nasunie do perodrážok 
spojovacieho hriadeľa. Tým sa umiestni rotujúca časť Hirthovho venca oproti časti statickej. 
Tá sa v prípade potreby vysúva pomocou ôsmych hydraulických piestov, zapadá do 
protiľahlého Hirthovho venca a pevne fixuje vreteno proti pohybu počas sústruženia. Na 
spojovacej hriadeli je nasunutá remenica, ktorá pomocou synchrónneho ozubeného remeňa 
umožňuje prenos krútiaceho momentu od asynchrónneho motora firmy Siemens. Asynchrónny 
motor je k telesu vretenníka pripevnený pomocou zváranej konzoly, ktorá umožňuje jeho pohyb 
v drážkach tak, aby bolo umožnené napínanie remeňa. Čelo vretenníka je vybavené upínacím 
systémom hlavy od firmy CyTec, Hirthovým vencom, ktorým sa hlava vystreďuje a fixuje 
v presnej polohe a rýchlospojkami, ktoré zabezpečujú prenos médií do hlavy. Týchto 
rýchlospojok sú na čele vretenníka dve sady, aby umožnili pripojenie hlavy tak, že raz 
umožnuje naklápanie ako osa A, a v druhom prípade ako osa B.   

Naklápacia hlava je taktiež vybavená upínacím kužeľom HSK-A63. Tým, že je tento 
upínací kúzel zhodný s vretenom šetríme nemalé finančné prostriedky a miesto v zásobníku 
nástrojov. Tento upínací kužeľ je umiestnený v elektrovretene a to je vsunuté do puzdra 
elektrovretena a priskrutkované. Celá tato časť je navrhnutá tak, aby sa mohla otáčať. To 
umožňuje hriadeľ, ku ktorému je je táto časť s elektrovretenom priskrutkovaná. Hriadeľ sa 
otáča na dvoch ložiskách. Otáčavý pohyb hriadeľa vyvodzuje momentový motor, ktorý prenáša 
na hriadeľ krútiaci moment pomocou troch tesných pier. Na konci hriadeľa je umiestnený 
uhľový snímač, ktorý dáva informáciu riadiacemu systému o natočení hriadeľa. Na pripojenie 
hlavy k telesu vretenníka sú použite štyri čapy, v každom rohu jeden a Hirthov veniec.  

Vzhľadom k tomu, že v práci je riešená hlavne mechanická časť vretenníka a naklápacej 
hlavy, je možné na túto prácu naviazať obdobnou prácou, ktorá by sa zaoberala umiestneným 
senzorov pre riadiaci systém a vedením médií celej sústavy vretenníka a naklápacej hlavy. 
Ďalšou prácou by mohla byť výpočtová práca, ktorá by optimalizovala rozmery jednotlivých 
súčastí z hľadiska tuhosti celej sústavy vretenníka, hmotnosti jednotlivých častí a ich 
namáhania.               
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13 ZOZNAMY SKRATIEK, SYMBOLOV, OBRÁZKOV 
A TABULIEK 

13.1 Zoznamy použitých symbolov a skratiek 
 

Značka Veličina Jednotka 
𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ekvivalentná sila N 

a dĺžka vyloženia nástroja mm 
b vzdialenosť medzi pôsobiskami síl mm 

FAY reakcia v ložisku A N 
FBY reakcia v ložisku B N 
kA axiálna tuhosť ložiska A N/µm 
kB axiálna tuhosť ložiska B N/µm 
𝐶𝐶𝐴𝐴 poddajnosť ložiska A µm/N 
𝐶𝐶𝐵𝐵 poddajnosť ložiska B µm/N 
𝑦𝑦𝐴𝐴𝐴𝐴 deformácia ložísk A µm 
𝑦𝑦𝐵𝐵𝐴𝐴 deformácia ložísk B µm 

𝛿𝛿𝐿𝐿 odchýlka na konci hriadeľa od deformácie v ložiskách 
A a B µm 

E modul pružnosti ocele GPa 
DA vonkajší priemer vretena v bode A mm 
dA vnútorný priemer vretena v bode A mm 
DB vonkajší priemer vretena v bode B mm 
db vnútorný priemer vretena v bode B mm 
𝐽𝐽𝐴𝐴 kvadratický moment v bode A 𝑚𝑚𝑚𝑚4 
𝐽𝐽𝐵𝐵 kvadratický moment v bode B 𝑚𝑚𝑚𝑚4 
𝛿𝛿𝑉𝑉 deformácia na konci vretena od ohybu hriadeľa µm 
𝛿𝛿𝐶𝐶 celková odchýlka na konci vretena µm 
Fa ekvivalentná axiálna sila N 
Fr ekvivalentná radiálna sila N 

MEKV ekvivalentný krútiaci moment Nm 
c vzdialenosť stredu pera od zadnej podpery mm 
𝑒𝑒𝐴𝐴 bezrozmerného súčiniteľa určujúci koeficienty X a Y [-] 
𝑃𝑃𝐴𝐴 dynamické ekvivalentné zaťaženie ložísk A N 

𝐿𝐿ℎ10𝐴𝐴 hodinová životnosť ložísk A hod 
𝑒𝑒𝐵𝐵 bezrozmerného súčiniteľa určujúci koeficienty X a Y [-] 
𝑃𝑃𝐵𝐵 dynamické ekvivalentné zaťaženie ložísk B N 
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𝐿𝐿ℎ10𝐵𝐵 hodinová životnosť ložísk B hod 
𝑛𝑛𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 maximálne dosiahnuteľné otáčky ložísk A B ot/min 
𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 dosiahnuteľné otáčky ložísk A a B ot/min 

σvdov dovolené napätie vretena MPa 
Dk vonkajší priemer vretena v kritickom mieste mm 
dk vnútorný priemer vretena v kritickom mieste mm 

MOK ohybový moment v kritickom mieste Nm 
MK krútiaci moment v kritickom mieste Nm 
FH prítlačná sila od Hirthovho venca N 
𝑊𝑊𝑂𝑂 modul pružnosti v ohybe 𝑚𝑚𝑚𝑚3 
σ𝑑𝑑 ohybové napätie MPa 
𝑊𝑊𝑂𝑂 modul prierezu v krute 𝑚𝑚𝑚𝑚3 
τ𝑒𝑒 napätie v krute MPa 
σ𝐴𝐴 tlakové napätie MPa 
σ𝑒𝑒𝑑𝑑𝑚𝑚 kombinované napätie podľa HMH MPa 
σ𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑 redukované napätie podľa HMH MPa 
𝑘𝑘𝑒𝑒 bezpečnosť voči medznému stavu pružnosti [-] 
Pdh dovolený tlak v spoji MPa 
rph polomer pôsobenia sily mm 
lph aktívna dĺžka pera mm 
tph aktívna výška pera v náboji mm 
nph počet pier [-] 

MMOT krútiaci moment Nm 
𝑃𝑃ℎ tlak v spoji vretena s hriadeľom MPa 
𝑘𝑘𝑝𝑝ℎ bezpečnosť voči dovolenému tlaku v spoji [-] 
FRS obrábacia sila od sústruženia N 
rs vzdialenosť osi vretena od pôsobiacej sily mm 

DH veľký priemer Hirthovho venca mm 
dH malý priemer Hithovho venca mm 
dL priemer diery pre piesty mm 
ns počet dier pre piesty [-] 

M𝑒𝑒𝑘𝑘 krútiaci moment od sústruženia Nm 
𝐹𝐹𝑑𝑑 obvodová sila vyvolaná sústružením N 

F𝑎𝑎𝐻𝐻 axiálna sila vyvolaná obvodovou silou N 
F𝑒𝑒𝑎𝑎 potrebná prítlačná sila N 

z počet zubov Hirthovho venca [-] 
ch faktor zubov [-] 
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rh medzera medzi hlavou zuba a pätou drážky protizuba mm 
sh medzera medzi pätou zuba a hlavou protizuba mm 
nh koeficient zaťaženia závislí na type výroby zuba [-] 
𝑙𝑙𝑧𝑧 dĺžka zuba mm 
ℎ𝑧𝑧 výška zuba mm 
𝐴𝐴𝑧𝑧 účinná styková plocha medzi zubami 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
𝑃𝑃ℎ maximálny dotykový tlak MPa 
np počet vysúvacích piestov [-] 
po tlak hydraulického oleja MPa 
𝐹𝐹1𝑝𝑝 potrebná sila vyvolaná jedným piestom N 
𝐷𝐷𝑝𝑝𝑒𝑒 minimálny priemer piesta mm 
rdh polomer pôsobenia sily mm 
ndh počet dotykových plôch [-] 
ldh dĺžka dotykovej plochy mm 
tdh výška dotykovej plochy mm 
krov koeficient dotyku [-] 
Pdm dovolený tlak v spoji MPa 
𝑃𝑃ℎ𝑟𝑟 tlak v rovnobokom drážkovaní MPa 
𝑘𝑘𝑑𝑑ℎ bezpečnosť voči dovolenému tlaku v spoji [-] 
Fph pôsobiaca prítlačná sila N 
Shd veľkosť plochy styku 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
𝑃𝑃𝑝𝑝ℎ tlak na stykových plochách MPa 
𝑘𝑘𝑝𝑝ℎ bezpečnosť voči dovolenému tlaku v spoji [-] 

FREM sila od napínania remenice N 
e vzdialenosť stredu remenice od ložiska D mm 
d vzdialenosť medzi podperami C a D mm 

FCY reakcia v ložisku C N 
FDY reakcia v ložisku D N 

MOREM maximálny ohybový moment Nm 
𝑊𝑊𝑂𝑂ℎ modul pružnosti v ohybe 𝑚𝑚𝑚𝑚3 
𝑒𝑒𝐶𝐶 bezrozmerný súčiniteľ e určujúci koeficienty X a Y [-] 
𝑃𝑃𝐶𝐶 dynamické ekvivalentné zaťaženie ložíska C N 

𝐿𝐿ℎ10𝐶𝐶 hodinová životnosť ložiska C hod. 
𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴 dynamická únosnosť ložísk D N 
𝑒𝑒𝑃𝑃 bezrozmerný súčiniteľ e určujúci koeficienty X a Y [-] 
𝑃𝑃𝑃𝑃 dynamické ekvivalentné zaťaženie ložísk D N 

𝐿𝐿ℎ10𝑃𝑃 hodinová životnosť ložísk D hod. 
𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 dosiahnuteľné otáčky ot/min 
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σhdov dovolené napätie MPa 
Dkh vonkajší priemer v kritickom mieste mm 
dkh vnútorný priemer v kritickom mieste mm 

MOKH ohybový moment v kritickom mieste Nm 
MK krútiaci moment v kritickom mieste Nm 
σ𝑑𝑑ℎ ohybové napätie MPa 
𝑊𝑊𝑂𝑂ℎ modul prierezu v krute 𝑚𝑚𝑚𝑚3 
τ𝑒𝑒ℎ napätie v krute Mpa 
σ𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑ℎ redukované napätie podľa HMH MPa 
𝑘𝑘ℎ bezpečnosť voči medznému stavu pružnosti [-] 
Pdr dovolený tlak v spoji MPa 
rpr polomer pôsobenia sily mm 
lpr aktívna dĺžka pera mm 
tpr aktívna výška pera v náboji mm 
npr počet pier [-] 
𝑃𝑃𝑟𝑟 tlak v spoji vretena s hriadeľom MPa 
𝑘𝑘𝑝𝑝𝑟𝑟 bezpečnosť voči dovolenému tlaku v spoji [-] 
ηL účinnosť guľôčkových ložísk [-] 
ηRP účinnosť remeňového prevodu [-] 
nGL počet použitých guľôčkových ložísk [-] 
iR prevodový pomer remeňového prevodu [-] 

PVR požadovaný výkon na vretene pri 1000 ot/min kW 
𝜂𝜂𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑 celková účinnosť systému [-] 
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑟𝑟 výkon na vretene pri 1000 ot/min vzhľadom k účinnosti kW 
𝑀𝑀𝑒𝑒𝑟𝑟 moment na vretene pri 1000 ot/min vzhľadom k účinnosti Nm 
Jmot moment zotrvačnosti motora kgm2 
JR1 moment zotrvačnosti hnacej remenice kgm2 
JR2 moment zotrvačnosti hnanej remenice kgm2 
JH moment zotrvačnosti spojovacej hriadele kgm2 
JHT moment zotrvačnosti Hirthovho venca kgm2 
JV moment zotrvačnosti vretena kgm2 
JN moment zotrvačnosti nástroja kgm2 
JU moment zotrvačnosti upínacej jednotky kgm2 
JL moment zotrvačnosti ložísk kgm2 

JKMT moment zotrvačnosti KMT matíc kgm2 
𝐽𝐽𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑 redukovaný moment zotrvačnosti sústavy kgm2 
𝜀𝜀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 zrýchlenie sústavy vybraným pohonom 1/𝑠𝑠−2 
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𝑡𝑡𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 celkový čas rozbehu na maximálne požadované otáčky s 
FRH obrábacia sila N 
rsh vzdialenosť osi venca od pôsobiacej sily mm 

DHH veľký priemer Hirthovho venca mm 
dHH malý priemer Hithovho venca mm 
dLH priemer diery skrutky mm 
nsh počet dier pre skrutky [-] 

M𝑒𝑒𝐻𝐻𝐻𝐻 krútiaci moment od obrábania Nm 
𝐹𝐹𝑑𝑑ℎ obvodová sila vyvolaná sústružením N 

F𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻 axiálna sila vyvolaná obvodovou silou N 
F𝑒𝑒𝑎𝑎ℎ potrebná minimálna prítlačná sila N 

zh počet zubov Hirthovho venca [-] 
chh faktor zubov [-] 
rh medzera medzi hlavou zuba a pätou drážky protizuba mm 
sh medzera medzi pätou zuba a hlavou protizuba mm 
nh koeficient zaťaženia závislí na type výroby zuba [-] 
𝑙𝑙𝑧𝑧ℎℎ dĺžka zuba mm 
ℎ𝑧𝑧ℎℎ výška zuba mm 
𝐴𝐴𝑧𝑧ℎℎ účinná styková plocha medzi zubami 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
𝑃𝑃ℎℎ maximálny dotykový tlak MPa 

f vzdialenosť pôsobenia reznej sily od osi natáčania hlavy mm 
g vzdialenosť osi rotácie nástroja od ložiska E mm 
h vzdialenosť medzi pôsobiskami ložísk E a F mm 

FGHL gravitačná sila vyvolaná hmotnosťou časti s 
elektrovretenom N 

FRHL sila vyvolaná obrábaním N 
FZE axiálna reakcia v ložisku E N 
FYE radiálna reakcia v ložisku E N 
FYF radiálna reakcia v ložisku F N 

MOHLMAX maximálny ohybový moment Nm 
𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂 ekvivalentné statické zaťaženie ložiska F N 
𝑘𝑘𝐻𝐻𝐿𝐿𝑂𝑂 bezpečnosť voči statickej únosnosti ložiska F [-] 
𝐶𝐶𝐸𝐸 radiálna poddajnosť ložiska E µm/N 
𝐶𝐶𝑂𝑂 radiálna poddajnosť ložiska F µm/N 
𝑦𝑦𝐸𝐸𝐴𝐴 deformácia ložiska E µm 
𝑦𝑦𝑂𝑂𝐴𝐴 deformácia ložiska F µm 
𝛿𝛿𝐿𝐿𝐸𝐸𝑂𝑂 odchýlka na konci hriadeľa od deformácie v ložísk E a F µm 
𝛿𝛿𝐶𝐶𝐻𝐻𝐿𝐿 celková odchýlka na konci nástroja µm 
PdHL dovolený tlak v spoji MPa 
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rphl polomer pôsobenia sily mm 
lphl aktívna dĺžka pera mm 
tphl aktívna výška pera v náboji mm 
nphl počet pier [-] 

MMOTHL krútiaci moment Nm 
𝑃𝑃𝐻𝐻𝐿𝐿 tlak v spoji náboja s hriadeľom MPa 
𝑘𝑘𝑝𝑝ℎ𝑐𝑐 bezpečnosť voči dovolenému tlaku v spoji [-] 
nGLHL počet použitých guľôčkových ložísk [-] 
𝜂𝜂𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝐻𝐻𝐿𝐿 celková účinnosť systému [-] 
𝑀𝑀𝐻𝐻𝐿𝐿𝑁𝑁 maximálny nepretržitý moment na vretene Nm 
𝑀𝑀𝐻𝐻𝐿𝐿𝑂𝑂 maximálny moment vyvolaný obrábaním Nm 
JMHL moment zotrvačnosti momentového motora kgm2 
JNR moment zotrvačnosti náboja motora kgm2 
JHLH moment zotrvačnosti hriadele kgm2 
JHLK moment zotrvačnosti KMT matice kgm2 
JHKR moment zotrvačnosti vymedzovacích krúžkov kgm2 
JHP moment zotrvačnosti pravítka kgm2 
JHV moment zotrvačnosti elektrovretena + puzdra kgm2 
JLHL moment zotrvačnosti ložísk kgm2 
JHLL moment zotrvačnosti labyrintu kgm2 
𝐽𝐽𝐻𝐻𝐿𝐿 redukovaný moment zotrvačnosti sústavy kgm2 
𝜀𝜀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 zrýchlenie naklápania hlavy momentovým motorom 1/𝑠𝑠−2 
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