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ABSTRAKT 

 
Cieľom prace je návrh a konštrukcia veľkoplošnej CNC frézky pre obrábanie veľkých 

dosiek z polypropylénu. V prvej časti je definovaný CNC stroj, pokračuje rešerše na 

rozdelenia typov frézovacích strojov a dostupnosti strojov na trhu. V praktická časť je 

zameraná na návrh a konštrukciu CNC frézky vrátane vytvorenia výkresovej 

dokumentácie.   

 

 

ABSTRACT  
 
The subject of bachelor thesis is to design and construction of a large-area CNC milling 

machine for machining large polypropylene boards. First part defines the CNC machine, 

types of milling machines and the availability of machines on the market. The practical 

part is focused on the design and construction of a CNC milling machine, including the 

creation of drawing documentation. 
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ÚVOD 

 

Pod pojmom CNC sa rozumie „počítačové numerické riadenie“ a definícia CNC 

obrábania spočíva v tom, že ide o subtraktívny výrobný proces, ktorý zvyčajne využíva 

počítačové ovládacie prvky a obrábacie stroje na odstránenie vrstiev materiálu zo 

skladového kusu - známeho ako slepý pokus alebo obrobok - a výrobou súčiastky 

navrhnutej na mieru. Tento proces je vhodný pre široké spektrum materiálov vrátane 

kovov, plastov, dreva, skla, peny a kompozitov a nachádza uplatnenie v rôznych 

priemyselných odvetviach, ako sú veľké CNC obrábanie a CNC obrábanie leteckých 

častí. Pokiaľ ide o samotný stroj, definícia CNC stroja je taká, že predstavuje skutočný 

programovateľný stroj, ktorý je schopný autonómne vykonávať operácie CNC 

obrábania. [1] 

Subtraktívne výrobné procesy ako napríklad CNC obrábanie, sú často porovnávané 

v kontraste s aditívnymi výrobnými procesmi ako je 3D tlač, alebo formovanie 

pomocou tekutého vstrekovania. Zatiaľ čo subtraktívne procesy odoberajú vrstvy 

materiálu z obrobku, s cieľom dosiahnuť požadovaných tvarov a vzorov, aditívne 

výrobne procesy vtláčajú materiál do požadovaného tvaru. Automatizovaná povaha 

CNC obrábania, má za následok vysokú presnosť výroby požadovaných tvarov. 

V našej práci sa budeme zaoberať subtraktívnym výrobným procesom CNC obrábania. 

Cieľom prace je rešerše v oblasti CNC obrábacích strojov. Analýza konštrukcie CNC 

strojov a na jej základe prevedenie konštrukčného návrhu, vrátane dôležitých výpočtov 

a ukážky výkresovej dokumentácie.  
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1 CNC STROJE 

 

Vychádzajúc z procesu číslicového riadenia NC (Numerical control), ktorý používal ako 

vstup dierované páskové karty, je CNC obrábanie výrobný proces, ktorý je riadený 

pomocou ovládacieho počítača, ktorý zabezpečuje manipuláciu a vykonávanie 

obrábacieho procesu rezacími nástrojmi na tvarovanie materiálu do požadovaného tvaru 

a geometrie. Zatiaľ čo CNC obrábanie ponuka širokú skalu obrábania, základný princíp 

výrobného procesu zostava rovnaký. Základný proces CNC obrábania spočíva 

v nasledujúcich etapách: 

• Návrh modelu v softvéru CAD 

• Konverzia CAD modelu do CNC jazyka 

• Príprava CNC stroja 

• Vykonanie výrobného procesu 

1.1. Požiadavky kladené na CNC obrábacie stroje 

I. Polohovanie nástroju (obrobku) 

a) Rám s vodiacimi plochami, stôl 

• Vysoká statická a dynamická tuhosť – rozhodujúci vplyv na presný chod 

medzi nástrojom o obrobkom ma deformácia základných časti rámu stroja 

a vodiacich plôch. Stroj musí mat zabezpečenú dobru odolnosť voči všetkým 

druhom chvenia (voľnému, vynútenému a samo budenému), čo ma za 

následok určenie využiteľnosti stroja.  

• Dobrý odvod triesok – pri nedokonalom odvode horúcich triesok môže 

dochádzať k dilatácii častí stroja a to ma za následok ovplyvňovane výslednej 

prace. Odvod triesok musí byt zabezpečený z pracovného priestoru a to 

pomocou externých zariadení, alebo pomocou naklonených rovín 

a dopravníkov, ktoré zabezpečujú odvoz triesok mimo pracovný stroj.  

• Efektívna výroba – geometria lóže musí byt volená nie len vzhľadom k vyššie 

uvedeným požiadavkám, ale aj u ekonomického hľadiska.  

b) Posuvná sústava 

• Vyvinutie dostatočne veľkých síl k prekonaniu rezných, zotrvačných a trecích 

síl v celom pracovnom rozsahu. 

• Dostatočný regulačný rozsah 

• Zaistenie plynulého pohybu v celom regulačnom rozsahu pracovných rýchlosti 

• Stabilita pohybu pri pôsobení vonkajších rušivých vplyvov 

• Minimálna vola v kinematickom reťazci 

• Maximálna tuhosť posunového systému a prípadná diagnostika jeho porúch 
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II. Vreteno s vretenníkom 

a) Uloženie vretena 

• Dostatočná pevnosť 

• Plynulosť chodu  

• Teplotná stálosť 

 

b) Upínací systém nástrojov 

• Bezpečné upnutie 

• Opakovaná presnosť upnutia 

• Dokonalý prívod kvapaliny 

 

c) Náhon vretena 

• Potrebný regulačný rozsah 

• Dostatočný rezný výkon 

• Regulácia otáčok v hladine konštantného výkonu, tak aj v hladine 

konštantného krútiaceho momentu 

• Okamžitá reverzácia a vypnutie pohonu 

• Nastavovanie polohy vretena 

• Diagnostika pri poruche 

 

III. Zásobník (výmenník) nástrojov 

a) Zásobník nástrojov 

• Uspokojivý počet vymeniteľných nástrojov 

• Male zástavové rozmery a neobmedzovanie pracovného priestoru stroja 

• Spoľahlivé odloženie a vydanie nastroja 

 

b) Výmenník nástroju 

• najkratší čas výmeny 

• vysoká spoľahlivosť a životnosť 

• jednoduchá konštrukcia 

• jednoduchý manipulačný cyklus 

 

IV. Zásobník (výmenník) obrobku 

a) Technologická paleta a jej zásobník 

• Dostatočná tuhosť palety 

• Možnosť presného upnutia obrobku na paletu 

• Upnutie palety na pracovnom stole musí byt presne a tuhe, odolne 

vonkajšiemu a teplotnému zaťaženiu 

 

b) Výmenný mechanizmus paliet 

• Najkratší čas výmeny palety 

• Jednoduchý manipulačný cyklus 



 

13 

 

 

V. Prívody médií a ochranne kryty 

• Spoľahlivosť funkcie 

• Tesnosť a ekologickosť 

• Stavebnicová koncepcia 

• Najjednoduchšia konštrukcia pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad 

 

1.2. Rozdelenie CNC obrábacích strojov 

CNC obrábanie je výrobný proces vhodný pre široké spektrum priemyselných odvetví, 

vrátane automobilového, leteckého, stavebného a poľnohospodárskeho priemyslu, ktorý 

je schopný vyrábať celý rad výrobkov, ako sú rámy automobilov, chirurgické 

vybavenie, letecké motory, ručné a záhradné náradie. Vyššie uvedene výrobne procesy 

zahŕňajú viacero pracovných operácií, kde hlavne rozdelenie CNC strojov delíme do 

šiestich kategórií, ktoré môžeme vidieť na obrázku 1.1.  

Obr. 1.1 Rozdelenie CNC obrábacích strojov [2] 

Najbežnejšie používane vyrobene procesy poznáme: 

• Vŕtanie 

• Frézovanie 

• Sústruženie 

 

a) CNC vŕtanie 

Vŕtanie je proces obrábania, ktorý využíva viacbodové vrtáky na výrobu valcovitých 

otvorov v obrobku. Pri CNC vŕtaní obvykle CNC stroj privádza rotačnú vrtnú korunku 

kolmo k rovine povrchu obrobku, čo vytvára vertikálne zarovnané otvory s priemerom 

rovným priemeru vrtnej korunky použitej pre vŕtanie. Medzi prevádzkové možnosti 

vŕtania patrí zahĺbenie, zahĺbenie, vystužovanie a závitovanie. 

b) CNC frézovanie 

Frézovanie je proces obrábania, ktorý využíva rotujúce viacbodové rezné nástroje na 

odstránenie materiálu z obrobku. Pri CNC frézovaní CNC stroj spravidla podáva 

obrobok k reznému nástroju v rovnakom smere ako rotácia rezného nástroja, zatiaľ čo 

pri ručnom frézovaní stroj podáva obrobok v opačnom smere, ako je rotácia rezného 

nástroja. Medzi prevádzkové možnosti frézovacieho procesu patrí čelné frézovanie - 

rezanie plytkých, plochých povrchov a dutín s plochým dnom do obrobku - a obvodové 

frézovanie - rezanie hlbokých dutín, ako sú štrbiny a závity, do obrobku. 
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c) CNC sústruženie 

Sústruženie je proces obrábania, ktorý využíva jednobodové rezné nástroje na 

odstránenie materiálu z rotujúceho obrobku. Pri CNC sústružení, CNC stroj - typicky 

sústruh alebo sústružnícky stroj - podáva rezný nástroj lineárnym pohybom pozdĺž 

povrchu rotujúceho obrobku, odstraňuje materiál okolo obvodu, až kým sa nedosiahne 

požadovaný priemer, aby sa vyrábali valcové časti s vonkajšími a vnútorné prvky, ako 

sú sloty, zúženia a závity. Medzi prevádzkové možnosti sústružníckeho procesu patrí 

vyvrtávanie, obkladanie, zapichovanie a rezanie závitov. 
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TYPY FRÉZOVACÍCH STROJOV 

 

2.1. Konzolové frézky 

Obrábací stroj primárne určený pre kusovú výrobu alebo malosériovú výrobu. Hlavným 

charakteristickým znakom je zvislá konzola upevnená na vedení stojanu. Pracovný stôl 

sa môže pohybovať v smere osy X a Y.  

Obrázok 2.1 Univerzálna konzolová frézka firmy TOS FGU 32[3] 
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2.2. Portálové frézky 

Základným prvkom konštrukcie portálovej frézky je portál, ktorý je spojený priečnikom 

na dvoch stojanoch. Druhým stavebným prvkom stroja je pracovný stôl, ktorý je pevne 

usadený. Portálové frézky môžeme podľa konštrukcie rozdeliť na tri druhy: 

• Portálová frézka typu horný gantry 

• Portálová frézka typu dolný gantry 

• Portálová frézka s posuvným stolom 

 

2.2.1. Portálová frézka typu horný gantry 

Jedna sa o portálovú frézku, kde stôl a portál je pevne daný a priečnik robí hlavný 

pohyb v smere osy X. Priečnik obsahuje polohovacie zariadenie pre pohyb v smere Y 

a pohyb v smere Z vykonáva vreteno.  

Obrázok 2.2 Portálová frézka typu horný gantry firmy Trimill[4] 

 

2.2.2. Portálová frézka typu dolný gantry 

Konštrukcia portálovej frézky typu dolný gantry je podobná ako konštrukcia horný 

gantry, s tým rozdielom, že priečnik je pevne uložený a hlavný pohyb v smere osy Y je 

realizovaný celým portálom.  
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Obrázok 2.3 Portálová frézka typu dolný gantry[5] 

2.2.3. Portálová frézka s pohyblivým stolom 

Znakom konštrukcie s pohyblivým stolom je pevné uchytenie portálu v ose Y, kde jej pohyb je 

vykonávaný pomocí posuvného stolu. Vplyvom použití posuvného stolu nie sú stroje určené k 

obrábaniu ťažkých obrobkov a majú veľký nárok na zastavanú plochu. Naopak výhodou 

posuvného stolu je dosiahnutie vysokej presnosti a zjednodušenie konštrukcie vďaka 

odpadnutiu potreby synchronizovať pohon dvoch nôh/stien lóže, ako je tomu u frézok s 

posuvným portálom. Pohon stolu prevažne rieši centrálna guľôčková skrutka. [5] 

Obrázok 2.3 Portálová frézka s pohyblivým stolom firmy REL[5] 
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2.2.4. CNC router 

CNC router je v koncepcii veľmi podobný CNC frézke. Namiesto ručného smerovania 

sa dráhy nástroja riadia pomocou numerického riadenia. Pomocou správneho rezného 

nastroja je schopný rezať väčšinu materiálov, napr.: kov, plast, drevo, kameň.  

Obrázok 2.4 CNC router NUMCO E2-1530 D[6] 
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3. DOSTUPNÉ CNC FRÉZKY NA TRHU 

 

V dnešnom rozmanitom trhu môžeme nájsť veľa firiem ale aj domácich kutilov, ktorý 

sa zaoberajú vývojom obrábacích strojov s označeným CNC frézky. V nasledujúcej 

kapitole sme vybrali a porovnali niekoľko komerčných a DIY typov CNC frézok. 

3.1. Avid PRO60120 CNC 

Jedna sa o americkú firmu konštruujúcu širokú škálu CNC strojov. CNC fréza typu 

PRO60120 je ich najväčšia rozmerová fréza.  

CNC stroj, je dodávaný ako skladačka, ktorú si majiteľ musí zloziť sám. Konštrukcia je 

stavebnicového typu, aby bola jednoduchá na zlozenie. Konštrukcia je vyrobená 

z extrahovaných hliníkových profilov, čo nám zabezpečuje širokú škálu obrábacieho 

materiálu ako je drevo, plast, pena, hliník.  

Stroj sa vyznačuje silným vretenom o výkone 2,2kW a veľkou pracovnou plochou 1559 

x 3156 mm a pracovným pojazdom v ose Z 204 mm alebo 304 mm.    

Obrázok 3.1 CNC router PRO60120 od firmy Avid[6] 
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3.2. JKR3020 veľkoformátová CNC frézka 

Jedna sa o Britskú firmu StoneyCNC vyrábajúca profesionálne CNC frézky.  

Frézka je dodávaná už ako skonštruovaný stroj. Konštrukcia je prevedená pomocou 

oceľového rámu s hrúbkou stien 4-6 mm. Vďaka svojej vysoko pevnej konštrukcií 

a osadeným vretenom o výkone 4,4kW, je frézka schopná rezať širokú škálu materiálov, 

ako je drevo, plast, hliník. Hlavnou charakteristikou frézky je veľký pracovný priestor 

s rozmermi 3050 x 2050 mm. Ako uchycovací systém slúži vákuový stôl, ktorý je na 

celom pracovnom stole.  

Obrázok 3.2 CNC frézka JRK3020[7] 
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3.3. Ooznest WorkBee 

Jedna z najviac populárnych DIY CNC frézok je Ooznest WorkBee. Jedná sa o Britsky 

produkt z dielne Ooznet, ktorý sa teší svojej popularite vďaka open source konštrukcii, 

relatívne nízkej cene a veľkej pracovnej ploche.  

Konštrukcia je zlozená z extrahovaných hliníkových profilov. Stroj je dodávaný ako 

skladačka, ktorú si musí majiteľ samovoľne poskladať. Pri cene 1800€ dostaneme 

pracovnú plochu o rozmeroch 1000 x 1000 mm a pracovný posun v smere osy Z 97 

mm. Stroj je osadený vretenom o výkone 900W, ktorý dostatočne zabezpečuje reznú 

silu pre základne materiály ako je drevo, plast, pena a pri správnych parametroch aj 

hliník.  

Obrázok 3.3 Hobby CNC frézka[8] 
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3.4. NUMCO E2-2050 ATC 

Jedna sa o vysoko profesionálnu CNC frézku veľkých rozmerov s automatickou 

výmenou nástrojov. Stroj je vyrábaný firmou První hanácka BOW, ktorá je zameraná na 

výrobu širokej škály CNC strojov. 

Konštrukcia stroja je zvarená zo železných profilov, vďaka čomu ma stroj vysokú 

tuhosť a presnosť. Spolu s vretenom o výkone 9kW a pracovnými rozmermi 2050 x 

5000 mm a pracovným posunom v smere osy Z 180 mm, je stroj schopný rezať veľkú 

skalu materiálov ako napr. hliník, dural, med, plasty, všetky typy drevín, penu, fasádne 

sendvičové dosky. Ako uchycovací spôsob používa vákuový stôl po celej dĺžke 

pracovného stolu. 

Obrázok 3.4 CNC frézka Numco E2 2050 ATC[9] 
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4. NÁVRH STROJA 

4.1. Požadovane parametre 

Cieľom prace je návrh a konštrukcia jedno účelovej veľkoformátovej CNC frézky pre 

opracovávanie plošného polotovaru z polypropylénu.  

Požadovaný maximálny pracovný rozmer je 2000 x 1800 mm a pracovný posuv v smere 

osy Z 25 mm.  

Pre rámovú konštrukciu ma byť použitý materiál na sklade a cena ostatného materiálu aj 

s pracou by nemala prekročiť 3000€. 

 

Poznámka: 

Farebná vizualizácia súčasti v 3D modely je zavedená z dôvodu lepšej odlíšiteľnosti. 

 

4.2. Koncept stroja 

Na základe predom určených podmienok, ktoré ma stroj spĺňať je použitý koncept CNC 

routeru, kde sa vreteno pohybuje vo všetkých troch osách. Tento koncept bol vybratý 

hlavne z dôvodu malého posuvu v ose Z a veľkoplošných polotovarov. Rámová 

konštrukcia je zverovaná z oceľových profilov, kde lineárny posuv je zabezpečený 

pomocou lineárnych vozikových koľajníc.  

CNC frézka je primárne určená do kontinuálnej výroby, jedného polotovaru rôznych 

plošných veľkostí, kde nie je kladený veľký doraz na presnosť. Pre tento druh výroby je 

vhodne použiť portálovú konštrukciu stroja z dôvodu jej flexibilnosti.   

4.3. Konštrukcia rámu 

Základnými časťami rámovej konštrukcie CNC stroja sú lóže a stojany, priečniky, stĺpy 

a konzoly. Pri návrhu týchto častí, musíme dbať na ich tuhosť, odolnosť proti 

opotrebovaniu vodiacich plôch a na dynamickú stabilitu stroja. Pri návrhu vyššie 

uvedených častí sa riadime vopred radou podmienok, ako sú: 

• Kvalita materiálu rámu 

• Dobra statická tuhosť 

• Mala hmotnosť 

• Jednoduchá a efektívna výroba 

• Ľahká manipulovateľnosť 

 

Pri výbere materiálu pre konštrukciu rámu môžeme využiť viaceré materiály, najviac 

používane sú šedá liatina, oceľ a oceľoliatinu, kde v novších konštrukčných metódach 

používame aj nekovové materiály, hlavne betón a polymer-beton. Pri výbere správneho 

materiálu, sa musíme riadiť základnými fyzikálnymi vlastnosťami daného 

konštrukčného materiálu, ktoré nám budú ovplyvňovať prevozné vlastnosti stroja: 
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Pevnosť(ťah, tlak, ohyb, krut) → 
Bezpečnosť proti trvalej 

deformácií a zlomení 

Špecifická hmotnosť → 
Hmotnosť, statické a dynamické 

vlastnosti 

Modul pružnosti(v ťahu, smyku) → Statická a dynamická tuhosť 

Utlm chvení → Dynamické vlastnosti 

Klzné vlastnosti, tvrdosť → 
Trenie a opotrebovanie v klzných 

zónach 

Vnútorne pnutie → Trvala presnosť 

Tepelná rozťažnosť, vodivosť → Tepelná stabilita 

Tabuľka 4.1 Základne fyzikálne vlastnosti rámu [2] 

 

Obrázok 4.1 Morfológia rámu CNC obrábacieho stroja [2] 

  

Obrázok 4.2 Typy materiálu pre konštrukciu rámu [2] 

 

Rôzne druhy materiálov ku konštrukcií rámu pre CNC obrábacie stroje musia spĺňať 

nasledujúce vlastnosti: 

1. Vysokú tuhosť a nízku hmotnosť 

Tieto materiálové vlastnosti spoločne charakterizujú rýchlosť sírenia zvuku v materiálu 

Ako vhodne materiály sa z tohto hľadiska javia materiály na báze Be (berýlium), B 

(bor) a C (uhlík), ďalej medzi ne môžeme zaradiť Li (lítium), Mg (horčík), Al (hliník), 

Si (kremík) a Ti (titan).[2] 
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2. Vysoké materiálové tlmenie 

Mechanizmus fyzikálnej podstaty tlmenia je veľmi komplikovaný a je stále predmetom 

výskumu. Z technického hľadiska sa da však konštatovať, že vysoké hodnoty 

vnútorného tlmenia vykazujú predovšetkým materiály zložené z viacerých 

makroskopických fázu alebo materiály s veľkým množstvom vnútorných rozhraní 

medzi jednotlivými zložkami. Z tohto hľadiska, sú významne vláknové a časticové 

kompozity, materiály obsahujúce penové výplne alebo makroskopické kombinácie 

týchto materiálov s konvenčnými materiálmi na fáze Fe-C označovaného ako hybridne 

štruktúry.[2] 

Z dôvodu vopred stanovených podmienok použiť materiál na sklade a zmestiť sa do 

požadovanej ceny, bol vybraný spôsob konštrukcie rámu zváranie oceľových profilov. 

Tato metóda ma niekoľko nevýhod ako je tvorenie vyberací v miestach zvárania.  

 

Ideálne vlastnosti by sme dosiahli použitím inej metódy konštrukcie rámu, ako je 

napríklad odlievanie celého rámu. Tato metóda je ale pre nás neprijateľná, ako z dôvodu 

vysokej ceny za masívne odliatky, ale aj zbytočným predimenzovaním rámu 

konštrukcie.  

 

4.4. Výber profilov pre konštrukciu základného rámu 

Pre vyber profilov na konštrukciu základného rámu sme sa museli riadiť existujúcim 

materiálom na sklade. Hlavnú rámovú konštrukciu budú tvoriť tenkostenne oceľové 

profily so štvorcovým prierezom - vid obrázok 4.3, ktoré budú spojene spolu 

s tenkostennými oceľovými profilmi s obdĺžnikovým prierezom – vid obrázok 4.4. 

Spoje medzi profilmi budú prerušovane zvary, aby sme eliminovali vytváranie vyberací 

a po vrchnom obvode, bude konštrukcia ukončená tenkostenným oceľovým profilom 

obdĺžnikového prierezu – vid obrázok 4.5, ktorá bude slúžiť ako základná rámová 

konštrukcia pre pracovnú dosku. Po oboch stranách v smere osy X a na jednej strane 

v smere osy Y, bude privarená oceľova pásovina s rozmermi 50x10, ktorá ma slúžiť ako 

referenčná hrana pre obrábaný polotovar, ale taktiež bude hlavným spojovacím prvkom 

medzi pracovnou doskou a konštrukciou rámu. V pásovine budú predvŕtane diery 

o rozmere Ø4 mm, cez ktoré bude pracovná doska spojená s rámom konštrukcie.  

Z dôvodu nižšej váhy a ľahšej obrániteľnosti ako oceľ, bola pracovná doska vyrobená 

z duralu s rozmermi 2000x1800x5 mm. Do pracovnej dosky boli vopred vypálene 

otvory, ktoré slúžia ako prepadlisko pre vyfrézovaný materiál. Po troch stranách 

pracovnej dosky, boli vyvŕtane a diery so zavitom M4. Touto konštrukciou sme sa 

chceli vyhnúť zváranej metóde, z dôvodu aby pracovná doska zostala dokonale rovná a 

bez teplotných deformácií.  
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50x3 STN EN 10219-1 oceľ SR235JRH (11 375) 

 

Obrázok 4.3 Tenkostenný oceľový profil 50x3[10] 

50x20x3 STN EN 10219-1 oceľ SR235JRH (11 375) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4.4 Tenkostenný oceľový profil 50x20x3[10] 

100x40x3 STN EN 10219-1 oceľ SR235JRH (11 375) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Obrázok 4.5 Tenkostenný oceľový profil 100x40x3[10]

Rozmer b:   b = 50 mm 

Rozmer t:   t = 3 mm 

Hmotnosť na 1 meter: M = 4,13kg/m 

Rozmer h:  h = 50 mm 

Rozmer b:   b = 20 mm 

Rozmer t:   t = 3 mm 

Hmotnosť na 1 meter: M = 3,1kg/m 

Rozmer h:  h = 100 mm 

Rozmer b:   b = 40 mm 

Rozmer t:   t = 3 mm 

Hmotnosť na 1 meter: M = 6,15kg/m 
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Bočná pásovina 

Skrutka Imbus M4x14 

Pracovná doska 

Obrázok 4.6 – vizualizácia základného rámu 

Obrázok 4.7 – vizualizácia základného rámu s bočnicami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4.8 – rez pracovnou doskou a bočnou stenou 
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Pracovná doska bola vypálená v jednom kuse pomocou laseru. Obdobne je možne 

použiť vypaľovanie pomocou plazmy alebo vodným lúčom. Keďže pri vypaľovaní 

otvorov nemusel byt kladený doraz na presnosť vybrali sme najlacnejšiu variantu 

s vyššie uvedených možností. 

Pre výrobu pracovnej dosky bol zvolený materiál P 5 – 2000 x 1800 EN AW-5083 

0/H11.[11]   

Obrázok 4.9 – vizualizácia vypálenej pracovnej dosky 
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4.5. Lineárne vedenie 

Pri výbere lineárneho vedenia sme mali na vyber z viacerých možnosti, ako je lineárne 

koľajnice alebo lineárne kruhové vedenie. Z dôvodu veľkej posuvnej vzdialenosti sme 

lineárne kruhové vedenie bez podpory vylúčili ako aj lineárne kruhové vedenie 

s podporou. Pri použití lineárnych guľôčkových ložisiek nastáva príliš veľká vôľa, ktorá 

po sčítaní na všetkých osách, by mala príliš veľkú nepresnosť. Rozhodli sme sa použiť 

lineárne koľajnicové vedenie s vozíkmi od firmy TBI Motion. Pri použití lineárneho 

vedenia musíme zabezpečiť dokonale hladký povrch, kde budú koľajnice upevni. 

Použitím lineárnych koľajníc zabezpečíme vysokú životnosť lineárneho vedenia 

a vysokú presnosť. 

Keďže by bolo finančne náročne vyfrézovať presnú platňu pre cele lineárne vedenie, 

rozhodli sme sa použiť ako konštrukčne riešenie presne vyfrézovane puzdra, ktoré boli 

rozmiestnene po celej dĺžke lineárneho vedenia s určitým rozostupom a privarené ku 

konštrukcií. Aby sme zabezpečili presne umiestnenie každého puzdra pre lineárne 

vedenie, vyhotovili sme prípravok, vďaka ktorému zachováme presne miery.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4.10 – vizualizácia puzdra pre lineárne vedenie 

 

Na puzdro bol použitý oceľový plech s rozmermi P 10 – 150x30 mm STN EN 10051 

S235JRC+N (1.0122) podľa EN 10025-2. [10].  

Do puzdra bola presne vyfrézovaná drážka na lineárne vedenie a bolo opatrene tromi 

vyvŕtanými dierami so zavitom M7x1 6H pre upevnenie lineárneho vedenia.  

 

Puzdra sme osadili na tenkostenný oceľový profil s obdĺžnikovým prierezom - vid 

obrázok 4.10. Pre presne osadenie puzdier sme použili prípravok, ktorý nám zabezpečil 

presne umiestnenie na oceľovom profilovom nosníku a následne sme puzdra privarili 

prerušovaným spojom, aby sme zabezpečili čo najmenšie tepelne deformácie.  
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Otvory pre púzdra na osu X 
Otvory pre púzdra na osu Y 

120x60x3 STN EN 10219-1 oceľ SR235JRH (11 375) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Obrázok 4.11 Tenkostenný oceľový profil 120x60x3[10] 

 

Na výrobu prípravku pre presne osadenie puzdier, sme použili najlacnejší možný 

materiál, do ktorého sme vypálili presne otvorí na puzdra a ohli ho do požadovaného 

tvaru. Vnútorný polomer bol preferovaný aby sme sa zbavili akejkoľvek nepresnosti. 

Aby sme nemuseli vyrábať viaceré prípravky, boli do jedného prípravku 

implementované rozmery pre osu X a osu Y. Oblúky po stranách obdĺžnika majú slúžiť 

ako voľné miesto pre privarenie puzdra.  

Použili sme oceľový plech s rozmermi P 3 – 755x120 mm STN EN 10131 DC01-A-m 

(1.0330) podľa EN 10130. [10] 

 

 

Obrázok 4.12 – vizualizácia prípravku pre presne osadenie puzdier 

Rozmer h:  h = 120 mm 

Rozmer b:   b = 60 mm 

Rozmer t:   t = 3 mm 

Hmotnosť na 1 meter: M = 7,772kg/m 



 

31 

 

Obrázok 4.12 – vizualizácia použitia prípravku na puzdra 

 

Následne sme lineárne vedenie pripevnili pomocou troch skrutiek typu Imbus M6x16  

STN 02 1143 do každého puzdra.  

Obrázok 4.13 – rez priskrutkovanou koľajnicou k puzdru 

 

Výpočet bezpečnosti kútového prerušovaného zvaru 

h = 25 mm 

b = 30 mm 

z = 3 mm 

F = 650 N 

kn = 3  

Parametre zváraného materiálu S235JR:[12] 

Re = 235 MPa 

Rm = 360 – 510 Mpa 
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Parametre zvolenej elektródy na zváranie E 35 3 B 51 H5:[12] 

Re = 355 MPa 

Rm = 440 Mpa 

 

Zvar bude počítaný na namáhanie ohybom podľa: 

Obrázok 4.14 – Geometrické charakteristiky účinných prierezov kútových zvarov namáhaných na 

ohyb.[12] 

Výpočet plochy účinného prierezu: 

𝑆 = 1,414𝑧𝑏 = 1.414 ∗ 3 ∗ 25 = 106,5 ∗ 2 = 213 𝑚𝑚2               (1) 

Výpočet jednotkového osového kvadratického momentu účinného prierezu: 

𝐽𝑧𝑢 =
𝑏ℎ2

2
=

25∗302

2
= 11 250 𝑚𝑚2  (2) 

Výpočet polárneho kvadratického momentu účinného prierezu: 

𝐽𝑧 = 0,707𝑧𝐽𝑧𝑢 =  0,707 ∗ 11250 ∗ 3 = 23 861,3 𝑚𝑚2                (3) 

Smykové napätie: 

𝜏′ =
𝐹

𝑆
=

650

231
= 2,80 𝑀𝑃𝑎                                           (4) 

𝜏′′ =
𝑀

𝐽𝑧/𝑟
=

650∗50
23861,3

15

= 20,43 𝑀𝑃𝑎                             (5) 

A výsledne smykové napätie: 

𝜏 = √(𝜏′)2 + (𝜏′′)2 = √2,352 + 15,722 = 20,62 𝑀𝑃𝑎                 (6) 

Mez sklzu vo smyku: 

𝑅𝑒𝑠 = 0,577𝑅𝑒 = 0,577 ∗ 355 = 204,84 𝑀𝑃𝑎             (7) 

Potom súčiniteľ bezpečnosti je: 

𝑘𝑘𝑠 =
𝑅𝑒𝑠

𝜏
=

204,84

20,62
= 9,93                        (8) 

Požadovaná podmienka je splnená, pretože 9,93 > 3. 
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Maximálne normálové napätie v konzole od ohybu je: 

𝜎 =
𝑀𝑜

𝐽𝑧/𝑐
=

650∗50

25∗302

6

= 8,67 𝑀𝑃𝑎  (9) 

Súčiniteľ bezpečnosti vzťažný k medzi sklzu materiálu konzoly Re = 235 Mpa 

𝑘 =
𝑅𝑒

𝜎
=

235

8,67
= 27,1   (10) 

Aj tu je splnená podmienka, keďže 27,1 > 3. 

 

Zvary sú mierne nadimenzované, z dôvodu aby bola zaručená vyššia spoľahlivosť 

stroja.  

Obrázok 4.15 – zakótovaný zvar púzdra 
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4.5.1. Zaťaženie lineárneho vedenia na ose X  

Pre výpočet zaťaženia lineárneho vozíku sme použili katalóg TBI motion: 

Obrázok 4.16 – Spôsob zaťaženia vozíka podľa katalógu WON[13] 

Kde na ose X používame jednu lineárnu koľajnicu s dvoma vozíkmi v blízkej 

vzdialenosti.  

m = 100 kg 

L0 = 120 mm = 0,12 m 

L1 = 1 

L2  = 120,122 mm = 0,121 m 

L3 = 866,326 mm = 0,866 m 

g = 9,81 m/s 

Výpočet radiálnej sily na vozík: 

𝑃1 = 𝑃2 = 𝑃𝑁 =
𝑚𝑔∗𝐿3

2∗𝐿1
=

100∗9,81∗0,866

2∗1
= 424,78 𝑁  (11) 

Výpočet bočného zaťaženia vozíku 

𝑃1𝑇 = 𝑃2𝑇 =
𝑚𝑔

4
+

𝑚𝑔∗𝐿2

2∗𝐿0
=

100∗9,81

4
+

100∗9,81∗0,121

2∗0,12
= 739,84 𝑁   (12) 

 

V pracovnom prostredí s vysokou intenzitou pri štarte a zastavení, môže dôjsť 

k neočakávanému veľkému zaťaženiu, preto musí byt dosiahnuté maximálne 

zaťaženie.[29] 
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Pre výpočet statického bezpečnostného faktora použijeme nasledujúce vzorce: 

 

Obrázok 4.17 – tabuľka pre určenie bezpečnostného faktora z katalógu WON[13] 

V našom prípade sa budeme riadiť vzorcom pre vysoké radiálne zaťaženia, kde: 

• faktor tvrdosti pre hodnotu 58 HRC nadobúda hodnotu fh = 0,5  

• teplotný faktor nadobúda hodnoty ft = 1 

• kontaktný faktor pre dva voziky nadobúda hodnoty fc = 0,81  

• základne statické zaťaženie podľa tabuľky ma hodnotu Co = 36 245 N 

 

Obrázok 4.18 – diagram pre teplotný faktor[13] 

 

Obrázok 4.19 – diagram pre faktor tvrdosti[13] 
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Obrázok 4.20 – Tabuľka kontaktného faktora[13] 

 

Výpočet faktoru bezpečnosti 

𝑓ℎ𝑓𝑡𝑓𝑐𝐶𝑜

𝑃𝑁
≥ 𝑓𝑠 =

0,5∗1∗0,81∗36245

424,78
≥ 1,5 → 34,55 ≥ 1,5  (13) 

Pri výpočte faktoru sme sa netrafili do požadovaného rozmedzia, čo bude mat za 

následok vytváranie vibrácii pri rýchlom pohybe. Keďže hlavný pracovný pohyb bude 

pri malých posunoch, tento faktor by nemal byt problémom. Rýchly pohyb bude slúžiť 

iba k presunu k ďalším bodom.  

 

Výpočet životnosti lineárneho vedenia 

Požadovaná životnosť je 100 000 hodín, pri maximálnej rýchlosti 6m/min(najväčšia 

rýchlosť z intervalu). 

Pre výpočet životnosti použijeme vzorec z TBI katalógu: 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 4.21 – výpočet životnosti lineárneho vedenia[13] 

kde:  

• faktor tvrdosti pre hodnotu 58 HRC nadobúda hodnotu fh = 0,5  

• teplotný faktor nadobúda hodnoty ft = 1 

• kontaktný faktor pre dva voziky nadobúda hodnoty fc = 0,81 

• faktor záťaže pre rýchlosť väčšie ako 2m/s nadobúda hodnoty fw = 3,5 

• základne statické zaťaženie podľa tabuľky ma hodnotu C = 20 504 N 
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Ktorý následne prepočítame na pracovne hodiny pomocou vzťahu z TBI katalógu: 

 

 

 

 
Obrázok 4.22 – výpočet životnosti lineárneho vedenia[13] 

kde: 

• Ve = rýchlosť pojazdu  

Po dosadení do vzorca dostaneme: 

𝐿 = (
𝑓ℎ𝑓𝑡𝑓𝑐

𝑓𝑤
∗

𝐶

𝑃𝐶
)

3

∗ 50 𝑘𝑚 = (
0,5∗1∗0,81

3,5
∗

20 504

100∗9,81
)

3

∗ 50 𝑘𝑚 = 707,36 𝑘𝑚 (14) 

𝐿𝐻 = (
𝐿∗103

𝑉𝑒∗60
) = (

707 360∗103

6∗60
) = 1 964 888,9 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛  (15) 

Pri výpočte dĺžky životnosti musíme zohľadniť všetky faktory, ktoré by nám životnosť 

ovplyvňovali. Požadovaná životnosť bola 100 000 hodín, tu sme predimenzovali 19 

násobne. 

4.5.2. Zaťaženie lineárneho vedenia na ose Y 

 

Pre výpočet zaťaženia lineárneho vozíku sme použili katalóg HIWIN: 

 

Obrázok 4.23 – Spôsob zaťaženia vozíka podľa katalógu WON[13] 
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Na ose Y používame jednu koľajnicu s jedným vozíkom, kde koľajnica je zavesená na 

stene portálu a zároveň o vrchnú stranu portálu je podopretá časť pojazdu osy Y, ktorá 

sa valí po vrchnej strane.    

Obrázok 4.23 – Vizualizácia lineárneho vedenia osy Y 

 

Pri výpočte postupujeme obdobne ako pri výpočte zaťaženia pre osu X. 

W = m = 40 kg 

k = 1 

c = 1 

d = 1 

h = 114,62 mm = 0,114 m 

l = 197 mm = 0,197 m 

F = 150 N 

g = 9,81 m/s 

Výpočet radiálneho zaťaženia na vozík: 

𝑃1 = 𝑃𝑁 = −
𝑊𝐻

2𝑐
−

𝐹𝑙

2𝑐
= −

40∗0,114

2∗1
−

150∗0,197

2∗1
= −17,055 𝑁  (16) 

Výpočet bočného zaťaženia na vozík: 

𝑃𝑇3 =
𝑊

4
+

𝐹

4
+

𝐹𝑘

2𝑑
=

40

4
+

150

4
+

150∗1

2∗1
= 122,5 𝑁  (17) 
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Výpočet životnosti lineárneho vedenia 

Pri výpočte životnosti postupujeme presne podľa rovnakého postupu ako pri zaťaženiu 

na ose X. 

Požadovaná životnosť je 100 000 hodín, pri maximálnej rýchlosti 6m/min(najväčšia 

rýchlosť z intervalu). 

Pre výpočet životnosti použijeme vzorec z TBI katalógu: 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 4.24 – výpočet životnosti lineárneho vedenia[13] 

kde:  

• faktor tvrdosti pre hodnotu 58 HRC nadobúda hodnotu fh = 0,5  

• teplotný faktor nadobúda hodnoty ft = 1 

• kontaktný faktor pre dva voziky nadobúda hodnoty fc = 0,81 

• faktor záťaže pre rýchlosť väčšie ako 2m/s nadobúda hodnoty fw = 3,5 

• základne statické zaťaženie podľa tabuľky ma hodnotu C = 11 826 N 

 

Ktorý následne prepočítame na pracovne hodiny pomocou vzťahu z TBI katalógu: 

 

 

 

 
Obrázok 4.25 – výpočet životnosti lineárneho vedenia[13] 

kde: 

• Ve = rýchlosť pojazdu  

Po dosadení do vzorca dostaneme: 

𝐿 = (
𝑓ℎ𝑓𝑡𝑓𝑐

𝑓𝑤
∗

𝐶

𝑃𝐶
)

3

∗ 50 𝑘𝑚 = (
0,5∗1∗0,81

3,5
∗

11 826

40∗9,81
)

3

∗ 50 𝑘𝑚 = 2120,6 𝑘𝑚 (18) 

𝐿𝐻 = (
𝐿∗103

𝑉𝑒∗60
) = (

2 120 600∗103

6∗60
) = 5 890 555,6 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛  (19) 

 

Pri výpočte dĺžky životnosti musíme zohľadniť všetky faktory, ktoré by nám životnosť 

ovplyvňovali. Požadovaná životnosť bola 100 000 hodín, tu sme predimenzovali 58,9 

násobne. 
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4.5.3. Zaťaženie lineárneho vedenia na ose Z 

Pri výpočte zaťaženia na lineárnom vedení pre osu Z budeme postupovať podľa postupu 

z katalógu WON. Pri výpočte používame iba dva voziky pohybujúce sa vedľa seba. 

 

Obrázok 4.26 – Spôsob zaťaženia vozíka podľa katalógu WON[13] 

 

Počiatočne hodnoty, pre výpočet zaťaženia: 

 

m = 25 kg 

L0 = 1  

L1 = 1 

L2  = 20,014 mm = 0,020 m 

L3 = 1 

g = 9,81 m/s 

Výpočet radiálneho zaťaženia na vozík: 

𝑃1 = 𝑃𝑁 =
𝑚𝑔𝑙2

2𝑙0
=

25∗9,81∗0,02

2∗1
= 2,453 𝑁             (20) 

Výpočet bočného zaťaženia na vozík: 

𝑃𝑇3 =
𝑚𝑔𝑙3

2𝑙0
 =

25∗9,81∗1

2∗1
= 122,63 𝑁                  (21) 

 

Výpočet životnosti lineárneho vedenia na ose Z môžeme odvodiť od životnosti 

ostatných vedení. Na ose Z požadujeme tiež životnosť 100 000 hodín, ale pri posuve 

0,5m/min. Z tejto hodnoty môžeme usúdiť, zem životnosť lineárneho vedenia, bude 

väčšia ako je požadovaná.  

  



 

41 

 

4.5.4. Mazanie lineárneho vedenia 

 

Mazanie je nevyhnutné pre lineárny pohybový systém. Bez zabezpečenia mazania, 

trenie valivých častí zvyšuje a môže byť hlavným faktorom skrátenia životnosti. 

Ako lubrikant môžeme použiť oleje alebo vazelínu na baze lítia.  

 

Lubrikant: 

(1) Znižuje trenie pohyblivých častí, aby sa zabránilo opotrebeniu v dôsledku zvýšenia 

teploty. 

(2) Vytvára olejový film na valivých povrchoch, čím znižuje napätie, ktoré sa vyvíja na 

povrchoch a zabezpečenie systému proti únave od valenia. 

(3) Zakrýva kovové povrchy olejovým filmom, čím zabraňuje korózii. 

 

Ak chceme naplno využiť funkciu systému lineárneho pohybu, je pre splnenie 

systémových požiadaviek nevyhnutné dodržiavať mazacie podmienky.[13] 

 

 

4.6. Konštrukcia stojanu na portál, portálu a osy Z 

Pri konštrukcií základných časti rámovej posuvnej konštrukcie CNC stroja, sa musíme 

riadiť vopred stanovenými podmienkami z kapitoly 4.3. Pri konštrukcií musíme 

zabezpečiť dokonalú tuhosť, odolnosť voči opotrebovaniu a dynamickú stabilitu. Pre 

vyššie uvedene časti sa musíme riadiť týmito podmienkami: 

• Kvalita materiálu rámu 

• Dobra statická tuhosť 

• Mala hmotnosť 

• Jednoduchá a efektívna výroba 

• Ľahká manipulovateľnosť 

 

Pri návrhu konštrukcie sme sa museli riadiť faktorom, že sme museli použiť lineárne 

vedenie, ktoré bolo už vopred zakúpene. Z tohto dôvodu bola väčšina súčiastok 

použitých pre konštrukciu posunu navrhnutá na presnú výrobu na CNC strojoch.  

Pri návrhu stojanov, ktoré sa budú pohybovať po ose X a budú držať väčšinu váhy 

portálu, sme sa rozhodli použiť oceľovú dosku, ktorá bola vopred opracovaná pre 

presne osadenie s ostatnými súčiastkami. Ako konštrukčne riešenie spojenia vyššie 

uvedených častí sme sa rozhodli použiť skrutkové spojenia. Jednak z dôvodu, aby sme 

sa vyhli teplotným deformáciám spôsobenými pri zváraní a zároveň, aby bola 

konštrukcia v prípade potreby rozoberateľná.  

Pre výrobu je zvolený materiál P 20 – 400 x 200 mm STN EN 10029 S235JR.[10] 
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Obrázok 4.27 – vizualizácia stojanu pre portál 

Stojan je opatrený presne vyfrézovanou plochou, do ktorej zapadne rameno pre 

uchytenie portálu. Zo spodnej strany stojanu sa prichytí ďalšia súčasť, ktorá slúži pre 

uchytenie motoru na pohon po ose X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4.28 – vizualizácia uchyteného stojanu na ose X 
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Pre uchytenie priečniku na stojany, používame zverenec z viacerých častí, s jednou 

presne vyfrézovanou plochou, ktorá ma zapadnúť do vyfrézovanej častí na stojane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4.29 – vizualizácia zverenca pre uchytenie priečniku 

Nesladne bol stojan a zverenec spojený šiestimi skrutkami so šesťhrannou hlavou 

M8x32 STN 02 1103 a zaistený pomocou šiestich podložiek M8 STN.02 1708 a samo 

poistnými maticami M8 STN 02 1492.[12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4.30 – vizualizácia uchytenia zverenca a stojanu s priečnikom 
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Na konštrukciu priečniku sme použili tenkostenný oceľový profil obdĺžnikového 

prierezu – vid obrázok 4.26.  

 

120x60x3 STN EN 10219-1 oceľ SR235JRH (11 375) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Obrázok 4.31 Tenkostenný oceľový profil 120x60x3[10] 

 

Na priečnik boli navarene puzdra pre osadenie lineárneho vedenia ako aj pri konštrukcií 

osy X a použite lineárne vedenie TBI Motion THR25FE.  

 

Pri konštrukcií osy Z sme sa snažili zaistiť Co najväčšiu presnosť a tuhosť konštrukcie 

aby bol zaručený dokonalý chod. Pri návrhu konštrukcie sme sa museli riadiť vopred 

zakúpeným lineárnym vedením TBI Motion THR15FN. Aby sme sa vyhli zbytočnému 

zváraniu konštrukcie a tým teplotným deformáciám, rozhodli sme sa vyrobiť presne 

vyfrézovane telo, na ktoré budú postupne pomocou skrutiek pripojene ostatne častí osy 

Z.  

Pri výrobe tela bol použitý materiál P 60 – 200 x 100 mm STN EN 10029 S235JR.[10] 

Telo je opatrene dvomi presne vyfrézovanými plochami, pre osadenie lineárneho 

vedenia. Stredom tela bol vyfrézovaný kanál, ktorý nemusí spĺňať vysoké nároky na 

presnosť, pretože slúži jednak ako odľahčenie súčiastky, ale aj ako miesto pre uloženie 

pohonu. Na spodnú časť tela sa pripojí pomocou skrutiek platňa, ktorá obsahuje 

ložiskový domec pre presne uchytenie pohonu. Vrchná časť tela slúži na osadenie 

konštrukcie motora. Po boku tela sú presne vyfrézovane dve drážky, do ktorých zapadne 

vyššie uvedená konštrukcia sa pripojí sa pomocou skrutiek.  

 

 

 

 

Rozmer h:  h = 120 mm 

Rozmer b:   b = 60 mm 

Rozmer t:   t = 3 mm 

Hmotnosť na 1 meter: M = 7,71kg/m 
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Obrázok 4.32 – vizualizácia tela pre osu Z 

Obrázok 4.33 – vizualizácia zmontovanej osy Z 
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4.7. Pohon 

Pri riešení pohonu sa nám ponuka veľa možnosti ako napr. pohybová skrutka (trapézová 

skrutka, guľôčková skrutka), hrebeňový pohon alebo remeňový prevod.  

Trapézová skutky ma radu nevýhod pri použití, prenáša malú pohybovú rýchlosť, 

prítomnosť vôle v zavite a nie veľká presnosť. Pri guľôčkovej skrutke sme schopný 

dosiahnuť vyššie rýchlosti a vyššiu presnosť, ale za mnohonásobné navýšenie ceny. 

Pri použití hrebeňového pohonu vieme zabezpečiť vysoké posunové rýchlosti a vysokú 

presnosť, nevýhodou tohto prevodu je vysoká cena za hrebeňové koľajnice pre veľké 

dĺžky. 

Poslednou možnosťou je remeňový prevod, ktorým sme schopný dosiahnuť podobne 

rýchlosti ako u hrebeňového prevodu, relatívne vysokú presnosť a za nízku cenu.  

 

Obrázok 4.34 – porovnanie rôznych druhov pohonu od firmy Bell Everman[14] 

 

Pre našu konštrukciu, kde je požadovaná vysoká rýchlosť posunu na osách X a Y, nízka 

cena a primeraná presnosť, sme vybrali možnosť pohonu s remeňom. Pre osu Z, kde na 

maz tak moc nezáleží na rýchlosti sme zvolili pohon pomocou trapézovej skrutky.  

Kvôli relatívnej vysokej cene za originálny systém pohonu od Bell Everman, sme sa 

rozhodli inspirovať a navrhnúť vlastný druh pohonu, ktorý by spĺňal požadovane 

požiadavky a bolo cenovo dostupne. 

 

Bell Everman ponuka dve možnosti pohonu a to ramenovú slučku alebo štandardný 

pojazd po remeni.  
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Obrázok 4.35 – druhy remeňového pohonu ponúkane od firmy Bell Everman[14] 

 

V našom prípade sme sa rozhodli pre štandardný druh pohonu z dôvodu jednoduchšej 

konštrukcie. Hlavný zdroj pohonu bude krokový motor NEMA 34 High Torque, na 

ktorom bude osadená ozubená remenica. 

Obrázok 4.36 – parametre krokového motora NEMA 34[15] 
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Pri výpočte potrebného krútiaceho momentu, pre kontinuálne rozbehnutie osy X 

musíme taktiež vypočítať krútiaci moment pre konštantu rýchlosť, pre zrýchlenie a pre 

spomalenie.  

Výpočet krútiaceho momentu pre konštantu rýchlosť dostaneme zo vzorca 

𝑇𝑐 =
𝐹𝑎∗𝑟

1000∗𝜗
     (22) 

kde: 

• Fa je celkove zaťaženie, ktoré získame zo vzorca 

𝐹𝑎 = 𝑚𝑔 ∗ 𝜇    (23) 

kde: 

o m je celková váha pohybujúceho sa zaťaženia m = 100 [kg] 

o g je gravitačne zrýchlenie g = 9,81 [m/s2] 

o μ je koeficient trenia lineárneho vedenia, ktorý zistime v TBI katalógu, 

pre naše vedenie na ose X je μ = 0,4 [-] 

• r je polomer hnanej kladky r = 0, 235 [m] 

• ϑ je účinnosť systémů pohonu ϑ = 0,98 [%] 

Po dosadení do vzorca dostávame potrebný krútiaci moment pre konštantu rýchlosť 

𝑇𝑐 =
100∗9,81∗0,4∗0,0235

1000∗0,98
= 9,41 ∗ 10−3𝑁𝑚            (24) 

Pre výpočet krútiaceho momentu potrebného pre zrýchlenie použijeme  

𝑇𝑎 = 𝑇𝑐 + 𝑇𝑎𝑐𝑐    (25) 

kde: 

• Tacc je krútiaci moment vyžadovaný zrýchlením. Vypočítame ho zo vzorca 

𝑇𝑎𝑐𝑐 = 𝐽𝑡 ∗ 𝑎     (26) 

kde: 

o Jt je celková zotrvačnosť systémů[kgm2] 

o 𝑎 je uhlové zrýchlenie [rad/s2] 

Celková zotrvačnosť systému zahŕňa zotrvačnosť motora (pretože motor musí prekonať 

svoju vlastnú zotrvačnosť), spojku, remenice a zaťaženie. 

𝐽𝑡 = 𝐽𝑚 + 𝐽𝑝1 + 𝐽𝑝2 + 𝐽𝐿         (27) 

kde: 

• Jm je zotrvačnosť motora Jm = 0,00036 [kgm2] 

• Jp1 je zotrvačnosť remenice Jp1 = 0,00001287[kgm2] 

• Jp2 je zotrvačnosť kladiek Jp2 = 0,000048 [kgm2] 

• JL je zotrvačnosť hnanej záťaže a remeňa [kgm2] 
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Hodnoty zotrvačnosti motora a remeníc sú obvykle špecifikované ich príslušnými 

výrobcami. Musí sa však vypočítať zotrvačnosť zaťaženia. Pri počítaní zotrvačnosti 

zaťaženia musíme zahrnúť hmotnosť vonkajšieho zaťaženia aj pásu, pretože motor musí 

generovať dostatočný krútiaci moment na prekonanie zotrvačnosti pásu. V našom 

prípade hmotnosť pasu zanedbávame z dôvodu, že je natoľko mala oproti hmotnosti 

zaťaženia, že nám výpočet ovplyvni minimálne.  

𝐽𝐿 = (𝑚𝐿 + 𝑚𝑏) ∗ 𝑟2 ∗ 10−6  (28) 

kde: 

• mL je hmotnosť zaťaženia  mL = 100 [kg] 

• mb je hmotnosť remeňa, v našom prípade zanedbávame [kg] 

• r je polomer hnacej kladky r = 0,0235 [m] 

 

Pre uhlové zrýchlenie predpokladáme, že systém zrýchľuje z nuly na nejakú maximálnu 

rýchlosť:  

𝑎 =
2𝜋∗𝑁

60∗𝑡
               (29) 

kde: 

• N je maximálna uhlová rýchlosť N = 1000 [ot/min] 

• Δt je čas na zrýchlenie Δt = 3 [s] 

Ak systém zrýchľuje z nenulovej rýchlosti, potom by rovnica jednoducho obsahovala 

zmenu rýchlosti (AN) delenú časom, v ktorom došlo k zvýšeniu rýchlosti (AT). 

Po dosadení do všetkých vzorcov dostávame: 

Pre zotrvačnosť zaťaženia dostávame 

𝐽𝐿 = (𝑚𝐿 + 𝑚𝑏) ∗ 𝑟2 ∗ 10−6 = 100 ∗ 0,0235 ∗ 10−6 = 2,35 ∗ 10−6 𝑘𝑔𝑚2 (30) 

Pre celkovú zotrvačnosť dostávame  

𝐽𝑡 = 𝐽𝑚 + 𝐽𝑝1 + 𝐽𝑝2 + 𝐽𝐿 = 

0,00036 + 0,00001287 + 0,000048 + 2,35 ∗ 10−6 = 4,2322 ∗ 10−4 𝑘𝑔𝑚2 (31) 

Pre uhlové zrýchlenie dostávame 

𝑎 =
2𝜋∗𝑁

60∗𝑡
=

2𝜋∗1000

60∗3
= 34,91 𝑟𝑎𝑑/𝑠−2  (32) 

Po dosadení do rovnice pre krútiaci moment vyžadovaný zrýchlením dostávame 

𝑇𝑎𝑐𝑐 = 𝐽𝑡 ∗ 𝑎 = 4,2322 ∗ 10−4 ∗ 34,91 = 0,01477 𝑁𝑚 (33) 

a po dosadení do rovnice pre krútiaci moment potrebný pre zrýchlenie dostaneme 

𝑇𝑎 = 𝑇𝑐 + 𝑇𝑎𝑐𝑐 = 9,41 ∗ 10−3 + 0,01477 = 0,02418 𝑁𝑚 (34) 
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Krútiaci moment potrebný na spomalenie motora sa rovná 

𝑇𝑑 = 𝑇𝑐 − 𝑇𝑎𝑐𝑐 = 9,41 ∗ 10−3 − 0,01477 = −5,36 ∗ 10−3 𝑁𝑚 (35) 

 

Teraz, keď poznáme krútiace momenty motora potrebné pri zrýchľovaní, konštantnej 

rýchlosti a spomaľovaní, môžeme stanoviť potrebný krútiaci moment, ktorý vyžaduje 

motor pre kontinuálnu rýchlosť. 

𝑇𝑅𝑀𝑆 =
√𝑇𝑎

2𝑡𝑎+𝑇𝑐
2𝑡𝑐+𝑇𝑑

2𝑡𝑑

𝑡𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣𝑒
   (36) 

kde: 

• ta je čas pre akceleráciu ta = 3 [s] 

• tc je čas pre konštantnú rýchlosť tc = 54 [s] 

• td je čas pre spomalenie ta = 3 [s] 

• tcelkove je celkový čas posunu, predpokladáme že čas posunu na ose x bude  

tcelkove = 60 [s] 

po dosadení dostávame 

𝑇𝑅𝑀𝑆 =
√𝑇𝑎

2𝑡𝑎 + 𝑇𝑐
2𝑡𝑐 + 𝑇𝑑

2𝑡𝑑

𝑡𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣𝑒
 

=
√0,02418∗3+(9,41∗10−3)2∗54+(−5,36∗10−3)2∗3

60
= 0,0359 𝑁𝑚 (37) 

Celkový potrebný krútiaci moment pre udržanie konštantnej rýchlosti je 0,0359 Nm, 

kde použite motory majú krútiaci moment 13 Nm. Vypočítaný krútiaci moment je len 

moment potrebný pre presúvanie bez započítania odporu od frézovania. Pri započítaní 

odporu od frézovania sa nám potrebný krútiaci moment navýši, s čim sme rátali a preto 

mame veľkú rezervu v krútiacom momente.  

Pri konštrukcií pohonného systému pre osu X používame krokový motor NEMA 34 

High Torque s osadenou remenicou 30 5M 25 od firmy Powerbelt, kde 5M nám značí 

rozostup zubov na remeni a 25 je šírka remeňa. Remeň je následne opásaný okolo 

dvoch kladiek, ktoré majú za úlohu napínať remeň. Remeň je upevnený na oboch 

koncoch nosníku, kde na jednej strane je upevnení na stalo a na druhom konci je 

možnosť nastavenia napnutosti.  

Motor aj pomocne vodiace kladky sú osadene v drážkach, ktoré slúžia k posúvaniu ako 

celého motora v ose Z ale aj posúvanie pomocných kladiek v ose X pre dokonale 

nastavenie napätosti a chodu systémů. 
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Obrázok 4.37 – vizualizácia nastavenia motoru s kladkou a pomocnými vodiacimi kladkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4.38 – vizualizácia osadenie pohonného systémů na ose x 

  

Kladka 
Pomocné vodiace kladky 
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Pri konštrukcii pohonu pre osu Y postupujeme obdobne ako u pohonu osy X. Pohon je 

opatrený krokovým motorom NEMA 34 High Torque, ktorý pohana ozubenú remenicu 

30 5M 25. Pohon na ose Y sa líši tým, že nie je rovnobežný s lineárnym vedením ako to 

je pri ose X, ale je kolmý na lineárne vedenie. Týmto konštrukčným riešením sme 

docielili, že pohon je podopretý portálom a valí sa po jeho vrchnej strane. Vďaka 

tomuto riešeniu nie je všetka záťaž sústredená na lineárne vedenie.  

Pohon je zlozený z troch časti, ktoré sú presne vyfrézovane aby do seba zapadli. 

Konštrukcia je navrhnutá na skrutkové spojenie, aby bola jednoduchá montáž, prípadne 

jednoduchá oprava. Taktiež sme sa chceli vyhnúť teplotným deformáciám pri zváraní 

a tým nepresnosti pri práci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4.39 – vizualizácia pojazdu pre osu Y 

 

Najdôležitejšou cestou pojazdu je hlavný domec, ktorý spája cely pojazd a obsahuje 

uloženie na pomocne kladky, ktoré zabezpečujú napnutie a chod pojazdu. 

Pre výrobu bol vybraný materiál P 50 – 145 x 110 mm STN EN 10029 S235JR.[10] 

Súčiastka ma viacero presne vyfrézovaných plôch, ktoré musia dokonale priľahnúť 

k ostatným súčiastkam.  

  

Hlavný domec 

Úchyt pre vozík a osu Z 

Úchyt pre motor 
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Obrázok 4.40 – vizualizácia hlavného domca pre pojazd na ose Y 

 

Pri konštrukcií osy Z sme zvolili pohon pomocou trapézovej skrutky Tr 12x3, ktorá 

pohybuje vozík osadený trapézovou maticou. Pri ose Z nie je požiadavka na vysokú 

rýchlosť, ale iba na tuhosť pohonu. S trapézovou skrutkou bude pohon dostatočne tuhy 

na frézovanie do polypropylénu a dostatočne spoľahlivý na požadovaný malý posun. 

Trapézová skrutka je upevnená na krokovom motore NEMA 34 High Torque pomocou 

pružnej spojky, ktorá zabezpečuje vyladenie nepresnosti v trapézovej skrutke. Na 

druhom konci je trapézová skrutka upevnená v ložiskovom domci.  

Kontrola výberu trapézovej skrutky: 

Všeobecne platí, že zaťaženie trapézových skrutkových pohonov závisí od ich 

materiálu, rýchlosti posunu, teploty, a teda od prevádzkového cyklu a zabezpečenia 

odvzdušnenia hlavy. 

Prípustný povrchový tlak je primárne závislý od rýchlosti jazdy skrutkového pohonu. 

Pri pohonoch s pohybom by povrchový tlak nemal prekročiť 5 N/mm2.  

Prípustná rýchlosť sa môže vypočítať z nosnej plochy príslušnej matice a faktora pv 

príslušných maticových materiálov.[16] 
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Obrázok 4.41 – tabuľka pre vyber pv-faktora[16] 

 

Parametre vybrane trapézovej skrutky a matice Tr 12x3: 

• D = 12 mm 

• P = 3 mm 

• pv-faktor = 300 N/mm2*m/min 

Výpočet požadovanej nosnej plochy: 

𝐴𝑒𝑟𝑓 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑧𝑢𝑙
[𝑚𝑚2]   (38) 

kde: 

• Fmax - maximálne axiálne zaťaženie F = 2500 [N] 

• Pzul - Maximálne dovolene zaťaženie plochy Pzul = 5 [N/mm2] 

Maximálnu lineárnu rýchlosť jazdy dostaneme ako 

𝑣𝐺𝑧𝑢𝑙 =
𝑝𝑣−𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑧𝑢𝑙
[𝑚/𝑚𝑖𝑛]  (39) 

Maximálnu dovolenú rýchlosť rotácie vypočítame ako 

𝑛𝑧𝑢𝑙 =
𝑣𝐺𝑧𝑢𝑙∗1000

𝑑𝜋
[𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛]  (40) 

kde: 

• d - priemer boku skrutky, ktorý vypočítame ako 𝑑 = 𝐷 −
𝑃

2
= 12 −

3

2
=

10,5𝑚𝑚 

Prípustnú rýchlosť posunu dostaneme z 

𝑠𝑧𝑢𝑙 =
𝑛𝑧𝑢𝑙∗𝑃

1000
[𝑚/𝑚𝑖𝑛]   (41) 
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Po dosadení do vzorcov dostaneme:  

𝐴𝑒𝑟𝑓 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑧𝑢𝑙
= 500 𝑚𝑚2   (41) 

 

𝑣𝐺𝑧𝑢𝑙 =
𝑝𝑣−𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑧𝑢𝑙
= 60 𝑚/𝑚𝑖𝑛  (42) 

 

𝑛𝑧𝑢𝑙 =
𝑣𝐺𝑧𝑢𝑙∗1000

𝑑𝜋
= 1818,9 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛  (43) 

a z toho dostaneme aktuálnu prípustnú hodnotu pre rýchlosť posunu: 

 

𝑠𝑧𝑢𝑙 =
𝑛𝑧𝑢𝑙∗𝑃

1000
= 5,46 𝑚/𝑚𝑖𝑛  (44) 

Pri tenkých rýchlo sa otáčajúcich skrutkách hrozí nebezpečenstvo hádzania. Metóda 

opísaná nižšie umožňuje odhadnúť rezonančnú frekvenciu za predpokladu dostatočne 

rigidnej zostavy. Ďalej, rýchlosť v blízkosti obehovej rýchlosti značne zvyšuje riziko 

bočného vzpierania. Obvodová rýchlosť je preto zahrnutá do výpočtu kritickej vzpernej 

sily.[16] 

Maximálna dovolená rýchlosť : 

𝑛𝑧𝑢𝑙 = 0.8 ∗ 𝑛𝑘𝑟 ∗ 𝑓𝑘𝑟  [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛]  (45) 

kde: 

• nkr - teoretická kritická rýchlosť, ktorá môže viest k rezonančnému efektu  

nkr = 1500 ot/min 

• fkr - korekčný faktor zohľadňujúci oporu ložiska skrutky fkr = 0,36  

• 0.8 - prevádzková rýchlosť nesmie prekročiť 80% maximálnej rýchlosti.  

Hodnoty pre korekčný faktor a teoretickú kritickú rýchlosť si určime z diagramov.  

  

Obrázok 4.42 – diagram pre zvolenie korekčného faktora a teoretickej rýchlosti 
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Po dosadení do vzorca dostávame: 

𝑛𝑧𝑢𝑙 = 0.8 ∗ 𝑛𝑘𝑟 ∗ 𝑓𝑘𝑟 = 432 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛  (45) 

Z podmienky, kde prevádzková rýchlosť nesmie prekročiť 80% maximálnej rýchlosti, 

vyvodíme aby bola prevádzková rýchlosť 

𝑛𝑧𝑢𝑙𝑅 = 345,6 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛   (46) 

Z čoho môžeme vypočítať skutočnú prevádzkovú rýchlosť posunu 

𝑠𝑧𝑢𝑙 =
𝑛𝑧𝑢𝑙𝑅∗𝑃

1000
= 1,04 𝑚/𝑚𝑖𝑛  (47) 

To mame skoro 81% pokles v rýchlosti posunu.  

 

Požadovaný krútiaci moment skrutkového pohonu je výsledkom axiálneho zaťaženia, 

vedenia skrutky a efektívnosti uloženia skrutkového pohonu a ložísk. [16] 

Požadovaný krútiaci moment vypočítame ako 

𝑀𝑑 =
𝐹𝑎𝑥∗𝑃

2000𝜋∗𝜇
+ 𝑀𝑟𝑜𝑡 [𝑁𝑚]                                          (48) 

kde: 

• Mrot – momentová hybnosť zrýchlenia, ktorú vypočítame ako 

𝑀𝑟𝑜𝑡 = 𝐽𝑟𝑜𝑡 ∗ 𝑎0 = 7.7 ∗ 𝐷4 ∗ 𝐿 ∗ 10−13[𝑁𝑚]                         (49) 

• μ – účinnosť celého pojazdu μ = 0,9 

kde: 

• Jrot – moment zotrvačnosti rotujúcej hmoty [kgm2] 

• a0 – uhlové zrýchlenie [1/s2] 

• D – priemer skrutky 

• L – dĺžka skrutky 

Po dosadení do vzorca dostávame 

 

𝑀𝑑 =
𝐹𝑎𝑥∗𝑃

2000𝜋∗𝜇
+ 7.7 ∗ 𝐷4 ∗ 𝐿 ∗ 10−13 = 1,33 𝑁𝑚               (50) 

Z vyššie vypočítaných hodnôt, môžeme usúdiť, že zvolená skrutka bude pre pohon 

dostatočná a motor ktorý bol zvolený ma 9 násobok potrebného krútiaceho momentu.  
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Obrázok 4.43 – vizualizácia pohonu na ose Z 

 

4.8. Prítlačná plocha 

 

Pri frézovaní polotovaru musíme zabezpečiť, že bude dostatočne pevne upevnený 

k pracovnej doske. Existuje viacero spôsobov ako upevniť polotovar k pracovnému 

stolu napr. stolové svorky alebo najviac používane pri veľkoplošných CNC frézkach 

vákuové stoly. V našom prípade, kde potrebujeme zaručiť prepadávanie vyfrézovaného 

odpadu cez pracovnú dosku do odpadových kontajnerov, nie je možne použiť vákuové 

stoly ako aj z dôvodu vysokej ceny za vákuový systém.  

Pri upevnení materiálu treba rátať s tým, že mame minimálne 6 rôznych rozmerov 

polotovaru, na ktoré treba navrhnúť univerzálny upevňovací systém.  

Rozhodli sme sa navrhnúť upevňovací systém v podobe prítlačnej dosky, ktorá za 

pomoci 4 štyroch pneumatických piestov pritlačí jednu veľkú prítlačnú dosku na 

pracovnú dosku. Tým zaručíme dokonale pritlačenie celého pracovného stolu 

a polotovaru.  
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Pre konštrukciu prítlačnej dosky sme zvolili tenkostenný hliníkový profil v štvorcovom 

priereze a ako hlavnú prítlačnú dosku sme zvolili duralovú dosku. 

20x2 STN EN 12020-1 hliník EN AW-6060 

 

Obrázok 4.44 – Tenkostenný hliníkový profil 20x2[10] 

Pre výrobu sme použili materiál P 5 – 2000 x 1800 EN AW-5083 0/H11.[11]  Do dosky 

boli pomocou laseru vypálene otvory, ktoré slúžia pre frézovanie polotovaru. Aby sme 

zaručili dokonalú rovinu pracovnej plochy, rámová konštrukcia bola spolu s doskou 

spojená skrutkovými spojmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4.45 – vizualizácia prítlačnej dosky s rámovou konštrukciou 

Rozmer b:   b = 20 mm 

Rozmer t:   t = 2 mm 

Hmotnosť na 1 meter: M = 0,21kg/m 
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Pre pritláčanie a zdvíhanie prítlačnej dosky boli použite štyri pneumatické piesty značky 

FESTO ADN-50-20-I-P-A. Jedna sa o dvojčinný pneumaticky piest s vonkajším 

zavitom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4.46 – pneumaticky valec FESTO ADN-50-20-I-P-A [17] 

Obrázok 4.47 – vizualizácia celej CNC frézky 
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5. POČÍTAČOVĚ RIADENIE A ELEKTRONIKA 

 

5.1. Vyber riadenia 

Pri zakúpení komorných CNC obrábacích stolov, zakupujme aj operačný systém 

dodávaný výrobcom CNC strojov, vďaka ktorému riadime funkčnosť CNC stroja. Pre 

naše potreby je tato možnosť neprijateľná ako z dôvodu vysokej ceny za zakúpenie 

operačného systémů, ale aj nie maximálnej využiteľnosti.  

Preto sme sa rozhodli použiť pre riadenie CNC frézky stolný počítač s operačným 

systémom Windows 7 a programom pre riadenie CNC frézok Mach3. Program nám 

zabezpečuje dostačujúce využitie CNC frézky pre naše účely.  

Obrázok 5.1 – Program Mach3 pre riadenie CNC frézky.[18] 

 

Do programu nahráme vygenerovaný g-code, ktorý dostaneme z programu Fusion 360, 

kde namodulujeme presné opracovanie polotovaru. Dokopy budeme mat 6 druhov       

g-codeu, každý polotovar bude mat vlastný.  
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5.2. Vyber frézy 

 

Pri výbere vhodnej frézky sme museli zvážiť viacero parametrov, ako cena, výkon, 

spôsob chladenia ale aj polotovar, ktorý chceme obrábať. Hlavným polotovarom, ktorý 

budeme obrábať je polypropylén. Je to konštrukčný relatívne tvrdý plast s dobrou 

obrániteľnosťou. Pri konštrukcii frézky sme brali do úvahy, aby si CNC stroj mohol 

v prípade nového polotovaru vyfrézovať aj nove otvory do pracovnej dosky.  

Pre zistenie potrebných parametrov pri frézovaní polypropylénu, sme urobili 

experimentálne frézovanie na CNC obrábacom stroji pomocou jednobrehého nastroja 

pre obrábanie plastov, tak aby sme dosiahli najpriaznivejšie podmienky. To znamená, 

žiadne spekanie plastu na okraji obrobenej plochy, žiadne trhanie materiálu a dokonale 

hladké obrobené plochy. 

Získane parametre sme následne prepočítali na požadovaný výkon nášho vretena. 

Počiatočne parametre pre obrábanie polypropylénu: 

D = 6 mm – priemer rezného nastroja 

z = 1 – efektívny počet zubov 

n = 5000 ot/min – otáčky na vretene 

vf = 800 mm/min – rýchlosť posuvu 

ap = 1,5 mm – hĺbka zaberú 

ae  = 6 mm – šírka zaberú 

Následne sme pomocou vzorca pre výpočet výkonu potrebného k frézovaniu  

polypropylénu dostali 

𝑃 =
𝑎𝑒∗𝑎𝑝∗𝑣𝑓

18000
=

1,5∗6∗800

18000
= 0,4 𝑘𝑊  (51) 

Počiatočne parametre pre obrábanie hliníka: 

D = 6 mm – priemer rezného nastroja 

z = 2 – efektívny počet zubov 

ap = 1 mm – hĺbka zaberú 

ae  = 6 mm – šírka zaberú 

Reznú rýchlosť pre hliník sme vybrali pomocou tabuliek:  

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5.2 – tabuľka parametrov pre obrábanie nekovových materiálov[19] 
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Pomocou tabuľky sme vybrali: 

vc = 450 m/min – reznú rýchlosť 

fz = 0,05 mm – posuv na zub 

 

Z nasledujúcich vzorcov sme vypočítali potrebne otáčky na vretene a rýchlosť posuvu, 

z čoho môžeme odvodiť potrebný výkon pre rezný nastroj. 

 

Výpočet potrebných otáčok na vretene: 

𝑛 =
𝑣𝑐∗1000

𝐷∗𝜋
=

450∗1000

6∗𝜋
= 23 873 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 (52) 

Posuv nastroja vypočítame ako: 

𝑣𝑓 = 𝑓𝑧 ∗ 𝑧 ∗ 𝑛 = 0,05 ∗ 2 ∗ 23873 = 2387,3 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 (53) 

A potrebný výkon pre obrábanie hliníka stanovíme z rovnice: 

𝑃 =
𝑎𝑒∗𝑎𝑝∗𝑣𝑓

18000
=

1∗6∗2387,3

18000
= 0,79 𝑘𝑊  (54) 

Z vyššie vypočítaných hodnôt môžeme sme vybrali vreteno s výkonom 800W 

s maximálnymi otáčkami 24 000 ot/min. Vreteno je chladene vzduchom a je dodávane 

spolu so frekvenčným meničom na reguláciu otáčok – vid obrázok 5.3. Ak by nám 

výkon nestačil pre frézovanie hliníka, môžeme ubrať hĺbku zaberú na 0,5 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5.3 – sada frekvenčného meniča s 0,8 kW vretenom[20] 
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5.3. Senzory 

 

Aby sme mohli CNC stroj bezproblémovo ovládať, potrebujeme zabezpečiť aby 

program vedel, v akej polohe sa aktuálne nachádza, kde sú koncove body a ci je 

polotovar správne uložený.  

Pre získavanie presnej polohy používame magnetické pravítko, ktoré je pripevnene na 

všetkých osách. Jedna sa o lacný a spoľahlivý systém polohovania CNC stroja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5.4 – magnetické pravítko s presnosťou 0,005 mm[20] 

 

Pre určenie koncových bodov používame lacné, jednoduché a spoľahlivé optické 

senzory, ktoré sme mali na sklade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5.4 – opticky snímač pre koncove body[20] 
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5.4. Odsávanie triesok 

 

Pri opracovávaní materiálov či sa jedna o drevo, kov alebo plasty, musíme mať 

zabezpečený dokonalý odsun triesok. Na odstránenie triesok sa používa viacero 

spôsobov ako napr. naklonene roviny, dopravníkové pasy alebo odsávanie. V našom 

prípade nebude vznikať veľké množstvo odpadu, keďže frézujeme obvod požadovaného 

otvoru, kde veľký vyfrézovaný kus prepadne cez pracovnú dosku do vopred určeného 

odpadového priestoru a vzniknuté triesky budú odsaté pomocou priemyselného 

vysávača. 

Na konci frézky bude osadený adaptér, ktorý ma zabezpečiť lepšie odsávanie triesok 

a zároveň, aby triesky nelietali samovoľne po pracovnej doske.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5.5 – adaptér pre odsávanie triesok[20] 
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5.5. Uloženie elektrického vedenia 

 

Pri CNC obrábacích strojov musíme zabezpečiť dôkladne uloženie a roztriedenie 

elektrického vedenia ci už z dôvodu hladkého chodu alebo prípadných oprav. Pre veľké 

obrábacie CNC stroje môžeme zabudovať rozvody do konštrukcie, kde budú kryté 

a tým chránene pred vonkajšími vplyvmi. Pre otvorené CNC obrábacie stroje, 

používame energetickú reťaz, ktorá zabezpečuje ochranu pred vonkajšími vplyvmi, ale 

aj hladký pohyb elektrického vedenia spolu s pojazdami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5.6 – energetická reťaz [20] 
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6. ZHODNOTENIE A DISKUSIA 

 

K dosiahnutiu predom zadaných požiadaviek sme museli vytvoriť vlastný návrh 

a konštrukčne riešenie CNC obrábacieho stroja. Pri návrhu sme riešili radu 

konštrukčných problémov. 

Prvým a najväčším problémom bolo, použitie už zakúpeného materiálu a komponentov. 

Na začiatok bolo nutne, navrhnúť a skonštruovať dostatočne pevný rám s materiálom, 

ktorý sme mali k dispozícii. Pri tomto riešení sme museli zohľadniť problém zváranej 

konštrukcie, kde nám v neprerušovaných zvaroch vznikajú vibrácie, ktoré by 

ovplyvňovali chod celého stroja. Tato problematika sa da vyriešiť použitím 

prerušovaných zvarov.  

Lineárny posuv bol vyriešený pomocou lineárneho vedenia s vozíkom, ktorý nám 

zabezpečuje vysokú spoľahlivosť, presnosť a životnosť. Lineárne vedenie sme museli 

použiť aké sme mali k dispozícii  a preto je jeho životnosť často krát nadimenzovaná. 

Pri voľbe konštrukčného riešenia pohonu lineárneho vedenia sme vyberali medzi 

posunom pomocou trapézovej skrutky alebo remeňa. Trapézovú skrutku sme zavrhli pro 

prepočítaní potrebných parametrov a vyšlo nám, že by sme potrebovali trapézovú 

skrutku s minimálnym priemerom 30 mm. Rozhodli sme sa použiť pohon pomocou 

remeňa, ktorý nám zabezpečoval vysoké rýchlosti, presnosť a tuhosť a zároveň pri 

zachovaní nízkej ceny.  

Pre vyber vhodného vretena na obrábanie hlavne polypropylénu a veľmi zriedkavé 

obrábanie hliníka, sme urobili radu pokusov s veľkým CNC obrábacím strojom, kde 

sme získali presne parametre pre obrábanie polypropylénu. Pomocou tabuliek a vzorcov 

sme vypočítali potrebný parametre a výkon pre obrábanie hlinku. Pomocou 

vypočítaných hodnôt sme vybrali vreteno, kde bol najlepší pomer cena/výkon. 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 6.1 – Vlastne riešenie CNC frézky  
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7. ZÁVER 

 

Zadaním bakalárskej prace bol návrh, konštrukcia a zlozenie jednoúčelového CNC 

obrábacieho stroja s pracovnou plochou 2000 x 1800 x 25 mm a schopnosťou hlavného 

obrábanie polypropylénu a veľmi zriedkavého obrábania hliníku. 

V rešeršnej časti prace riešime základne podmienky konštrukcie, rozdelenia CNC 

obrábacích strojov a ich hlavne náplne prace. Ďalej sme sa zamerali na hlavne 

rozdelenie frézovacích strojov, ich hlavne rozdiely, spôsob konštrukcie ale aj druhy 

opracovateľného materiálu. 

V poslednej časti rešeršnej prace sme sa zamerali na vyber jednak komerčných 

obrábacích strojov tak aj hobby strojov, ktoré si môžeme zakúpiť. Zahrnuli sme tam 

CNC stroje, ktoré slúžia pre domácich kutilov a amatérsku výrobu produktov ci už 

predávane ako skladačky, alebo cele zostavy. Spomenuli sme aj CNC obrábacia centra, 

ktoré slúžia pre profesionálne účely. Každý CNC stroj sa líši, ci už unikátnou 

konštrukciou, spôsobom pohonu alebo možnosťami obrábania.  

Hlavnou častou prace bola analýza, návrh a konštrukcia CNC obrábacieho centra. Pri 

analýze sme zhodnotili CNC stroje, ktoré sú komerčne dostupne, ponúkane možnosti 

pohonu a lineárneho vedenia. Pomocou serie vzorcov a výpočtov sme boli schopný 

určiť potrebne hodnoty a parametre, ktoré nám poslúžili pre konštrukciu CNC stroja. 

V práci riešime vlastne konštrukčne riešenie ako rámu, tak aj uloženie vedenia 

a konštrukciu pohonu. Na zaver kapitoly, sme riešili potrebne elektronické zariadenia 

a operatívnosť CNC stroja.  

Výsledkom prace, je konštrukcia veľkoplošnej jednoúčelovej CNC frézky, pre 

obrábanie polypropylénových tabúl, rôznych rozmerov. K práci je priložená potrebná 

výkresová dokumentácia a 3D model celej zostavy.  
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9. ZOZNAM SKRATIEK, SYMBOLOV, OBRÁZKOV 

A TABULIEK 

 

9.1. Zoznam skratiek 

CAD Návrh podporovaný počítacom 

DIY Urob si sám 

PP Polypropylén 

 

 

 

9.2. Zoznam symbolov 

Aerf Nosná plocha [mm2] 

CO Základne statické zaťaženie [N] 

D Väčší priemer  [mm] 

F Ťažňa sila [N] 

Fa Celkove zaťaženie [N] 

Fmax Maximálne zaťaženie [N] 

JL Zotrvačnosť hodnotnosti záťaže a remeňa [kg.m2] 

JM Zotrvačnosť motora [kg.m2] 

JP1 Zotrvačnosť remenice 1 [kg.m2] 

JP2 Zotrvačnosť remenice 2 [kg.m2] 

JZU 
Jednotkový osový kvadraticky moment účinného 

prierezu 
[mm2] 

JZ 
Celkový osový kvadraticky moment účinných 

prierezov 
[mm2] 

Jrot Moment zotrvačnosti rotujúcej hmoty [kg.m2] 

Jt Celková zotrvačnosť [kg.m2] 

L Životnosť [km] 

Lh Životnosť v hodinách [h] 

L0 dĺžka ramena 0 [mm] 

L1 dĺžka ramena 1 [mm] 
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L2 dĺžka ramena 2 [mm] 

L3 dĺžka ramena 3 [mm] 

Md Krútiaci moment [Nm] 

Mrot Moment hybnosti zrýchlenia [Nm] 

N Maximálna uhlová rýchlosť [ot/min] 

P Stúpanie [mm] 

P Výkon [W] 

P1 Radiálna sila na vozík 1 [N] 

P2 Radiálna sila na vozík 2 [N] 

PN Radiálna sila na vozík  [N] 

P1T Prítlačná sila na vozík 1  [N] 

P2T Prítlačná sila na vozík 2 [N] 

PT Prítlačná sila na vozík [N] 

Re Mez kluzu [MPa] 

RM Mez pevnosti [MPa] 

Res Mez kluzu vo smyku [MPa] 

S Plocha účinného prierezu [mm2] 

Ta Krútiaci moment potrebný pre zrýchlenie [Nm] 

Tc Krútiaci moment pre konštantnú rýchlosť [Nm] 

Td Krútiaci moment potrebný pre spomalenie [Nm] 

Tacc Krútiaci moment vyžadovaný zrýchlením [Nm] 

TRMS Krútiaci moment vyžadovaný pre konštantu rýchlosť [Nm] 

W Hmotnosť [kg] 

af Hĺbka záberu [mm] 

ac Sirka záberu [mm] 

b Vzdialenosť zváraných plôch [mm] 

c Vzdialenosť ramena  [mm] 

d Priemer boku skrutky [mm] 

fkr Korekčný faktor zohľadňujúci oporu ložiska [-] 



 

72 

 

fz Posuv na zub [mm] 

fk Faktor tvrdosti [-] 

ft Teplotný faktor [-] 

fc Kontaktný faktor [-] 

fs Faktor bezpečnosti [-] 

fw Faktor zaťaženia pre rýchlosť väčšiu ako 2m/s [-] 

g Gravitačne zaťaženie [m/s2] 

h Dĺžka zváranej plochy [mm] 

k Vzdialenosť ramena [mm] 

kks Súčiniteľ bezpečnosti [-] 

k Súčiniteľ bezpečnosti k medzi sklzu [-] 

kn Súčiniteľ bezpečnosti k medznému stavu únavy [-] 

m Hmotnosť [kg] 

ml Celkove zaťaženie [kg] 

mb Hmotnosť remeňa [kg] 

n Otáčky na vretene [ot/min] 

nkr 
Teoretická kritická rýchlosť, ktorá môže viest 

k rezonancii 
[ot/min] 

nzul Maximálna povolená rotácia [ot/min] 

pv-faktor Faktor súčasnej hodnoty [N/mm2*m/min] 

pzul Maximálne zaťaženie nosnej plochy [N/mm2] 

r Polomer hnacej kladky [mm] 

szul Prípustná rýchlosť posunu [m/min] 

Δt Čas na zrýchlenie [s] 

ta Čas pre akceleráciu [s] 

tc Čas pre konštantu rýchlosť [s] 

td Čas pre spomalenie [s] 

tcelkove Celkový čas pohonu [s] 

vgzul Maximálna lineárna rýchlosť [m/min] 

vf Rýchlosť posunu [mm/min] 
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vc Rezná rýchlosť [m/min] 

ve Rýchlosť pojazdu [m/s] 

z Efektívny počet zubov [-] 

z Veľkosť zvaru [mm] 

μ Účinnosť celého pojazdu [-] 

μ Koeficient trenia [-] 

τ΄ Smykové napätie súvisiace s posúvajúcou silou [MPa] 

τ΄΄ Smykové napätie súvisiace s ohybovým momentom [MPa] 

σ Normálové napätie [MPa] 

α Uhlové zrýchlenie [rad.s-2] 

α0 Uhlové zrýchlenie [rad.s-2] 
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