
 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

 



 

 

  

  



 

 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem vybraného konstrukčního uzlu multifunkčního 

obráběcího centra. Řešeným konstrukčním uzlem je návrh soustružnického stolu s možností 

polohování se zadanými parametry. Rešeršní část je zaměřena na CNC obráběcí centra, 

multifunkční obráběcí centra a na jednotlivé části soustružnických stolů s možným 

polohováním. V konstrukční části je proveden návrh konstrukčních variant možných řešení 

a pomocí multikriteriální analýzy je provedena volba konstrukčního řešení.  Následně je 

zvolené konstrukční řešení zpracováno s pomocí potřebných technických výpočtů. Výsledkem 

práce je pak 3D model a požadovaná výkresová dokumentace. 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the design of a selected structural part of multi-tasking machine 

tool. The solved construction part is the design of a turning table with the possibility of 

positioning with specified parameters. The research part is focused on CNC machine tools, 

multi-tasking machine tools and individual parts of turning tables with possible 

positioning. In a design part, the design of design variants of possible solutions is made and the 

choice of the design solution is made with the help of multicriteria analysis. Subsequently, 

the selected design solution is processed with the help of the necessary technical calculations. 

The result of the work is then a 3D model and the required drawing documentation.   
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1 ÚVOD 

Obráběcí stroje spadají obecně do skupiny výrobních strojů. Oblast výrobních strojů je dnes 

nezpochybnitelně významnou oblastí průmyslu každého státu. Vyspělost tohoto oboru je do 

jisté míry i ukazatelem vyspělosti hospodářství daného státu. Právě v konstrukci výrobních 

strojů se uplatňují nejnovější a nejmodernější technologie a trendy, čímž staví tento obor 

z hlediska náročnosti technického poznání na velmi vysokou úroveň. Výrobní stroje tedy 

zaujímají nenahraditelnou úlohu v průmyslové výrobě. 

Tato diplomová práce se zabývá vývojem multifunkčního obráběcího centra. Jako 

řešená koncepce multifunkčního obráběcího centra byla ustanovena varianta s vertikálním 

vřeteníkem, pevným stojanem a soustružnickým stolem s možností polohování. Právě tento stůl 

byl poté určen jako hlavní řešený konstrukční uzel této diplomové práce. 

Diplomovou práci lze myšlenkově rozdělit na dvě části. První část je část rešeršní a 

zabývá se základním rozdělením a popisem CNC obráběcích strojů. Dále je zde rozveden popis 

multifunkčních obráběcích center. Následně je v práci uveden přehled vybraných 

multifunkčních obráběcích center, které jsou nabízeny na trhu a je provedena rešerše hlavních 

stavebních prvků soustružnického stolů s možností polohovaní. 

Druhá část diplomové práce se zabývá samotným návrhem. Jsou vytipovány možné 

konstrukční varianty a ty jsou poté podrobeny porovnání v multikriteriální analýze na základě 

vybraných kritérií. Po vybrání nejvhodnější konstrukční varianty bude následně tato varianta 

detailněji zpracována do podoby 3D modelu a požadované výkresové dokumentace. Při řešení 

a návrhu budou realizovány potřebné technické výpočty. 
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2 OBRÁBĚCÍ STROJE 

Výrobní stroje využívané ve strojírenství představují široké spektrum strojů, které lze dělit na 

podskupiny podle použité technologie a účelu. Hlavní podskupiny tvoří stroje: [1] 

• na výrobu polotovarů – slévárenství, vstřikovací stroje, 

• nesoucí nástroj – obráběcí, tvářecí, elektroerozivní, 

• určené ke spojování – svařovací roboty a automaty, 

• aditivní – práškové a pevné materiály.  

Nejvyšší míru zastoupení ve strojírenství mají obráběcí stroje, které tvoří až 40% celkové 

náročnosti výroby. Jak již bylo zmíněno výše, z hlediska terminologie spadají obráběcí stroje 

do skupiny výrobních strojů nesoucí řezný nástroj. Pro obráběcí stroj je charakteristické využití 

třískového obrábění. Výsledný tvar a rozměr výrobku – obrobku – vzniká třískovým obráběním 

a vzájemnými pohyby řezného nástroje a polotovaru. [1][2] 

Třískové obrábění může být realizováno pomocí nástroje s geometricky definovaným 

břitem.  Hlavními představiteli tohoto typu třískového obrábění jsou technologické operace 

soustružení (obr. 1) a frézování. Druhou možností třískového obrábění je použití nástroje s 

geometricky nedefinovaným břitem, čehož se využívá například u operace broušení (obr. 2). [1] 

 

 

Obr.  1 Nástroj s geometricky definovaným 

břitem – soustružnický nůž [3] 

 

Obr.  2 Nástroj s geometricky nedefinovaným 

břitem – brusný kotouč [4] 
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3 CNC OBRÁBĚCÍ STROJE 

Ve druhé polovině 20.století došlo k prudkému rozvoji výpočetní techniky, což mělo 

vliv i na oblast obráběcích strojů. Implementace výpočetní techniky vedla až ke vzniku 

číslicově řízených obráběcích strojů, v dnešní době nazývaných CNC (Computer Numerical 

Control – z angličtiny) obráběcí stroje. Číslicové řízení CNC obráběcího stroje spočívá 

v činnosti počítače, který řídí dráhu a rychlost pohybu nástroje a obrobku za určitý časový úsek. 

Informace důležité pro obrábění jsou uloženy formou numerických znaků a jsou v nich 

obsaženy údaje o rozměru obrobku, údaje technologických parametrů (otáčky, posuv) a další 

pomocné informace. Skladbu CNC obráběcích strojů lze rozdělit do čtyř hlavních 

částí – obr. 3. [5] 

 

 

 

Obr.  3 Hlavní části CNC obráběcích strojů [1] 

 

Hovoříme-li o CNC obráběcím centru, jedná se o stroj, na kterém lze provádět různé 

druhy třískového obrábění, z nichž jedna operace je dominantní.  

Mezi další charakteristické rysy CNC obráběcích center patří: [5] 

• schopnost práce v automatickém režimu, 

• vybavení automatickou výměnou nástrojů a obrobku, 

• práce v bezobslužném režimu, 

• aplikace prvků diagnostiky, měření a prvků umělé inteligence.  
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3.1 Rozdělení CNC obráběcích center 

Vzhledem k tomu, že v dnešní době převažují operace soustružení a frézování, je vhodné dělení 

jednovřetenových obráběcích center na dvě základní skupiny: [2] 

a) Obráběcí centra pro rotační součásti (soustružnická obráběcí centra) 

• S vodorovnou osou vřetena (obr. 4) 

• Se svislou osou vřetena 

 
Obr.  4 Soustružnické obráběcí centrum Kovosvit MAS KL 435 [6] 

b) Obráběcí centra pro nerotační součásti (frézovací obráběcí centra) 

• S vodorovnou osou vřetena 

• Se svislou osou vřetena (obr. 5) 

 
Obr.  5 Frézovací CNC obráběcí centrum TAJMAC-ZPS MCFV 2080 [7] 
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3.2 CNC Obráběcí centra pro rotační součásti 

Jedná se o stroje, kde hlavní řezný pohyb koná obrobek, a to pohyb rotační. Dominantní 

technologickou operací je soustružení, avšak hovoříme-li o CNC obráběcím centru, pak 

umožňuje tento stroj v omezeném míře i další druhy třískového obrábění (vrtání, soustružení, 

frézování, broušení). Z kinematického hlediska je pro soustružnické obráběcí centrum klíčové 

doplnění stroje o další řízené pohybové osy.  

3.2.1 CNC obráběcí centra na rotační součásti s horizontální osou vřetena 

Hlavní nosnou strukturu stroje tvoří dostatečně tuhé lože. Z důvodu hospodárné 

a sériové výroby bývá lože nejčastěji výrobkem z šedé litiny, případně svařeno z oceli anebo 

jiných materiálů. Nejpoužívanější konstrukční variantou jsou lože v ortogonálním (obr. 6) 

anebo šikmém (obr. 7) provedení. Ortogonální provedení usnadňuje realizaci pohybu 

nástrojové hlavy, neboť u šikmého provedení je tento pohyb realizován složením dvou pohybů 

lineárních. [1] 

 

 

Obr.  6 Ortogonální nosná struktura stroje Index G220 [8] 

 

 

Obr.  7 Šikmá nosná struktura stroje Kovosvit MAS SP 430 [9] 

U obou provedení hraje důležitou roli dobrý odvod třísek z pracovního prostoru stroje. 

Je tak zamezeno hromadění horkých třísek v pracovním prostoru, což by mohlo vést k oteplení 

stroje a k zhoršení přesnosti výroby. [5] 
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Revolverová nástrojová hlava (obr. 8) tvoří nejčastější způsob upínání nástrojů u CNC 

soustružnických obráběcích center. Revolverová hlava disponuje rotačně poháněnými nástroji, 

což spolu s řízenou osou C (řízená poloha a rychlost vřetena) umožňuje složitější obráběcí 

operace. Náhon nástrojů lze realizovat vestavěným torzním elektromotorem nebo mechanicky 

pomocí náhonové tyče a ozubených kol. [1] 

 

 

 

Obr.  8 Nástrojová revolverová hlava [10] 

 

. Jako velmi vhodné se jeví i použití protivřetena, sloužící zejména k tuhému 

oboustrannému upnutí obráběných součástí, což zvyšuje přesnost obrábění.  

3.2.2 CNC obráběcí centra na rotační součásti s vertikální osou vřetena 

Zvláštním typem obráběcích center na rotační součásti jsou svislá soustružnická 

obráběcí centra (tzv. karusely). Charakteristickým rysem těchto strojů je upínání obráběných 

součástí na upínací desku s vertikální osou otáčení. Tyto stroje jsou určeny jak pro obrábění 

malých součástí, tak také především pro těžké a rozměrné součásti (např. skříně parních 

turbín). [1] 

Nosná soustava těchto strojů může být: 

• jednostojanová (obr. 9),  

• dvoustojanová (obr. 10),  

• s pevným příčníkem, 

• s pohyblivým příčníkem.  

Mezi nejvyužívanější materiály pro konstrukci nosné soustavy patří litina, kompozitní 

materiály a ocelové svařence. Stroje lze využívat pouze pro soustružnické operace anebo jako 

soustružnické obráběcí centrum. Schopnost provádět na těchto strojích různé druhy třískového 

obrábění zajišťuje použití pohyblivého portálu nebo využití vyměnitelných nástrojových 

hlav. [5] 
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Obr.  9 Jednostojanové provedení svislého OC Doosan PUMA [11] 

Zvláště náročným konstrukčním uzlem svislých soustruhů je upínací deska, u nějž musí 

být zajištěna dokonalost uložení. Upínání nástrojů či vyměnitelných nástrojových hlav probíhá 

ve výsuvném smýkadle čtyrbokého profilu. [2] 

 

 

Obr.  10 Dvoustojanové provedení svislého soustruhu Honor Seiki VL [12] 

3.3 CNC Obráběcí centra pro nerotační součásti 

Vzhledem k rozmanitosti možných konstrukčních variant a univerzálnosti použití 

představuje tato skupina obráběcích center nejrozšířenější typ v dnešní době užívaných CNC 

obráběcích strojů.  
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3.3.1 CNC obráběcí centra na nerotační součásti s horizontální osou vřetena 

Mezi výhody uložení vřetena ve vodorovné ose patří schopnost obrábění tvarově 

složitých součástí, vysoká tuhost vřetena způsobená vodorovným uložením ve stroji a také lepší 

odvod třísek. Kinematická dvojice nástroj – obráběná součást je v praxi realizována nejčastěji 

šestnácti možnými variantami uspořádání. Jednotlivé varianty se od sebe odlišují tím, kolik 

pohybových os je realizováno v obráběné součásti a kolik ve vřetenu stroje. [1] [2] 

S pevným stojanem 

 U těchto strojů je stojan nepohyblivý, unášení vřeteníku je provedeno pomocí koncepce 

Box in Box (obr. 9), jedná se o oboustranný pohon, což má za důsledek vysokou celkovou 

tuhost stroje a přesnost obrábění. [1] 

 

 

Obr.  11 Provedení stojanu Box in Box u strojů řady NH Mori Seiki [13] 

S pohyblivým stojanem  

Stojan se pohybuje buď v ose X (podélně) nebo v ose Z (příčně), vedení stojanu může 

být konstrukčně provedeno do roviny anebo šikmě. 

S výsuvným vřeteníkem 

 Výsuvný vřeteník, zabudovaný do posuvného stojanu, se může pohybovat ve dvou 

nebo třech osách. Často je u tohoto typu stroje využíváno výměnných nástrojových hlav. Pro 

určité typy operací slouží určité nástrojové hlavy (např. pro hrubování je vhodná mechanicky 

poháněná hlava). Provedení s výsuvným vřeteníkem a využití vyměnitelných hlav činí tyto 

stroje vhodné na obrábění složitých obrobků skříňových tvarů (obr. 12). Stroj je také možno 

doplnit o otočný případně i naklápěcí stůl, čímž zvyšujeme univerzálnost použití. Na těchto 

strojích lze v omezené míře i soustružit. [1] 
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Obr.  12 CNC obráběcí centrum FUT TOS Kuřim (vpravo viditelný zásobník na nástrojové 

hlavy) [14] 

3.3.2 CNC obráběcí centra na nerotační součásti s vertikální osou vřetena 

Mezi přednosti obráběcích center s vertikálně konstruovaným vřetenem patří především 

produktivní obrábění součástí deskovitých tvarů, možnost až pětiosého obrábění malých i 

větších součástí a v neposlední řadě koncepce stroje vhodná pro aplikace automatické výměny 

obrobku. Stejně jako u obráběcích center s horizontálním vřetenem, existuje i zde dvacet čtyři 

možných variant kinematických dvojic nástroj – obráběná součást, avšak v praxi bylo doposud 

využito pouze osm vhodných variant. [1][5] 

S pevným stojanem 

 Pohyb obrobku v rovině os X a Y je vykonáván pomocí křížového stolu, na 

nepohyblivém stojanu se po svislých vodících plochách pohybuje v ose Z vřeteník. [1] 

S pohyblivým stojanem 

 Varianta stroje s pohyblivým stojanem umožňuje použití dlouhého upínacího stolu 

vhodného pro dlouhé a štíhlé součásti, mezi výhody této koncepce stroje patří rovněž velmi 

dobrý přístup do obráběcího prostoru. [5] 

Portálová obráběcí centra 

 Kinematika se u těchto strojů odvíjí od pohybů portálu. U strojů s pohyblivým portálem 

(tzv. spodní gantry) se spodní část stojanu s portálem pohybuje lineárně kolem pevného stolu, 

nedochází tak tedy k přemisťování obrobku. Další možnou kinematickou strukturou je 

pohybující se příčník po pevných bočnicích (tzv. horní gantry), u kterých je často jako materiál 

využita kombinace betonu a oceli. Vřeteník se pohybuje příčně v ose X příčníkem, u kterého 

může být využito koncepce Box in Box (obr. 13). [1] 
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Obr.  13  Portálové obráběcí centrum s pohyblivým příčníkem Trimill VF 4525 [15] 

Pohyblivý stůl 

Mezi pevnými stojany s příčníkem stroje se lineárně pohybuje stůl (obr. 14), což má 

velmi pozitivní vliv na přesnost obrábění. Nevýhodou je nutnost velké zástavbové plochy pro 

stroj a také především u větších strojů vyšší nároky na lineární posuvovou soustavu stolu, 

a to z důvodu přemisťování obrobku. [5] 

 

 

Obr.  14 Nosná struktura portálového OC s pohyblivým stolem DMU 600 P [16] 

U všech výše zmíněných koncepcí obráběcích center pro nerotační součásti se v hojné 

míře využívá vyměnitelných nástrojových hlav a také přídavných otočných stolů, čímž se 

výrazně zvyšuje adaptibilita stroje. [1] 

  



 

27 

 

4 MULTIFUNKČNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM 

Pojem multifunkční obráběcí centrum ve své podstatě reflektuje současné požadavky na CNC 

obráběcí stroje. To je především snaha co nejvíce zkrátit obráběcí čas, zvýšit kvalitu a přesnost 

obrábění a provést obrobení součásti pokud možno na jedno upnutí, čili sdružení vícero 

technologických operací na jeden stroj. Multifunkční obráběcí centra byla odvozena z CNC 

obráběcích center, mají tedy v mnoha ohledech stejné charakteristiky, a to především práce 

v automatickém cyklu, automatická výměna nástrojů a obrobku atp. Hlavním rozdílovým 

znakem je však velikost instalovaných výkonů pro jednotlivé operace, ty mají pro různé druhy 

třískového obrábění (frézování, soustružení) přibližně stejnou velikost. Podstatným rysem 

těchto strojů je také schopnost obrábět složité tvary obroků na jedno upnutí, čímž dochází 

k podstatnému šetření výrobních i lidských kapacit. [1][5] 

Konstrukční znaky, podle kterých lze provést rozdělení multifunkčních obráběcích 

center: [1] 

a) Poloha vřetena – vertikální a horizontální. 

b) Počet řízených os – tříosá a víceosá. 

c) Výchozí stroj pro konstrukci – frézovací a soustružnický. 

d) Provedení – pevný nebo pohyblivý stojan, se soustružnickým stolem, portálová, 

s výsuvným vřeteníkem atd. 

Historie multifunkčních obráběcích center 

S rozvíjející se oblastí obráběcích strojů existovala zároveň i snaha o vytvoření strojů 

s univerzálním použitím. Jedním z prvních konstruktérů, který dokázal tuto myšlenku dovést 

až k hotovému stroji byl pan Ladislav Borkovec. Na přelomu 70. a 80.let 20.století pracoval 

v podniku Kovosvit Sezimovo Ústí na vývoji stroje MCSY (obr. 13). I přes počáteční nedůvěru 

v jeho myšlenky bylo nakonec vyrobeno 45 strojů této řady. Tyto stroje znamenaly určitý zlom 

v oblasti konstrukce obráběcích strojů a jsou tedy dnes považovány za předchůdce 

multifunkčních obráběcích center. Stroje měly stavebnicovou koncepci a šlo na nich provádět 

více obráběcích operací – soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání. Dalšímu rozvoji strojů 

MCSY zabránil nedostatek kvalitní západní řídící elektroniky v tehdejším Československu. [5] 

 
Obr.  15 Kovosvit MAS MCSY 80 A [17] 
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Pokud rozvineme dále myšlenku, z kterého stroje bylo při konstrukci multifunkčního 

obráběcího centra vycházeno, lze stroje dále rozdělit dle obr. 16.  

 

 

 

Obr.  16 Rozdělení multifunkčních obráběcích center [5] 

4.1 Semimultifunkční obráběcí centra 

Jak je již patrné z názvu, jedná se o určitý mezičlánek mezi jednoúčelovými obráběcími centry 

a multifunkčními obráběcími centry. Takový stroj vznikne rozšířením stávajícího obráběcího 

centra – např. přidáním otočného stolu do vertikálního frézovacího centra, čímž získáme 

možnost soustružit anebo např. přidáním frézovací hlavy do obráběcího centra na rotační 

součásti, tím lze docílit až pětiosého obrábění. U těchto strojů však z hlediska instalovaných 

výkonů zůstává jedna operace dominantní, a proto spíše spadají do kapitol 3.2 a 3.3 a dále se 

nimi nebudeme zaobírat. [1] 

4.2 Soustružnická multifunkční obráběcí centra 

Konstrukčně tyto stroje vycházejí z obráběcích center na rotační součásti s horizontálním 

vřetenem. Obrobek je upnut do soustružnického sklíčidla a obrábění probíhá pomocí 

revolverové nástrojové hlavy a plnohodnotného frézovacího vřetena. Soustružnická vřetena lze 

polohovat. 

Provedení se šikmým lože 

Základem nosné struktury je šikmé lože, vybavené ve většině případů dvojici 

protilehlých vřeten, sloužící zejména k tuhému oboustrannému upnutí obráběných součástí. 

Stroj může být vybaven dvěma nástrojovými revolverovými hlavami, které jsou schopny 

pohánět rotační nástroj. Typické je také použití naklápěcí frézovací hlavy (B osa – rotace kolem 

osy Y). Kinematická struktura takového stroje je znázorněna na obr 17. Na strojích vybavených 

dvojici soustružnických vřeten lze obrábět na hlavním i vedlejším vřeteni, a to buď na jednom 

vřetenu současně nebo na dvou odděleně. Hlavní rotační pohyb obrobku pro soustružení 

vykonává osa C, která je zároveň polohovatelná. Přídavné pohyby os Z a X slouží k pohybu 

nástrojových suportů. [5] 

Lineární pohyb nástroje 

Rozdílem oproti strojům s šikmým ložem je pohyb nástrojové frézovací hlavy, 

ta z kinematického hlediska koná trojici lineárních pohybů (osy X, Y, Z). Pohyb frézovací 

hlavy může být realizován jako výsuvné smýkadlo nebo se vřeteník pohybuje spolu s celým 

stojanem. Pro náhon jednotlivých lineárních os je také často užíváno konstrukce Box in Box. 

Stroj je opět vybaven většinou dvěma soustružnickými vřeteny. [1] 
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Obr.  17 Kinematické schéma multifukčního OC Mori Seiki MT 2000 F [18] 

4.3 Frézovací multifunkční obráběcí centra 

Původ konstrukce těchto strojů lze spatřit v obráběcích centrech na nerotační součásti. Výrobci 

v dnešní době nabízejí široké portfolio různých provedení strojů tohoto typu. Díky své 

rozmanitosti nacházejí uplatnění v obrábění od malých tvarově jednoduchých až po rozměrné 

složité součásti (rozměry až několik metrů). 

Provedení s pevným stojanem 

Základem stroje je nepohyblivý stojan s vřeteníkem, ten může být vysouván do osy Y. 

Upínání obráběné součásti je provedeno ve vícero variantách. První variantou je upnutí 

do vodorovného polohovatelného sklíčidla. Tyto stroje jsou vhodné pro obrábění delších 

součástí.  Pro zvýšení přesnosti obrábění a lepší upnutí štíhlých součástí mohou být stroje 

vybaveny podpůrnými lunetami. [5] 

Druhou variantou upínání obrobků může být použití soustružnického polohovatelného 

stolu s vertikální osou otáčení, jenž se může lineárně pohybovat po loži (obr. 18). [5] 

 
Obr.  18 Multifunkční OC Mazak Integrex e-1250V/8S [19] 
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Multifunkční stroje s pevným stojanem a lineárně nepohyblivým soustružnickým 

stolem jsou konstrukčně velmi blízké svislým soustruhům (obr. 19). Využitím naklápěcí 

nástrojové hlavy lze na stroji soustružit i frézovat, což zajišťuje možnost komplexního obrábění 

součástí. Nástrojové hlava je upnuta do výsuvného smýkadla, jenž se pohybuje po příčníku. 

Tyto stroje se využívají především pro obrábění přírubových součástí kratších délek. Obvyklé 

je také uzpůsobení upínací plochy na vyměnitelné palety. [1] [5] 

 

 

Obr.  19 Stroje Elha řady VTM [20] 

Provedení s pohyblivým stojanem 

Stejně jako u soustružnického multifunkčního OC koná u tohoto stroje nástroj trojici 

lineárních pohybů (osa X, Y, Z). Tyto stroje jsou navíc doplněny o výkyvný vřeteník, čímž je 

stroj vhodnou kombinací soustružnického a frézovacího obráběcího centra. Standardem je 

vybavení soustružnickým stolem, který může být u některých strojů zabudován do upínací 

plochy. [1] 

Portálové provedení 

Opět podobně jako u obráběcích center na nerotační součásti (kap. 3.3) lze portálová 

multifunkční obráběcí centra dělit podle konstrukčního a pohybového provedení portálu na 

stroje v provedení: 

• horní gantry, 

• spodní gantry, 

• s pohyblivým stolem. 

Stroje v konstrukčním provedení horní gantry umožňují obrábět rozměrné a složité 

součásti. Frézovací operace jsou prováděny v osách X, Y, Z, pomocí výkyvné frézovací hlavy 

v ose B a v rotační ose C (obr. 20), která umožňuje přesné polohování a může být doplněna 

i o karuselovací funkci. Pro vedení smýkadla v příčníku bývá obvyklé využití koncepce Box in 

Box. Pevné bočnice jsou vyrobeny z litiny, betonu, případně jsou to vyplňované svařence. Čím 

dál více jsou stroje rozšířené o možnost automatické výměny obrobků. [5] 
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Obr.  20 Otočný stůl s osou C ve stroji Trimill VU 3021 [21] 

U strojů využívající koncepci spodní gantry se pohybuje stojan s bočnicemi a vrchní 

příčkou tvořící uzavřený portál. Pro pohyb stojanů je nejčastější použití pastorku 

a hřebenů. Nosná struktura stroje bývá vyrobena ze žebrovaných odlitků ze šedé litiny. 

Příčník unášející smykadlo se pohybuje pomocí kuličkových šroubů. Z řady těžších strojů lze 

jako příklad uvést stroj na obrázku 20, jehož multifunkčnost spočívá ve vybavení 

soustružnickým stolem v přední části stroje. [1] 

 

 
Obr.  21 Portálové multifunkční obráběcí centrum SKDY ČKD Blansko [22] 

Portálová obráběcí centra s pohyblivým stolem mají pevně ustavený portál, mezi nimž, 

se pohybuje stůl. Lože bývá vytvořeno z odlitků a v horní části je z důvodu zvýšení tuhosti 

opatřeno dvojicí valivých vedení. [5] 
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5 ANALÝZA TRHU 

V dnešní době nabízí výrobci nepřeberné množství multifunkčních obráběcích center. Stroje 

disponují širokou škálou vybavení a různých provedení. Hlavním cílem je uspokojit náročné 

požadavky trhu a vytvořit stroj, který v maximální míře vyhovuje potřebám zákazníka. V hojné 

míře jsou uplatňovány stavebnicové koncepce strojů. 

5.1 Soustružnická multifunkční obráběcí centra 

5.1.1 Okuma MULTUS B400II 

Firma Okuma nabízí stroje stavebnicové koncepce, což zákazníkovi umožňuje 

optimální výběr stroje podle svých rozměrových požadavků. Základem nosné struktury tohoto 

stroje je šikmé lože. Nosná soustava stroje je konstruována termo symetricky a je vybavena 

aktivním hlídáním teploty jednotlivých částí. Stroje jsou dodávány s dvojicí protilehlých vřeten. 

Samozřejmostí je zásobník nástrojů se čtyřiceti případně šedesáti pozicemi. Frézovací operace 

jsou na stroji prováděny frézovací hlavou poháněnou motory zn. PREX s výbornými 

dynamickým vlastnostmi. [23] 

 
Obr.  22 OKUMA Multus B400II [23] 

 

Tab 1)  Parametry stroje OKUMA Multus B400II [23] 

Max. průměr obrobku Ø710 mm 

Max. délka obrobku 1000 mm 

Hlavní vřeteno 38 – 2 800 min-1, 22 kW 

Pravé vřeteno 38 – 2 800 min-1, 22 kW 

Frézovací vřeteno 10 000 min 
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5.1.2 Kovosvit MAS MULTICUT 500i 

Frézovací vřeteno vykonává trojici lineárních pohybů (X, Y, Z). Stroje jsou dodávány 

s koníkem anebo s protilehlým vřetenem. V případě varianty s pravým vřetenem je umožněno 

komplexní oboustranné obrábění. Vybavení osou B umožňuje mimoosé vrtání a pětiosé 

frézování. Frézovací vřeteno je vybaveno hydraulickou brzdou. Zásobník nástrojů disponuje 

osmdesáti jedna pozicemi. Uplatnění nalezne tento stroj například u frézování vaček nebo 

odvalování ozubení. [24] 

 
Obr.  23 Kovosvit MAS MUTLTICUT 500i [24] 

 

Tab 2)  Parametry stroje Kovosvit MAS MUTLTICUT 500i [24] 

Max. průměr obrobku Ø 1030 mm 

Max. délka obrobku 1527-1734 mm 

Hlavní vřeteno 3500 min-1, 59 kW 

Pravé vřeteno 3500 min-1, 59 kW 

Nástrojové vřeteno (osa B) 12 000 min-1, 13 kW 

5.2 Frézovací multifunkční obráběcí centra 

5.2.1 Mazak Integrex i-630V/6 

Nová řada multifunkčních strojů řady i-V od společnosti Mazak představuje stroje 

maximálně ergonomické a šetrné k životnímu prostředí. Od stroje lze očekávat vysokou 

produktivitu jak při vysokorychlostním obrábění, tak i u obrábění při vysokém zatížení. 

Základem stroje je pevný stojan s naklápěcí nástrojovou hlavou. Stroj je vybaven 

polohovatelným soustružnickým stolem, díky němuž lze na stroji soustružit nebo provádět 

i tvarově složité obráběcí operace. Soustružnický stůl se zároveň lineárně pohybuje. Zásobník 

nástrojů má čtyřicet tři pozice. [25] 
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Obr.  24 Mazak Integrex i-630V/6 [25] 

Tab 3)  Parametry stroje Mazak Integrex i-630V/6 [25] 

Max. průměr obrobku Ø1050 mm 

Max. výška obrobku 1000 mm 

Frézovací vřeteno 10 000 min-1, 37 kW 

Otáčky soustružnického stolu 550 min-1 

  

5.2.2 Okuma VTM-2000YB 

Kombinace vertikálního soustruhu a frézovacího obráběcího centra umožňuje intenzivní 

pětiosé obrábění v souběžně činných pohybových osách X, Y, Z, B a C. Základem stroje je 

nepohyblivý soustružnický polohovatelný stůl, ke kterému se pohybuje stojan s nástrojovou 

hlavou. Vedení stojanu jsou válečková valivá profilová. Přesné vedení v ose X a Y je řešeno 

pomocí dvojce kuličkových šroubů. Každá osa disponuje širokým kluzným vedením, zajišťující 

vysokou tuhost. Zásobník nástrojů má třicet šest pozic. [26] 

 
Obr.  25 Okuma VTM-2000YB [26] 
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Tab 4)  Parametry stroje Okuma VTM-2000YB [26] 

Max. průměr obrobku Ø 2000 mm 

Max. výška obrobku 1400 mm 

Frézovací vřeteno 10 000 min-1, 37 kW  

Otáčky soustružnického stolu 300 min-1 

Výkon motoru soustružnického stolu 30 kW 

 

5.2.3 Tajmac-ZPS MCV 2318 

Tento stroj je zástupcem řady portálových multifunkčních obráběcích center 

s pohybujícím se horním příčníkem (tzv. horní gantry). Skelet stroje je konstruován plně 

symetricky. V pohybujícím se příčníku je uloženo smýkadlo v koncepci Box in Box. Opět 

se jedná o stroj vybavený soustružnickým polohovatelným stolem. Své uplatnění nalezne stroj 

při obrábění složitých plastikářských či lisařských forem nebo v oblastech energetiky 

a letectví. Zásobník nástrojů disponuje padesáti pozicemi. [27] 

 
Obr.  26 Tajmac-ZPS MCV 2318 [27] 

Tab 5)  Parametry stroje Tajmac-ZPS MCV 2318 [27] 

Max. průměr obrobku Ø1800 mm 

Max. výška obrobku 1050 mm 

Frézovací vřeteno 10 000 min-1, 31 kW 

Otáčky soustružnického stolu 250 min-1 
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5.2.4 Elha VTM  

Multifunkční obráběcí centra řady VTM jsou příkladem modulární koncepce strojů. 

Německý výrobce Elha nabízí tyto stroje v různých velikostech a s možností přidání druhého 

obráběcího vřetena. Jedná se o stroje blízké svislým soustruhům. Konstrukce stroje je tvořena 

dvojicí stojanů, příčníkem a ložem s otáčející se upínací deskou. Nosná struktura stroje je 

termosymetrická. Pro pohon soustružnického stolu vyvinul výrobce vlastní patentovaný přímý 

pohon SDD. Stůl je uložen pomocí radiálního hydrostatického ložiska a výrobce zaručuje 

vysokou tuhost uložení, přesnost polohování, výbornou dynamiku zrychlení a polohování a 

v neposlední řadě také široké spektrum točivého momentu a otáček. [28] 

 

 

 

Obr.  27 Elha VTM 601 [28] 

Tab 6)  Parametry vybraných strojů Elha řady VTM [28] 

Typ stroje VTM 301 VTM 501 VTM 601 

Průměr stolu 3 000 mm 5 000 mm 6 000 mm 

Max. výška obrobku 5 000 mm 

Výkon vřetene 37/60/70 kW 

Výkon pohonu stolu 120 kW 240 kW 240 kW 

Otáčky soustružnického stolu 145 min-1 70 min-1 60 min-1 
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6 KONCEPCE STROJE A KONSTRUKČNÍ UZEL 

Po dohodě s vedoucím byla jako konstrukční a kinematická varianta stroje vybrána koncepce 

multifunkčního obráběcího centra s vertikálním vřetenem. Jedná se o stroj vycházející 

z frézovacího multifunkčního obráběcího centra a konstrukčně je blízký svislému soustruhu, 

stroj má pevný stojan a je vybaven soustružnickým stolem s možným polohováním. Na obrázku 

č. 28 je znázorněný zjednodušený model stroje zvolené koncepce. 

 
Obr.  28 Zjednodušený model řešeného multifunkčního obráběcího centra 

Právě soustružnický stůl s možností polohování byl ustaven stěžejním konstrukčním 

uzlem této diplomové práce. Řešení konstrukce soustružnického stolu je náročný technický 

úkol, v následujících podkapitolách tak bude následovat rešeršní část vybraných konstrukčních 

částí těchto stolů. 

6.1 Pohony soustružnických a otočných stolů 

Způsob pohonu je základním prvkem stavby soustružnického a otočného stolu. Existuje několik 

možností řešení náhonu za použití převodových mechanismů nebo elektrických motorů. Mezi 

hlavní požadavky kladené na pohon stolu patří vysoká tuhost konstrukce a uložení, dobré 

dynamické vlastnosti a vhodný otáčkový rozsah. Rozeznáváme dvě základní skupiny dělení 

pohonů, a to pohony přímé a nepřímé. 

6.1.1 Přímé 

Velmi progresivním prvkem a představitelem přímého pohonu je tzv. torzní neboli 

momentový motor (obr. 29). Aplikace přímého pohonu odstraňuje použití mechanických 

převodů jakožto například převodovek, řemenů či šnekového převodu. Jedná se o bezkartáčové 

synchronní motory s permanentními magnety. V podstatě jde o stočený lineární motor s velkým 

počtem pólů, což zapříčiňuje vysoký kroutící moment.  

Konstrukčně jsou tvořeny vnějším prstencem (stator s budícími cívkami) a vnitřním 

prstencem (rotor s permanentními magnety). Mezi hlavní výhody patří absence kontaktu mezi 

rotorem a statorem, čímž zde nedochází k mechanickému opotřebení, což vede ke spolehlivosti 

a dlouhé životnosti pohonu. Rovněž nároky na údržbu jsou nižší z důvodů menšího počtu 

mechanických součástí. [5] [29] 
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Obr.  29 Momentový motor ETEL [30] 

Charakteristickým rysem motoru je prstencový tvar díky malé šířce a nízkému poměru 

mezi vnitřním a vnějším průměrem. Díky prstencovému tvaru se tak snižují zástavbové nároky 

na pohon. Momentové motory disponují širokým rozsahem otáček při vysokých kroutících 

momentech. Hlavní nevýhodou momentových motorů je nutnost odvádět teplo, které vzniká 

během provozu motoru. Chlazení je nejčastěji řešeno pomocí drážkování po obvodu statoru, 

kterým proudí chladící kapalina. [5] [29] 

6.1.2 Nepřímé 

Nepřímým pohonem je myšlena koncepce, kdy se mezi servopohonem a poháněným 

stolem nachází vložený mechanický převod. Mezi nejčastěji využívané mechanické převody 

patří šnekové soukolí a pastorek a ozubené kolo. Nevýhodami nepřímých pohonů je opotřebení 

a nižší životnost vznikající mechanickým stykem součástí, nižší účinnost než u přímých pohonů 

a také nutnost vymezovat vůle pro přesné polohování. [5] [31] 

Šnekový převod 

Šnekový převod (obr. 30) je tvořen šnekem (hnací prvek) a šnekovým kolem (hnaný 

prvek). Osy šneku a šnekového kola jsou mimoběžné a navzájem kolmé. Šnekové soukolí patří 

mezi převody s velkým převodovým poměrem, což umožňuje převod velkých momentů a 

podstatné zjednodušení převodového ústrojí. [31] 

 

 

Obr.  30 Šnekový převod [32] 
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Vhodným konstrukčním řešením šnekového soukolí lze docílit samosvornosti, čímž 

odpadá nutnost použití brzdy. Velké ztráty vlivem tření ve šnekovém soukolí mají negativní 

vliv na účinnost převodu. Nutné je také soukolí mazat a chladit. [31] 

Pastorek a ozubené kolo 

Pohon pomocí pastorku a ozubeného věnce patří mezi využívané koncepce pohonu 

otočných a soustružnických stolů. Využívá se přímé nebo šikmé ozubení. Mezi výhody patří 

vyšší účinnost a nižší náklady. Hlavními nevýhodami pak jsou nižší převodový poměr, hlučnost 

u přímého ozubení a nesamosvornost, což vede k nutnosti použití brzdy. [5] [33] 

Důležitým prvkem náhonu tohoto typu je potřeba vymezování vůle mezi pastorkem 

a ozubeným věncem. U náhonu s jedním motorem toho lze docílit například mechanicky 

pomocí pružiny (tlačí stále ozubení do záběru), hydraulicky nebo použitím duplexního 

pastorku. [33] 

Možným způsobem využití pohonu s pastorkem a ozubeným kolem je využití dvojice 

pohonů. První pohon slouží jako soustružnický pohon, zde je pastorek poháněn přes napnuté 

klínové řemeny. Druhý pohon představuje náhon osy C. Pastorek pohání stejný ozubený věnec 

jako první pohon a je poháněn přes převodovku s vymezenou vůlí. [5] 

V dnešní době je však nejvyužívanější variantou náhon dvěma motory a s ním spojený 

způsob předepnutí pastorků za pomocí moderních řídících systémů – elektronické předepnutí 

Master Slave. Při běhu vyvíjí jeden pohon (Master) moment a druhý pohon (Slave) vyvíjí 

moment opačného smyslu závislý na vnějším zatížení, což vede k vymezení vůle v převodu. 

Využíváno je dvojice vodorovných servomotorů s vloženými kuželovými převodovkami 

(obr. 31) nebo svisle stavěné servomotory. Režim Master Slave slouží k přesnému polohování, 

pro soustružnický pohon táhnou oba motory ve stejném směru otáčení. [5] 

 

 

 

Obr.  31 Koncepce Master Slave [34] 

6.2 Ložiska 

Cílem vhodného konstrukčního řešení ložisek je dosažení přesného otáčivého pohybu, to je 

dosaženo použitím vedení s vysokou statickou a dynamickou tuhostí. Mezi další požadavky 

kladené na ložiska patří také možnost vymezovat vůle vzniklé opotřebením za provozu, ochrana 
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proti vnikání vnějších nečistot a jakost povrchu vedoucí k nízkému součiniteli tření a tím 

ke snížení opotřebení. Důležitým faktorem je i náročnost výroby, spotřeba maziva, množství 

vznikajícího tepla a s tím spojené chlazení. Rozhodujícím kritériem pro volbu ložiska je jeho 

aplikace. Velmi běžná je i kombinace více druhů ložisek. [5] 

6.2.1 Kluzná 

Podle dominantního způsobu třecích poměrů jsou kluzná ložiska rozdělena na 

hydrodynamická a hydrostatická. 

Hydrodynamická 

Při použití hydrodynamického vedení vzniká mazací film až za pohybu. Z tohoto 

důvodu musí pohon překonat při rozběhu odpor tření za klidu, čímž vzniká negativní jev 

tzv. poskok. Velikost poskoku lze ovlivnit zvyšováním tuhosti, snižováním rozdílu součinitele 

tření za běhu a za klidu anebo použitím hydrostatického vedení.  Další nevýhodou je závislost 

růstu třecího odporu na rychlosti otáčení. Výhodou je naopak vysoká tuhost vedení. 

Při konstrukci hydrodynamického vedení je největší důraz kladen na volbu kombinace 

materiálu třecích ploch. Nejpoužívanějšími materiály jsou šedá litina (příp. kalená šedá litina), 

kalená ocel a umělé hmoty. [5] 

Hydrostatická 

Hydrostatické ložisko funguje na principu dodávky tlakového oleje mezi vodící plochy, 

tím pádem se jedná o vedení s tzv. kapalinným třením. Na rozdíl od hydrodynamického vedení 

je zde při rozběhu součinitel tření velmi nízký a s rostoucími otáčkami velmi pozvolna roste. 

Konstrukčně je hydrostatické ložisko tvořeno několika ložiskovými kapsami (obr. 32), 

do kterých je přiváděn tlakový olej a které jsou připevněny na jednu vodící plochu. Protější 

vodící plocha je hladká. Mezi výhody patří nízký součinitel tření, téměř žádné opotřebení, 

absence vůle, vysoká tuhost vedení a výborné tlumící vlastnosti v axiálním směru. [5] 

 

 

Obr.  32 Hydrostatické axiální ložisko [35] 

Nevýhodami hydrostatických ložisek jsou potřeba čerpadla, složitější konstrukce, 

náročná výroba a provoz, nutnost filtrace oleje a také potřeba tuhých částí vedení z důvodu 

zajištění stále tloušťky a šířky mazacího filmu v ložiskových kapsách. [5]  
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6.2.2 Valivá 

Požadavek na velmi přesné a plynulé vedení vede v obráběcích strojích k využívání 

valivých ložisek. V dnešní době existuje široké portfolio valivých ložisek a v oblasti otočných 

a soustružnických stolů je využívána celá řada různých kombinací ložisek, v závislosti na 

potřebách a aplikacích stolů. [5] 

Mezi přednosti valivých ložisek patří:  

• nízká hodnota součinitele tření,  

• minimální rozdíl mezi součinitelem tření za běhu a za klidu,  

• dlouhá životnost,  

• vysoká přesnost i během malých otáček,  

• možnost optimálního předepnutí a vymezení vůlí.  

Nevýhody lze spatřit v náročnější výrobě (tím i možné vyšší ceně), větších zástavbových 

rozměrech a nižší schopnosti tlumení vibrací. [5] 

Předním výrobcem valivých ložisek pro uložení otočných stolů je společnost INA FAG, 

proto jsou dále jako příklady některých užívaných ložisek uváděny výrobky této společnosti. 

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem 

Tyto ložiska (obr. 33) jsou určené pro vysoké provozní otáčky a vykazují vysokou 

únosnost v radiálním i axiálním směru. Jedná se o obousměrná ložiska a vykazují nízké 

součinitele tření. Předností je též vysoká životnost a nízká spotřeba maziva. [36] 

 

 

 

Obr.  33 Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem INA ZKLDF [37] 

Axiálně radiální válečková ložiska 

Velmi běžná a používaná ložiska v konstrukci otočných stolů jsou axiálně radiální 

válečková ložiska. Tyto ložiska se vyznačují vysokými mezními otáčkami, vysokou klopnou 

tuhostí a velmi nízkým a rovnoměrným průběhem součinitele tření během provozu. Díky 

nízkému tření dochází k menšímu oteplení ložiska, a tím i celého stolu, což má pozitivní vliv 

na přesnost. Tyto ložiska najdou uplatnění u vysoce dynamických otočných stolů s přímým 

pohonem a jsou nabízena i s integrovaným odměřováním (obr. 34). [36] 
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Obr.  34 Axiálně radiální válečkové ložisko s integrovaným odměřováním INA YRTM [38] 

Axiální jehlové klece a axiální kroužky 

Představitelem kompaktního axiálního jehlového ložiska je řada AXK, která je vhodná 

do míst s omezenou zástavbovou výškou (obr. 35). [36] 

 
Obr.  35 Axiální jehlové ložisko INA AXK [39] 

Ložisko se zkříženými válečky nebo kuželíky 

Jedná se o velmi přesné ložisko vhodné i pro vysoké rychlosti nabízené např. 

slovenským výrobcem PSL (obr. 36). Konstrukčně je ložisko tvořeno vnějším a vnitřním 

věncem. Díky zkříženým válečkům nebo kuželíkům je schopno ložisko přenášet axiální i 

radiální zatížení. [40] 

 
Obr.  36 Valivé ložisko se zkříženými kuželíky výrobce PSL [40] 

6.3 Odměřování polohy 

Systém odměřování polohy je důležitou komponentou stavby otočného stolu, neboť se 

významně podílí na výsledné přesnosti polohování a tím i přesnosti celého stroje. Stěžejním 

parametrem snímače polohy je velikost jeho nejmenší rozlišitelné délkové míry.  
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Odměřování polohy lze provést přímo a nepřímo. U přímého způsobu odměřování je 

poloha odečítána přímo z otočné části stolu. Při použití nepřímé metody je hodnota polohy 

odečítána na servopohonu převodového ústrojí. Z důvodu vyšší přesnosti je však vhodné 

umístit odměřování polohy až za převodové ústrojí. 

Získaná informace o poloze může být přičítána: 

a) inkrementálně – počet pootočení od výchozí polohy, nutnost načítání 

referenčního bodu, 

b) absolutně – úplná informace o poloze, není nutno načítat referenční bod. 

Kritéria pro volbu vhodného snímače jsou pak především náročnost na zástavbový 

prostor, složitost, cena a požadovaná přesnost. [5] 

6.3.1 Optické 

Optické snímače (obr. 37) polohy pracují na principu fotoelektrického snímání. Kroužek 

se stupnicí (nejčastěji ocelový), připevněný na otočnou část stolu, má na svém povrchu 

vyznačené rysky (rastry). Hodnota polohy je odečítána z kroužku pomocí čtecí hlavy 

připevněné na pevnou část stolu. Nevýhodou optických snímačů je citlivost na vnější 

znečištění, důležité je tedy zamezení vniku vnějších nečistot. [5] 

 
Obr.  37 Optický snímač Renishaw Signum RSEM [41] 

6.3.2 Magnetické 

Magnetické snímání polohy funguje na principu Hallova jevu. Jako pravítko se zde 

používá magneticky tvrdý materiál, který nese magnetickou permanentní stupnici tvořenou 

střídajícími se póly. Výhodou těchto snímačů (obr. 38) oproti optickým snímačům je 

konstrukční jednoduchost a snadnější krytování. [5] 

 
Obr.  38 Magnetický snímač Heidenhain ERM [42] 

6.4 Brzdy 

Brzdný nebo zpevňovací mechanismus je nezbytnou součástí soustružnického stolu s možností 

polohování. Úkolem tohoto mechanismu je včasné a přesné zajištění otočné části stolu proti 

pohybu vyvolaného působením vnějších sil. Aktivace brzdného mechanismu by také neměla 

vyvolat změnu nastavené polohy. Brzdy mohou být mechanické, hydraulické nebo 

pneumatické. Variantou je také použití Hirthova ozubení. [43] 
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6.4.1 Hydraulické a pneumatické brzdy 

Příklad hydraulické brzdy je na obr. 39. Tlak vyvolaný přiváděním tlakového oleje 

působí na brzdný prstenec (žlutý), který je svírán a tím dochází k brždění pohybu. [43] 

 
Obr.  39 Hydraulická brzda [43] 

 

Pneumatická brzda (obr. 40) může fungovat na opačném principu. Bez přívodu 

tlakového vzduchu je neustále zabrzděna. V momentě přivedení tlakového vzduchu dojde 

k rozšíření vnitřního kroužku (žlutý), čímž dojde k odbrzdění. Výhodou tohoto řešení je 

bezpečnost zajištěná zabrzděním při výpadku přívodu tlakového vzduchu. [43] 

 
Obr.  40 Pneumatická brzda [43] 

6.4.2 Hirthovo ozubení 

Hirthovo ozubení (obr. 41) slouží k fixaci v určených polohách. Limitujícím prvkem 

minimálního kroku je však jemnost ozubení. Jedná se o zpevňovací mechanismus s vysokou 

tuhostí a životností, a především přesnou opakovatelností. [43] 

 
Obr.  41 Hirthovo ozubení v zajištěném a uvolněném stavu [43] 
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7 VARIANTY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 

Soustružnický stůl s možností přesného polohování patří v dnešní době k běžně nabízeným 

produktům doplňující moderní obráběcí centra. Jsou dodávány jak ve formě opcí zvyšující 

multifunkčnost stroje, tak i ve formě základního vybavení multifunkčních obráběcích center. 

Z tohoto důvodu existuje na trhu celá řada výrobců, kteří nabízejí různá konstrukční řešení. 

Na základě průzkumu trhu byly vytipovány nabízené konstrukční varianty. Tyto varianty budou 

následně porovnávány a bude zvolena optimální konstrukční varianta, která bude následně 

zpracována. Pro porovnání bude složit multikriteriální analýza. Při průzkumu trhu byly 

zkoumány produkty společností: 

• Strojírny Prostějov, 

• FIBRO,  

• Škoda Machine Tool,  

• Demmeler,  

• TOS Kuřim – OS,  

• Elha,  

• Toshulin, 

• TOS Varnsdorf. 

7.1 Vytipované varianty řešení 

Stěžejním prvkem stavby soustružnických stolů je řešení pohonu a uložení. Z tohoto důvodu 

byl při průzkumu trhu kladen důraz právě na řešení těchto dvou prvků a jednotlivé varianty jsou 

porovnávány jako celek. Při výběru konstrukčních variant pro porovnání jsem se zaobíral 

výrobky podobných rozměrů a výkonů, jako je mé zadání. V tabulce č. 7 jsou uvedeny 

vytipované konstrukční varianty. 

Tab 7)  Vytipované konstrukční varianty 

Varianta Pohon Uložení 

1. Dva pastorky a ozubené kolo (Master Slave) hydrostatické radiální a axiální 

ložisko 

2. Dva pastorky a ozubené kolo (Master Slave) valivé axiální a valivé radiální 

ložisko 

3. Dva pastorky a ozubené kolo (Master Slave) valivé axiálně radiální ložisko 

4. Přímý pohon hydrostatické radiální a axiální 

ložisko 

5. Přímý pohon valivé axiální a valivé radiální 

ložisko 

6. Přímý pohon valivé axiálně radiální ložisko 

7. Dva pastorky a ozubené kolo – nezávislé 

pohony 

valivé axiálně radiální ložisko 
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Varianta 1  

Základem této konstrukční varianty je pohon pomocí dvojice pastorků pohánějících 

ozubené kolo, tzv. Master Slave. Dvojice pohonů je identická a při přesném polohování je 

elektronicky zajištěno potřebné předepnutí, čímž je docíleno vymezení vůlí. Při práci v režimu 

soustružení pak táhnou oba pohony stejným směrem. Ve zjednodušeném modelu je tato 

varianta zobrazena na obr. 42 vlevo. Podobně jako dále uvedené zjednodušené modely a 

schémata nemá tento model přesné rozměry a tvary a představuje pouze koncepční návrh. 

Schéma uložení u této varianty je zobrazeno na obr. 42 vpravo a je řešeno pomocí 

hydrostatického axiálního (červeného) a radiálního (modrého) ložiska. To představuje 

nejpřesnější a nejtužší uložení, avšak nevýhodou je nutnost pečlivé údržby a vyšší pořizovací a 

provozní náklady.  

 
Obr.  42 Varianta 1 (pohon a uložení) 

Varianta 2  

Pohon (obr. 43 vlevo) je řešen totožně jako u varianty č. 1. Řešení pohonů pomocí 

dvojice náhonových větví je v praxi velmi rozšířené z důvodů konstrukční jednoduchosti, 

nízkých provozních nákladů a použitelnost i pro náhon rozměrných stolů (průměr až několik 

metrů). Nevýhody pak představují nutnost mazání soukolí a mechanické opotřebení. 

Uložení u varianty č. 2 představuje použití dvou valivých ložisek, jednoho radiálního a 

druhého axiálního. Jsou zde kladeny větší nároky na zástavbový prostor. Tato koncepce je 

používaná u stolů menších rozměrů. Uložení pomocí dvou ložisek je schematicky znázorněno 

na obr. 43 vpravo, axiální ložisko je vyznačeno červeně a radiální ložisko je vyznačeno modře. 

 
Obr.  43 Varianta 2 (pohon a uložení) 
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Varianta 3  

Pohon je zde opět vyřešen pomocí dvojice pastorků a ozubeného kola pracujících 

v režimu Master Slave (obr. 44 vlevo).  

Uložení stolu pomocí kombinovaného axiálně radiálního valivého ložiska je výhodné 

zejména z důvodu nižší potřeby zástavbového prostoru a menších nároků na údržbu. Jsou 

využívány speciální válečková, kuličková, kuželíková anebo křížová ložiska. Hlavní výhodou 

je nahrazení dvojice valivých ložisek jedním, na obr. 44 vlevo vyznačeno červeně. Využívané 

jsou také ložiska tohoto typu s velkým průměrem pro stoly větších rozměrů. 

 
Obr.  44 Varianta 3 (pohon a uložení) 

Varianta 4 

Konstrukční varianta 4 využívá pohon pomocí přímého momentového motoru. 

Výhodou je absence mechanického převodu a tím i opotřebení, dosahovaná přesnost 

polohování. Nevýhody představují vyšší pořizovací náklady, náročná montáž, větší zástavbové 

rozměry, ve většině případů nutnost externího odvodu tepla a chlazení a nižší momentové 

parametry. Zjednodušený model je na obr. 45 vlevo. Červený prstenec představuje rotor, který 

je nalisovaný na tělese stolu. Žlutý prstenec představuje stator, který je usazený do základu 

stroje. 

U této varianty je stejně jako u varianty č. 1 využito uložení na axiální (vyznačeno 

červeně) a radiální (vyznačeno modře) hydrostatické ložisko (obr. 45 vpravo). 

 
Obr.  45 Varianta 4 (pohon a uložení) 
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Varianta 5 

Pohon (obr. 46 vlevo) je zde vyřešen totožně jako u varianty 4, a to pomocí přímého 

momentového motoru. Mezi přednosti přímých pohonů patří téměř žádné nároky na údržbu. 

Mezi nevýhody naopak nutnost důsledného krytování, z důvodu zamezení vstupů nečistot do 

pohonu.  

Výrobci nabízející pohon přímým motorem též využívají uložení na oddělená valivá 

radiální a axiální ložiska, proto tato varianta nabízí tuto koncepci (obr. 46 vpravo). 

 
Obr.  46 Varianta 5 (pohon a uložení) 

Varianta 6 

Opět stejně jako u variant č. 4 a 5 je zde využito přímého pohonu (obr. 47 vlevo). Přímé 

momentové motory naleznou uplatnění také u stolů s vyššími požadovanými rychlostmi. 

Uložení je zde tentokrát řešeno kombinovaným axiálně radiálním ložiskem (obr. 47 

vpravo). Výhodou tohoto uložení je také úspora maziva, vzhledem k mazání pouze jednoho 

valivého ložiska. 

 
Obr.  47 Varianta 6 (pohon a uložení) 
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Varianta 7 

Třetí a poslední zvažovanou variantou náhonu je náhon využívající dvojici rozdílných 

nezávislých pohonů (obr. 48 vlevo). Oba pohony pohání pastorek, který pohání ozubené kolo 

připevněné na těleso stolu. V první náhonové větvi pohání servomotor přes klínové řemeny 

převodovku s pastorkem zapadajícím do zubeného věnce. Tento pohon zajišťuje 

soustružnickou funkci. Druhý pohon zajišťuje přesné polohování v ose C a je tvořen 

servomotorem a převodovkou s vymezenou vůlí. 

Výhodou této varianty je nezávislost obou pohonů a odpadá zde nutnost elektronického 

řízení předepnutí jako u Master Slave koncepce. Nevýhodou se jeví nutnost dodržení správného 

napnutí klínových řemenů a potřeba mechanicky vymezit vůli v náhonové větvi osy C. 

Pro uložení se u této varianty používá axiálně radiální valivé ložisko. Nejčastěji se jedná 

o valivé ložisko se zkříženými válečky nebo kuželíky (obr. 48 vpravo vyznačeno červeně). 

 
Obr.  48 Varianta 7 (pohon a uložení) 
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7.2 Specifikace zadání a zátěžové spektrum stroje 

Pro specifikaci zadání byly vedoucím diplomové práce určeny základní parametry 

konstruovaného soustružnického stolu s možností polohování, a to: 

1. Průměr upínací desky – 2 500 mm. 

2. Otáčky při soustružení – 250 ot/min. 

3. Otáčky při přesném polohování – 2 ot/min. 

4. Maximální hmotnost obrobku – 25 000 kg. 

Na multifunkčním obráběcím centru lze provádět různé technologické operace. Na stroji 

budou také obráběny součásti rozdílných tvarů a hmotností. Z tohoto důvodu je třeba uvést 

předpokládané zátěžové spektrum stroje zadané vedoucím diplomové práce. Ze zátěžového 

spektra bude vycházeno při výběru nejvhodnější konstrukční varianty soustružnického stolu a 

posléze také v návrhovém výpočtu. Zátěžové spektrum je uvedeno v tab. 8 a na obr. 46 je 

znázorněno silové působení od obráběcích operací. 

Tab 8)  Zátěžové spektrum stroje 

 operace % času Fx [N] Fy [N] Fz [N]  

1. soustružení 20 20 000 50 000 15 000  

2. soustružení 15 10 000 25 000 7 500  

3. soustružení 10 5 600 14 000 4 200  

4. soustružení 5 4 000 10 000 3 000 50 % času 

5. frézování 15 14 000 20 000 2 500  

6. frézování 10 11 000 20 000 3 000  

7. frézování 5 4 000 9 000 1 500 30 % času 

8. vrtání 8 0  0 20 000  

9. vyvrtávání 7 2 000 15 000 1 000 15 % času 

10. broušení 5 2 000 12 500 0 5 % času 

 

 

Obr.  49 Zjednodušené schéma silového působení  
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7.3 Vyhodnocení konstrukčních variant 

Na základě vytipovaných konstrukčních variant bude proveden výběr nejvhodnější varianty a 

ta bude posléze detailně zpracována. Výběr optimální varianty bude proveden pomocí 

multikriteriální analýzy, konkrétně pomocí metody PATTERN. 

7.3.1 Popis využité metody 

Metoda PATTERN (Planning Assistance Through Technical Evaluation of Relevance 

Number) je metoda multikriteriálního hodnocení vhodná pro výběr strojů nebo technologických 

řešení. Vychází z metody SAW (Simple additive weighting). Použitím této metody se 

komplexně porovnávají vybrané parametry řešeného objektu. [44] 

Algoritmus metody PATTERN: 

• volba srovnávacích kritérií, 

• definování požadované tendence změny u srovnávaných kritérií, 

• stanovení váhy významnosti u vybraných kritérií, 

• výpočet indexů změn vybraných kritérií pro každou variantu, 

• stanovení konečného pořadí variant. 

7.3.2 Určení srovnávacích kritérií a volba tendence změn 

V tabulce č. 9 jsou uvedeny parametry podle kterých bude provedeno porovnání 

jednotlivých variant. Uvedené kritéria byla zvolena s ohledem na konstruovaný uzel stroje. 

Ke každému kritériu byla přiřazena tendence změny (rostoucí či klesající). Tendence změny se 

posuzuje podle toho, zda je zlepšující se vlastnost kritéria pro stroj výhodnější. Například 

u parametru životnost je pro stroj výhodnější delší životnost, proto má rostoucí tendenci. 

Tab 9)  Srovnávací kritéria a příslušné tendence změny. 

Označení parametru Parametr Tendence změny 

P1 Přesnost rostoucí 

P2 Tuhost rostoucí 

P3 Dynamika rostoucí 

P4 Životnost rostoucí 

P5 Nároky na údržbu klesající 

P6 Technická náročnost konstrukce klesající 

P7 Zástavbový prostor klesající 

7.3.3 Párové porovnání parametrů 

V následujícím kroku je provedeno porovnání jednotlivých parametrů mezi sebou. 

Parametry v řádku jsou porovnávány s parametry ve sloupci. Jsou vybírány významnější 

parametry tím způsobem, že zvolený parametr ze sloupce porovnám s každým parametrem 

v řádku. Následně je určena četnost výskytu jednotlivých parametrů a je určeno výsledné 

pořadí. Toto párové porovnání je provedeno v tabulce č. 10. 
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Tab 10)  Párové porovnání parametrů. 

Parametr P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Pořadí 

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 7 1. 

P2  P2 P2 P2 P2 P2 P2 6 2. 

P3   P3 P4 P3 P6 P7 2 6. 

P4    P4 P4 P6 P4 4 4. 

P5     P5 P6 P7 1 7. 

P6      P6 P6 5 3. 

P7       P7 3 5. 

7.3.4 Stanovení váhy významnosti srovnávaných parametrů 

Do tabulky č. 11 se vzestupně zaznamenají parametry podle pořadí určeného v párovém 

porovnání v předchozím kroku. Poté se provede hodnocení z hlediska toho, jak mají k sobě 

jednotlivé parametry blízko. Následně je proveden součet hodnot v každém řádku. 

Stupnice k hodnocení blízkosti jednotlivých parametrů: 

1 – blízko, 

2 – středně, 

3 – daleko. 

Samotný výpočet váhy 𝑞𝑖 významnosti se provádí pomocí vztahu: 

𝑞𝑖 =
𝐵𝑉𝐻𝑗

∑ 𝐵𝑉𝐻𝑗
𝑘
𝑗=1

   

Kde 𝐵𝑉𝐻𝑗 je hodnota významnosti pro každý parametr a k je celkový počet parametrů. 

Tab 11)  Kvantifikovaná porovnávací matice 

Parametr P1 P2 P6 P4 P7 P3 P5 Suma Váha 𝑞𝑖 

P1 1 1 1 3 3 2 2 13 0,25 

P2  1 1 3 2 2 3 12 0,23 

P6   1 3 1 3 1 9 0,17 

P4    1 2 3 1 7 0,13 

P7     1 3 2 6 0,11 

P3      1 3 4 0,08 

P5       1 1 0,02 

       Suma 52 1 
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Obr.  50 Výsečový graf s váhou qi jednotlivých parametrů 

7.3.5 Výpočet indexů změn pro rostoucí a klesající parametry 

Závěrečná část sestává z výpočtu indexů změn zvlášť pro parametry s rostoucí tendencí 

a zvlášť pro parametry s klesající tendencí. 

Výpočet indexů změny pro parametry s klesající tendencí: 

𝐼𝑗𝑥 =
𝐻𝑗,𝑚𝑎𝑥

𝐻𝑗𝑥
   

 

Výpočet indexů změny pro parametry s rostoucí tendencí: 

𝐼𝑗𝑥 =
𝐻𝑗𝑥

𝐻𝑗,𝑚𝑖𝑛
   

 

Kde 𝐻𝑗,𝑚𝑎𝑥 je největší hodnota 𝐻𝑗𝑥 v řádku daného kritéria. 

 𝐻𝑗,𝑚𝑖𝑛 je nejmenší hodnota 𝐻𝑗𝑥 v řádku daného kritéria. 

 𝐻𝑗𝑥 je číselná hodnotící stupnice určená hodnotitelem s hodnotami: 

1 – velmi nízká, 

2 – nízká, 

3 – střední 

4 – vysoká, 

5 – velmi vysoká. 

 

Výpočet vážených indexů se vypočítá podle vztahu:  

𝐼𝑗𝑥𝑣 = 𝐼𝑗𝑥 ∙ 𝑞𝑗   

P1
26%

P2
23%

P3
8%

P4
13%

P5
2%

P6
17%

P7
11%
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Určení celkového pořadí je provedeno sumou vypočítaných indexů změny podle následujícího 

vztahu: 

𝑆𝑥 =  ∑ 𝐼𝑗𝑥

𝑘

𝑗=1

   

 

V tabulce č. 12 jsou pro přehlednost znovu uvedeny jednotlivé porovnávané konstrukční 

varianty. Tabulka č. 13 s výsledným pořadím navrhovaných konstrukčních variant se nachází 

na následující straně. Vypočtené indexy změn jsou v ní označeny šedou barvou a hodnoty 𝐻𝑗𝑥 

oranžovou barvou. 

Tab 12)  Přehled porovnávaných variant 

Číslo 

varianty 

Pohon Uložení 

1. Dva pastorky a ozubené kolo (Master Slave) hydrostatické radiální a axiální 

ložisko 

2. Dva pastorky a ozubené kolo (Master Slave) valivé axiální a valivé radiální 

ložisko 

3. Dva pastorky a ozubené kolo (Master Slave) valivé axiálně radiální ložisko 

4. Přímý pohon hydrostatické radiální a axiální 

ložisko 

5. Přímý pohon valivé axiální a valivé radiální 

ložisko 

6. Přímý pohon valivé axiálně radiální ložisko 

7. Dva pastorky a ozubené kolo – nezávislé 

pohony 

valivé axiálně radiální ložisko 
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Tab 13)  Pořadí navrhovaných variant 

P
a

ra
m

et
r 

J
ed

n
o

tk
a
 

V
á

h
a
 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

P1   

Přesnost [µm] 0,25 

5 

0,42 

3 

0,25 

5 

0,42 

4 

0,33 

3 

0,25 

4 

0,33 

4 

0,33 

1,67 1,00 1,67 1,33 1,00 1,33 1,33 

P2      

Tuhost [
µ𝑚

𝑘𝑁
] 0,23 

5 

0,39 

4 

0,31 

4 

0,31 

3 

0,23 

3 

0,23 

4 

0,31 

4 

0,31 

1,67 1,33 1,33 1 1 1,33 1,33 

P3 

Dynamika [
𝑚

𝑠2
] 0,08 

5 

0,13 

4 

0,1 

5 

0,13 

3 

0,08 

3 

0,08 

4 

0,1 

4 

0,1 

1,67 1,33 1,67 1 1 1,33 1,33 

P4 

Životnost [hod] 0,13 

4 

0,17 

4 

0,17 

4 

0,17 

4 

0,17 

3 

0,13 

4 

0,17 

3 

0,13 

1,33 1,33 1,33 1,33 1 1,33 1 

P5     

Nároky na 

údržbu 

[hod] 0,02 

5 

0,02 

3 

0,03 

3 

0,03 

4 

0,03 

3 

0,03 

3 

0,03 

3 

0,03 

1 1,67 1,67 1,25 1,67 1,67 1,67 

P6 

Technická 

náročnost 

konstrukce 

[-] 0,17 

5 

0,17 

3 

0,28 

2 

0,43 

4 

0,21 

4 

0,21 

3 

0,28 

4 

0,21 

1 1,67 2,5 1,25 1,25 1,67 1,25 

P7 

Zástavbový 

prostor 
[m3] 0,11 

4 

0,14 

4 

0,14 

3 

0,18 

5 

0,11 

4 

0,14 

3 

0,18 

4 

0,14 

1,25 1,25 1,67 1 1,25 1,67 1,25 

Celkem Sx 1 1,44 1,28 1,67 1,08 1,07 1,4 1,25 

Relativní technická 

úroveň  
134,6 % 119,6 % 156 % 100,9 % 100 % 130,8 % 116,8 % 

Pořadí 2. 4. 1. 6. 7. 3. 5. 

 

7.3.6 Vyhodnocení multikriteriálního výběru 

Na základě provedené metody multikriteriálního výběru PATTERN byla jako 

nejvhodnější konstrukční varianta zvolena varianta č. 3, tedy náhon pomocí dvojice pastorků a 

ozubeného kola pracujících v režimu Master Slave a uložení na valivé axiálně radiální ložisko. 

Jako alternativní variantu by bylo možno využít variantu č. 1, zde je však nevýhodou náročnější 

konstrukce hydrostatického uložení. V následující praktické části, tak tedy bude pracováno 

s variantou č. 3. 
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8 VLASTNÍ KONSTRUKCE 

Následující kapitola popisuje konstrukční návrh varianty zvolené při multikriteriálním výběru. 

Postupy výpočtů a dimenzování určitých částí řešeného konstrukčního uzlu vznikly na základě 

zdroje [5]. 

8.1 Návrh pohonu 

Při dimenzování pohonu je třeba vycházet z předpokládaného zatěžování stroje a požadovaných 

parametrů stroje. V tomto případě je tedy vycházeno z kapitoly č. 7.2 Specifikace zadání a 

zátěžové spektrum stroje. 

Ze zátěžového spektra víme, že největší předpokládaná tečná síla působící na otočnou 

upínací desku bude mít velikost 50 000 N a bude působit při soustružení, z tohoto důvodu je 

návrh odvozen od tohoto zatěžování.  

Řezný kroutící moment působící při maximální síle: 

𝑀𝑐 = 𝐹𝑐 ∙
𝑑𝑜𝑏

2
= 50 000 ∙

2,4

2
= 60 000 𝑁𝑚   

dob – největší možný obráběný průměr [m] 

Řezný výkon upínací desky: 

𝑃𝑐 =
𝐹𝑐 ∙ 𝑣𝑐

𝜂𝑐 ∙ 60
=

50 000 ∙ 150

0,9 ∙ 60
= 138,9 𝑘𝑊   

vc – zvolená řezná rychlost v m/min, podle [45] 

𝜂𝑐 – účinnost při obrábění [-], podle [45] 

8.1.1 Statické poměry 

Samozřejmostí je využití převodovek pro přenos kroutícího momentu z motoru na 

poháněný člen. Vzhledem k provedené rešerši výrobců multifunkčních strojů s otočnými stoly 

s možným polohováním je častým způsobem využití pohonu pomocí převodovek s pravoúhlým 

převodem. Po zvážení byly pro mé řešení vybrány dvoustupňové planetové převodovky 

MSR 334 od firmy Andantex z USA, určené pro náhon otočných stolů (viz tab. 14 a obr. 51). 

Tab 14)  Vybrané parametry planetové převodovky MSR 334 [46] 

Název parametru Označení a jednotka Hodnota  

Převodový poměr dopomala i1 [-] 9,88 

Převodový poměr dorychla i2 [-] 2 

Jmenovitý moment na výstupu Mpj [Nm] 2 500 

Max. vstupní otáčky njp [ot/min] 6 000 

Účinnost  η [%] 94 

Hmotnost mp [kg] 280 
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Obr.  51 Náhon Master Slave využitím převodovek Andantex řady MSR [46] 

Převodové poměry: 

𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎 = 𝑖1 ∙ 𝑖𝑜𝑧 = 9,88 ∙ 6,96 = 68,765 [−]   

𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑎 = 𝑖2 ∙ 𝑖𝑜𝑧 = 2 ∙ 6,96 = 13,92 [−]   

𝑖𝑜𝑧 – zvolený převodový poměr mezi ozubeným věncem a pastorkem 

 

Celková účinnost převodu: 

𝜂𝑃𝑐𝑒𝑙𝑘
= 𝜂𝑝_𝑜𝑣 ∙ 𝜂𝑝𝑝 ∙ 𝜂𝑙𝑜ž = 0,96 ∙ 0,94 ∙ 0,98 = 0,884 [−]   

𝜂𝑝_𝑜𝑣 – účinnost převodu pastorek a ozubený věnec, z [5] 

𝜂𝑝𝑝 – účinnost planetové převodovky, z [46] 

𝜂𝑙𝑜ž – účinnost valivého ložiska, z [5] 

 

Potřebný kroutící moment motorů: 

𝑀𝑀2 =
𝑀𝐶

𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎 ∙ 𝜂𝑃𝑐𝑒𝑙𝑘

=
60 000

68,765 ∙ 0,884
= 986,64 𝑁𝑚   

 

Jelikož je zvolená koncepce pohonu Master Slave, což je pomocí ozubeného věnce a 

dvojice pastorků, budou se o potřebný kroutící moment dělit oba motory stejným dílem. 

V režimu soustružení pak táhnou oba motory stejným směrem a potřebným výkonem. 

𝑀𝑀1 =
𝑀𝑀2

2
=

986,64

2
= 493,32 𝑁𝑚   

𝑀𝑀1 – potřebný kroutící moment jednoho motoru [Nm] 
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Potřebné otáčky motoru: 

𝑛𝑀2 = 𝑛𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑎 = 250 ∙ 13,92 = 3480 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1   

𝑛𝑀2 – potřebné otáčky motoru [ot/min] 

𝑛𝑚𝑎𝑥 – maximální požadované otáčky stolu [ot/min] 

 

8.1.2 Volba pohonu 

Pro pohon byl vybrán synchronní motor Siemens 1PH8167-__F__, který splňuje 

požadované parametry. Vybrané parametry jsou uvedeny v tabulce č. 15, produktový list je 

součástí příloh. Na obr. 52 jsou provozní charakteristiky vybraného motoru. 

Tab 15)  Vybrané parametry motoru Siemens 1PH8167-__F__ [47] 

Název parametru Označení a jednotka Hodnota 

Jmenovitý výkon Pj [kW] 69 

Jmenovité otáčky nj [ot/min] 1 500 

Maximální otáčky nM_max [ot/min] 4 000 

Jmenovitý kroutící moment Mj [Nm] 435 

Maximální kroutící moment Mmax [Nm] 1 280 

Maximální statický moment Mmax_0 [Nm] 500 

 
Obr.  52 Charakteristiky motoru Siemens 1PH8167___F__ [47] 
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8.1.3 Volba uložení 

Jak vyplývá z provedené multikriteriální analýzy, bylo pro uložení vybráno axiálně 

radiální valivé ložisko. V tomto případě bylo vybráno ložisko se zkříženými kuželíky od 

slovenského výrobce PSL Thyssenkrupp s označením PSL 912-307A. Hlavní výhodou tohoto 

ložiska je schopnost přenášet zatížení v axiálním i radiálním směru, čímž odpadá nutnost 

použití oddělených ložisek a je tím pádem i výrazně zjednodušená konstrukce. Tabulka č. 16 

uvádí vybrané parametry ložiska. 

Tab 16)  Vybrané parametry ložiska PSL 912-307A [40] 

Název parametru Označení a jednotka Hodnota 

Vnější průměr Dlož [mm] 1 327,15 

Vnitřní průměr dlož [mm] 1 028,7 

Hmotnost mlož [kg] 445,5 

Maximální otáčky nmax_lož [ot/min] 280 

 

8.1.4 Dynamické poměry 

Je zřejmé, že je při dosažení maximálních otáček motoru při zařazeném pomaloběžném 

převodu potřeba přeřadit na rychloběžný převod. 

Mezní otáčky pro přeřazení na rychloběžný převod: 

𝑛𝑚𝑒𝑧_𝑝ř =
𝑛𝑀_𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎
=

4 000

68,765
= 58,17 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1   

 Jelikož se jedná o dvoustupňovou převodovku je třeba určit dynamické parametry pro 

pomaloběžný i rychloběžný převod. Momenty setrvačnosti byly vygenerovány na základě 3D 

modelů v programu Autodesk Inventor Professional 2019. 

Celkový moment setrvačnosti soustavy redukovaný na hřídel motoru při pomaloběžném 

převodu: 

𝐽𝑟ℎ𝑚_𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎 = 2 ∙ 𝐽𝑚 + 2 ∙ 𝐽𝑝ř_𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎 + 2 ∙
𝐽𝑝𝑎𝑠𝑡

𝑖1
2 +

𝐽𝑜𝑣

𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎
2 +

𝐽𝑢𝑑

𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎
2

+
𝐽𝑜𝑏

𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎
2 +

𝐽𝑙𝑜ž

𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎
2

= 2 ∙ 0,244 + 2 ∙ 0,01 + 2 ∙
0,313

9,882
+

455,68

68,7652
+

3820

68,7652

+
18 000

68,7652
+

77,42

68,7652
= 5,25 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

  

Jm – moment setrvačnosti motoru [kg ∙ m2] 

𝐽𝑝ř_𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎 − moment setrvačnosti převodovky při převodu i1 [kg ∙ m2] 

𝐽𝑝𝑎𝑠𝑡 − moment setrvačnosti pastorku [kg ∙ m2] 

𝐽𝑜𝑣 – moment setrvačnosti ozubeného věnce [kg ∙ m2] 

𝐽𝑢𝑑 − moment setrvačnosti upínací desky [kg ∙ m2] 

𝐽𝑜𝑏 − moment setrvačnosti obrobku s průměrem 2,4 m a hmotností 25 000 kg [kg ∙ m2] 

𝐽𝑙𝑜ž − moment setrvačnosti otočného kroužku ložiska [kg ∙ m2] 
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Maximální úhlové zrychlení motoru při pomaloběžném převodu: 

𝜀𝑚_𝑝𝑜𝑚 =
2 ∙ 𝑀𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜂𝑃𝑐𝑒𝑙𝑘

𝐽𝑟ℎ𝑚_𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎
=

2 ∙ 1 280 ∙ 0,884

5,25
= 431 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2   

 

Maximální úhlové zrychlení stolu při pomaloběžném převodu: 

𝜀𝑠_𝑝𝑜𝑚 =
𝜀𝑚_𝑝𝑜𝑚

𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎
=

431

68,765
= 6,26 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2   

 

Doba rozběhu na mezní otáčky přeřazení: 

𝑡𝑅_𝑚𝑒𝑧 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚𝑒𝑧_𝑝ř

60 ∙ 𝜀𝑠_𝑝𝑜𝑚
=

2 ∙ 𝜋 ∙ 58,17

60 ∙ 6,26
= 0,97 𝑠   

 

Celkový moment setrvačnosti soustavy redukovaný na hřídel motoru při rychloběžném 

převodu: 

𝐽𝑟ℎ𝑚_𝑑𝑜𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑎 = 2 ∙ 𝐽𝑚 + 2 ∙ 𝐽𝑝ř_𝑑𝑜𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑎 + 2 ∙
𝐽𝑝𝑎𝑠𝑡

𝑖2
2 +

𝐽𝑜𝑣

𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑎
2 +

𝐽𝑢𝑑

𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑎
2

+
𝐽𝑜𝑏

𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑎
2 +

𝐽𝑙𝑜ž

𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑎
2

= 2 ∙ 0,244 + 2 ∙ 0,056 + 2 ∙
0,313

22
+

455,68

13,922
+

3820

13,922

+
18 000

13,922
+

77,42

13,922
= 116,12 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

  

𝐽𝑝ř_𝑑𝑜𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑎 − moment setrvačnosti převodovky při převodu i2 [kg ∙ m2] 

 

Maximální úhlové zrychlení motoru při rychloběžném převodu: 

𝜀𝑚_𝑟𝑦𝑐ℎ =
2 ∙ 𝑀𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜂𝑃𝑐𝑒𝑙𝑘

𝐽𝑟ℎ𝑚_𝑑𝑜𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑎
=

2 ∙ 1 280 ∙ 0,884

116,12
= 19,49 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2   

 

Maximální úhlové zrychlení stolu při rychloběžném převodu: 

𝜀𝑠_𝑟𝑦𝑐ℎ =
𝜀𝑚_𝑟𝑦𝑐ℎ

𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑎
=

19,49

13,92
= 1,4 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2   

 

Doba rozběhu na maximální otáčky stolu: 

𝑡𝑅_𝑚𝑎𝑥 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑥

60 ∙ 𝜀𝑠_𝑟𝑦𝑐ℎ
=

2 ∙ 𝜋 ∙ 250

60 ∙ 1,4
= 18,7 𝑠   

 

Jak je patrné z předchozích výsledků, pohon dosahuje největšího úhlového zrychlení při 

zařazení převodovky dopomala, z toho důvodu bude při operacích, kde bude využito 

polohování (tedy např. při frézování) zařazen převod dopomala. 
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8.1.5 Statické poměry při polohování Master Slave 

Pohon je řešen systémem Master Slave. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, 

jedná se o elektronicky řízené vymezení vůlí za pomocí rozdílných velikostí a směru působení 

momentů jednotlivých pohonů. Při přesném polohování, které je využito u operací frézování, 

vrtání a vyvrtávání je třeba určit statické poměry. Pro výpočet opět vycházíme ze zadaného 

zátěžového spektra stroje, ze kterého víme, že největší tečná síla, působící u operací frézování, 

vrtání či vyvrtávání má velikost 20 000 N a působí u frézování.  

 

Statický moment motoru Master: 

𝑀𝑀_𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝑀max _0 = 500 𝑁𝑚   

 

Statický moment motoru Slave: 

𝑀𝑀_𝑠𝑙𝑎𝑣𝑒 = 𝑀max _0 ∙ 0,15 = 500 ∙ 0,15 = 75 𝑁𝑚   

Velikost momentu motoru slave vyvolávající předpětí je 15% statického momentu motoru. 

 

Maximální kroutící moment pohonů při polohování: 

𝑀𝑀𝑚_𝑠 = 𝑀𝑀_𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 − 𝑀𝑀_𝑠𝑙𝑎𝑣𝑒 = 500 − 100 = 425 𝑁𝑚   

 

Maximální moment stolu při polohování: 

𝑀𝑆𝑚_𝑠 = 𝑀𝑀𝑚_𝑠 ∙ 𝑖𝑐𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎
∙ 𝜂𝑃𝑐𝑒𝑙𝑘

= 425 ∙ 68,765 ∙ 0,884 = 25 835 𝑁𝑚   

 

Maximální možná tečná síla působící na maximálním průměru při polohování: 

𝐹𝑐_𝑚𝑠 =
𝑀𝑆𝑚_𝑠

𝑑𝑜𝑏

2

=
25 835

2,4
2

= 21 529,2 𝑁 
  

 

Maximální možný obráběný průměr při polohování a při působení maximální tečné síly: 

𝑑max_𝑚𝑠 =
2 ∙ 𝑀𝑆𝑚_𝑠

𝐹𝐶_𝑓𝑟𝑒𝑧
=

2 ∙ 25 835

20 000
= 2,58 𝑚   

 

𝐹𝐶_𝑓𝑟𝑒𝑧 − největší tečná síla působící od frézování [N], zadáno silovým spektrem 

 

Zadáním této práce je stroj, na kterém lze vykonávat různé druhy třískového obrábění. 

Parametry spočítané v této kapitole splňují předpoklady zadané zátěžovým spektrem, avšak 

přesné vymezení vůlí a polohy je složitý technický problém, který v případě Master Slave 

zajišťuje elektronika. Je však také nutné dbát na správné určení technologie třískového obrábění 

na tomto stroji. 
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Ustavení upínací desky v přesné poloze 

Samozřejmou součástí možností otočné upínací desky s možností polohování je 

ustavení v přesné poloze například pro vrtání či frézování. V tomto případě bude pro ustavení 

využito vestavěných brzd pohonů. Každý pohon je schopen při nulové rychlosti vyvinout 

moment o velikosti 500 Nm. Při přesném ustavení bude využito brzd obou pohonů. 

Maximální kroutící moment stolu při přesném ustavení: 

𝑀𝑠𝑡𝑜𝑙𝑢_𝑢𝑠𝑡 = 2 ∙ 𝑀max _𝑏𝑟 ∙ 𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎 ∙ 𝜂𝑃𝑐𝑒𝑙𝑘
= 2 ∙ 500 ∙ 68,765 ∙ 0,884

= 60 788,3 𝑁𝑚 
  

𝑀max _𝑏𝑟 − maximální kroutící moment brzdy pohonu [Nm] 

 

Maximální kroutící moment při největší tečné síle působící při frézování: 

𝑀max _𝑓𝑟𝑒𝑧 =
𝑑𝑜𝑏

2
∙ 𝐹𝐶𝑓𝑟𝑒𝑧

=
2,4

2
∙ 20 000 = 24 000 𝑁   

Z uvedeného výpočtu vyplývá, že maximální kroutící moment dosažený maximální 

tečnou silou působící při frézování nepřesahuje maximální kroutící moment stolu při přesném 

ustavení. Z tohoto důvodu bude při přesném ustavení stolu využito brzd motoru a konstrukce 

nebude vybavena dalším brzdným mechanismem. 

8.2 Konstrukční řešení 

8.2.1 Návrh ozubení 

Při návrhu ozubeného převodu mezi ozubeným věncem a pastorkem bylo využito 

prostředí programu Autodesk Inventor Professional 2019. Byl využit návrhový výpočet se 

zadanými vypočtenými parametry a se zvolenými parametry šikmého ozubení.  

Tab 17)  Parametry ozubení 

Název parametru Označení a jednotka Hodnota 

Osová vzdálenost a [mm] 1 000 

Modul m [mm] 10 

Šířka ozubení věnce Bv [mm] 90 

Šířka ozubení pastorku Bp [mm] 100 

Počet zubů věnce zv [-] 174 

Počet zubů pastorku zp [-] 25 

Převodový poměr ioz [-] 6,96 

Úhel záběru α [°]  20 

Úhel sklonu β [°] 6 

 

Kontrolní výpočet byl proveden v programu MITCalc v. 1.75, některé vybrané výsledky 

jsou uvedeny v tabulce č. 18, síly uvedené v tabulce jsou síly působící od jednoho pastorku. 

Kompletní protokol výsledku kontrolního výpočtu ozubení je součástí příloh této práce. 
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Tab 18)  Výsledky výpočtu ozubení 

Název parametru Označení a jednotka Hodnota 

Obvodová síla Ft [N] 34 464,8 

Normálová síla Fn [N] 36 878,7 

Axiální síla Fa [N] 3 622,4 

Radiální síla Fr [N] 12 613,2 

 

Součástí výpočtu je i kontrola ozubení na mechanické namáhaní. Výsledné koeficienty 

bezpečnosti jsou uvedeny v tabulce č. 19. 

Doporučená hodnota koeficientu bezpečnosti v dotyku je 1,3. [48] 

Doporučená hodnota koeficientu bezpečnosti v ohybu je 1,6. [48] 

Tab 19)  Koeficienty bezpečnosti 

Koeficient Pastorek Ozubený věnec 

Bezpečnosti v dotyku SH [-] 2,02 2,5 

Bezpečnosti v ohybu SF [-] 3,5 3,23 

8.2.2 Uložení ložiska 

Jak již bylo zmíněno, stůl je uložen pomocí ložiska se zkříženými kuželíky s označením 

PSL 912-307A. Vnitřní kroužky ložiska jsou nerotační a jsou sevřeny horním a spodním 

vnitřním kroužkem, mezi nimiž se nachází distanční segmentový kroužek. Pomocí utahovacího 

momentu působícího na sevření vnitřních kroužků ložiska se řídí a vymezuje vůle v ložisku. 

Distanční kroužek je z důvodu snadnější vyrobitelnosti dělený a jednotlivé segmenty jsou 

broušeny na požadovanou výšku. 

Vnější kroužek ložiska je otočný a je sevřen z vrchní strany vnějším kroužkem na 

kterém je uchycena upínací deska (obr. 53). Ze spodní strany je sevřen ozubeným věncem. 

Vnější i vnitřní kroužky ložiska jsou pro usnadnění montáže opatřeny trojicí děr se závity M16. 

 
Obr.  53 Uložení ložiska 
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Samotná montáž ložiska a přesné ustavení upínací desky představuje velmi náročný 

proces a vyžaduje mnohaleté zkušenosti. Montáž ložiska se nejčastěji provádí tak, že se provede 

podchlazení vnitřního spodního kroužku, na který se nalisuje vnitřní kroužek ložiska. Naopak 

vnější ozubený věnec se nahřeje a na ten se nalisuje vnější kroužek ložiska. Poté přichází na 

řadu vkládání jednotlivých kuželíků. Po vložení všech kuželíků se ložisko uzavře vnějším 

kroužkem ložiska. 

 
Obr.  54 Pohled na celkové uložení ložiska 

8.2.3 Kontrola ložiska 

Ložisková otoč je hlavní otočnou částí stroje a je hlavním nositelem zatěžování, z tohoto 

důvodu je třeba určit velikost zatížení a určit trvanlivost ložiska. Po konzultaci s výrobcem 

ložiska, společností PSL a.s., bylo při výpočtu postupováno podle zdroje [49]. 

Při výpočtu zatížení bude opět vycházeno ze zadaného zátěžového spektra stroje. 

Tab 20)  Zátěžové spektrum stroje 

 operace % času Fx [N] Fy [N] Fz [N]  

1. soustružení 20 20 000 50 000 15 000  

2. soustružení 15 10 000 25 000 7 500  

3. soustružení 10 5 600 14 000 4 200  

4. soustružení 5 4 000 10 000 3 000 50 % času 

5. frézování 15 14 000 20 000 2 500  

6. frézování 10 11 000 20 000 3 000  

7. frézování 5 4 000 9 000 1 500 30 % času 

8. vrtání 8 0  0 20 000  

9. vyvrtávání 7 2 000 15 000 1 000 15 % času 

10. broušení 5 2 000 12 500 0 5 % času 

Výpočet axiálního zatížení ložiska 

Tíhová síla způsobená obrobkem maximální hmotnosti: 

𝐹𝐺𝑜𝑏𝑟 = 𝑚𝑜𝑏𝑟 ∙ 𝑔 = 25 000 ∙ 9,81 = 245 250 𝑁   
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Tíhová síla způsobená upínací deskou: 

𝐹𝐺𝑢𝑑 = 𝑚𝑢𝑑 ∙ 𝑔 = 4 928,5 ∙ 9,81 = 48 348,6 𝑁   

 

Axiální síla působící od jednoho pastorku 𝐹𝑃𝑎 = 3 622,4 𝑁 

 

Při výpočtu celkového axiálního zatížení bude postupováno podle následující rovnice: 

𝐹𝐴_𝑙𝑜ž = 𝐹𝐺𝑢𝑑 + 𝐹𝐺𝑜𝑏𝑟 + 𝐹𝑍 + 2 ∙ 𝐹𝑃𝑎   

Fz – axiální síla od jednotlivých obráběcích operací [N] 

 

Výpočet radiálního zatížení ložiska 

Radiální síla působící od jednoho pastorku 𝐹𝑃𝑟 = 12 613,2 𝑁 

 

Při výpočtu celkového radiálního zatížení bude postupováno podle následující rovnice: 

𝐹𝑅_𝑙𝑜ž = 𝐹𝑋 + 2 ∙ 𝐹𝑃𝑟   

Fx – radiální síla od jednotlivých obráběcích operací [N] 

 

Výpočet momentového zatížení ložiska 

Při výpočtu klopného momentu od radiálních sil bude postupováno podle následující rovnice: 

𝑀𝑂𝐾 = 𝐹𝑅_𝑙𝑜ž ∙ 𝑙𝑂𝐾   

lok – největší vzdálenost působiště klopného momentu od ložiska [mm] 

 

Dynamické ekvivalentní zatížení 

Při výpočtu dynamického ekvivalentního zatížení bude postupováno podle následující rovnice: 

𝑃𝑒𝑎 = 0,75 ∙ 𝐹𝑅_𝑙𝑜ž + 𝐹𝐴𝑙𝑜ž
+

2 ∙ 𝑀𝑂𝐾

𝑑𝑜𝑡
   

dot – průměr ložiskové otoče – 1 184 mm 

Tab 21)  Výsledné zatížení 

Op. % času Radiální [N] Axiální [N] Momentové [N] Dynamické ekvival. [N] 

1. 20 45 226,4 315 843,40 83 307,03 490 484,53 

2. 15 35 226,4 308 343,40 64 887,03 444 369,67 

3. 10 30 826,4 305 043,40 56 782,23 424 079,13 

4. 5 29 226,4 303 843,40 53 835,03 416 700,75 

5. 15 39 226,4 303 343,40 72 255,03 454 815,61 

6. 10 36 226,4 303 843,40 66 729,03 443 731,15 

7. 5 29 226,4 302 343,40 53 835,03 415 200,75 

8. 8 25 226,4 320 843,40 46 467,03 418 254,80 

9. 7 27 226,4 301 843,40 50 151,03 406 977,78 

10. 5 27 226,4 300 843,40 50 151,03 405 977,78 
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Výpočet celkového dynamického ekvivalentního zatížení celého zátěžového spektra: 

𝑃𝑒𝑎𝑐 = ( ∑ 𝑃𝑒𝑎𝑘

10
3

𝑘=10

𝑘=1

∙ 𝑡𝑘)

3
10

 

= [(490 484,53)
10
3 ∙ 0,2 + (444 369,67)

10
3 ∙ 0,15 + (424 079,13)

10
3 ∙ 0,1

+ (416 700,75)
10
3 ∙ 0,05 + (454 815,61)

10
3 ∙ 0,15

+ (443 731,15)
10
3 ∙ 0,1 + (415 200,75)

10
3 ∙ 0,05

+ (418 254,80)
10
3 ∙ 0,08 + (406 977,78)

10
3 ∙ 0,07

+ (405 977,78)
10
3 ∙ 0,05]

3/10

= 445 691,17 𝑁 

  

 

Výpočet základní trvanlivosti ložiska: 

𝐿10 = (
𝐶𝑎𝐷𝑦𝑛

𝑃𝑒𝑎𝑐
)

10
3

= (
2 385 000

445 691,17
)

10
3

= 268,02 ∙ 106 𝑜𝑡.   

CaDyn – základní axiální dynamická únosnost ložiska [kN], podle [40] 

 

Výpočet základní hodinové trvanlivosti ložiska při maximálních otáčkách stolu: 

𝐿10(ℎ𝑟) = (
𝐶𝑎𝐷𝑦𝑛

𝑃𝑒𝑎𝑐
)

10
3

∙ (
106

60 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑥
) = (

2 385 000

445 691,17
)

10
3

∙ (
106

60 ∙ 250
)

= 17 869 ℎ𝑜𝑑 

  

 

Při výpočtu trvanlivosti v řádu let počítáme trvanlivost pro práci v jednosměnném 

provozu a při 251 pracovních dnech v roce.  

𝐿10(𝑙𝑒𝑡) =
𝐿10

7,5 ∙ 251
=

17 869

7,5 ∙ 251
= 9,5 𝑟𝑜𝑘ů   

 

Po přihlédnutí k trvanlivosti stroje a také k tomu, že stroj nebude po celý pracovní čas 

pracovat v maximálních otáčkách a v maximálním momentovém zatížení, je trvanlivost ložiska 

dostatečná. 

8.2.4 Umístěné převodovek 

Planetové převodovky jsou umístěny zespod lože, přičemž montáž probíhá zasunutím 

výstupní hřídele převodovky zespod směrem vzhůru skrz otvory v loži. Převodovky jsou 

namontovány šrouby M16 přes lože a deskové příruby až do tělesa převodovky (obr. 55). 

Deskové příruby slouží k přesnému umístění převodovek a jsou připojeny k loži pomocí 

šroubových spojů M12. 
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Obr.  55 Uložení převodovek 

Pastorky jsou uchyceny na hřídel nalisováním na pero a jejich montáž probíhá po 

montáži převodovek. Pastorek je dolisován spodní stranou až k výstupní hřídeli převodovky a 

z horní strany je zajištěn přírubou a šroubem M16 (obr. 56). 

 
Obr.  56 Umístění převodovek 

8.3 Odměřování polohy 

Pro odměřování jsem zvolil řešení od britské společnosti RENISHAW. Byl vybrán absolutní 

optický odměřovací systém RESOLUTE s jemnou roztečí rysek stupnice. Systém je odolný 

vůči nečistotám a slouží pro zajištění polohové zpětné vazby. Díky bezkontaktnímu řešení jsou 

zde eliminovány problémy vznikající s axiální vůlí a případným kroucením hřídele.  
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Jako pravítko kruhového tvaru zde slouží jednodílný kroužek z nerezové oceli RESA30 

o průměru 255 mm s absolutním dělením stupnice přímo na obvodu kroužku. Kroužek je 

vyroben provedení A, čili jeho vnitřní otvor je vybaven kuželovým profilem, který výrazně 

zpřesňuje vystředění při montáži a také snižuje nároky na přesnost ostatních součástí 

mechanismu. Kroužek je namontován na přírubu, která je upevněna zespod na těleso upínací 

desky (obr. 57). Snímací hlava RESOLUTE je umístěna na nálitku lože. Systém pracuje 

s rozlišením menším než 1 nm. Snímací hlava je opatřena konektory DRIVE CLiQ, kterými 

jsou rovněž opatřeny i pohony Siemens. [50] 

 

 

Obr.  57 Umístění odměřovacího systému 

8.4 Mazání 

Na stroji se vyskytuje řada pohyblivých součástí, které je potřeba mazat. V případě našeho 

řešeného konstrukčního uzlu se jedná o mazání ozubeného převodu a mazání axiálně radiálního 

valivého ložiska. 

8.4.1 Mazání ozubení 

Za účelem zlepšení chodu a zvýšení životnosti ozubeného převodu mezi ozubeným 

věncem a pastorky, je třeba tento převod mazat. V tomto případě je pro mazání využito 

mazacího systému od firmy Hennlich. Mazací systém (obr. 58) je složen z mazacího pastorku, 

přívodního potrubí a čerpadla Lincoln P203, které slouží pro intervalové dodávky mazacího 

tuku. [51] 
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Obr.  58 Mazací systém od firmy Hennlich [51] 

Mazací pastorek je vyroben z měkkého, avšak pevného materiálu, například 

polyuretanu nebo plstěných desek. V pastorku jsou vyvrtány kanálky, jimiž proudí ze 

středového čepu boky zubů mazací tuk. Středový čep je rovněž vybaven radiálním kanálkem, 

který směřuje k záběru ozubení, čímž je vždy zásobován pouze zub, který je zrovna 

v záběru. [51] 

  

 

 

Obr.  59 Mazací pastorek ozubeného převodu 

8.4.2 Mazání ložiska 

Důležitým bodem mazání je i mazání ložiska. Mazání ložiska bude provedeno pomocí 

progresivního centrálního mazacího systému, opět od společnosti Hennlich. Mazací systém 

je v tomto případě složen z olejového hospodářství, přívodního a odpadního potrubí 

a progresivního rozvaděče (obr. 59). Mazací olej je od rozvaděče přiváděn do ložiska pomocí 

čtyř trubiček, které jsou rovnoměrně přivedeny do spodního svíracího kroužku ložiska. Přímo 

na zkřížené kuželíky pak olej přichází skrz mezeru mezi horním a dolním kroužkem ložiska. 

Dno lože je jemně vyspádováno směrem do odtokových otvorů, odkud je olej hadicemi 

a potrubím odváděn zpět do olejového hospodářství. 
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Obr.  60 Rozvod mazacího oleje do ložiska  

8.5 Řešení upínací desky a upínání obrobků 

Jako hlavní nosná část na upínání obrobků slouží upínací deska. V tomto případě bude upínací 

deska vyhotovena jako odlitek kruhového tvaru ze šedé litiny. Upínací deska je opatřena T-

drážkami pro upínací svěráky a pro upínky (obr. 61). 

 

 

Obr.  61 Upínací deska 

Upínací deska je zespod tvořena dvěma mezikružími, jenž jedno slouží pro uchycení desky do 

vrchního otočného kroužku, který svírá ložisko. Toto uchycení je provedeno dvanácti šrouby 

M30. Upínací deska je pak mezi mezikružími vyztužena žebrováním pro větší tuhost (obr. 62). 
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Obr.  62 Žebrování upínací desky 

 

Pro samotné upínaní obrobků bude sloužit šest upínacích svěráků od společnosti 

Kaderkova strojírna, s označením KASTR RSVS 160 (obr. 63). Svěrák lze vybavit měkkými i 

tvrdými čelistmi a čelisti lze velmi jednoduše přestavovat. Maximální utahovací moment 

svěráku je 500 Nm a dle uvedení výrobce působí svěrák při tomto momentu upínací silou 

60 000 N. [52] 

 
Obr.  63 Kastr RSVS 160 

Výpočet potřebné upínací síly 

𝐹𝑃𝑈 =
𝑘𝑢 ∙ 𝑀𝐶

𝑛𝑠 ∙ 𝑓𝑜 ∙
𝑑𝑜𝑏

2

=
1,3 ∙ 60 000

6 ∙ 0,2 ∙
2,4
2

= 54 166,7 𝑁 < 60 000 𝑁 → 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 
  

ku – součinitel bezpečnosti upínání (ku>1) [-] 

ns – počet svěráků [-] 

fo – součinitel tření mezi povrchy ocel/ocel [-], podle [53] 
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8.6 Ustavení stroje 

Správné ustavení stroje na základ významně přispívá ke zvýšení celkové tuhosti stroje. 

Vhodným tuhým ustavením obráběcího stroje dosáhneme několikanásobného zvýšení tuhosti. 

V našem případě bylo pro uložení stroje zvoleno využití klínových stavitelných patek BWF 

série RK III (obr. 64). [5] 

 
Obr.  64 BW Fixator RK [54] 

Bylo využito 12 ks stavitelných patek, přičemž každá dosahuje maximálního možného 

zatížení 240 000 N. Po vygenerováni z 3D CAD modelu je celkové tíhové zatížení stroje 

i s obrobkem 500 000 N, čili dané uložení vyhovuje našim potřebám (obr. 65). [54] 

 
Obr.  65 Uložení stroje na stavitelné patky BWF RK III 
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8.7 Výsledný model 

Z důvodu, že tématem diplomové práce je vývoj multifunkčního obráběcího centra, byl po 

dohodě s vedoucím výsledný model rozšířen o zástavbové modely příčníku, lineárních os 

a smykadla s vřeteníkem, tak aby byl dotvořen výsledný model stroje (obr. 66). 

 
Obr.  66 Čelní pohled na výsledný model stroje 

 
Obr.  67 Zadní pohled na výsledný model stroje 
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Funkční součástí modelu je i krytování oddělující obráběcí prostor od servisního 

prostoru stroje.  

 

 

Obr.  68 Krytování oddělující obráběcí prostor od servisního prostoru 

 

Samozřejmou součástí multifunkčního obráběcího stroje by byly obslužné agregáty 

(olejové hospodářství, chlazení), odvod třísek z pracovního prostoru, zařízení pro automatickou 

výměnu nástrojů a případně obrobku a elektrorozvaděč. Z důvodu, že konstrukčním uzlem byl 

určen soustružnický stůl s možností polohování, nebyly tyto součásti dále realizovány. 

  



 

78 
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9 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Vývoj celého multifunkčního obráběcího centra představuje velmi náročný a rozsáhlý 

technický úkol přesahující rozsah diplomové práce. Z tohoto důvodu bylo předmětem této 

diplomová práce konstrukce soustružnického stolu s možností polohování, který bude součástí 

multifunkčního obráběcího centra. 

Samotný návrh a projektování soustružnického stolu je obtížný technický úkol a byl 

provázen celou řadou překážek. V první řadě bylo třeba vhodně vybrat uložení a pohon. 

Po zhodnocení variant pomocí multikriteriální analýzy bylo vybráno uložení pomocí 

velkoprůměrového axiálně radiálního ložiska se zkříženými kuželíky. Toto řešení se sebou 

přináší zejména zjednodušení celé konstrukce z toho pohledu, že jsou dvě ložiska nahrazeny 

jedním. Nevýhodou je omezená životnost a omezené možnosti zatěžování a přípustných otáček. 

Všechny tyto parametry jsou omezeny úměrně rostoucímu průměru ložiska. Vhodným řešením 

by pak také bylo použití hydrostatického axiálního a radiálního ložiska. Toto ložisko dovoluje 

větší rozsah zatěžování a také má vyšší životnost. Omezujícím faktorem by však v tomto 

případě byla výrazně náročnější konstrukce. 

Další úlohou byla konstrukce pohonu. Opět po zhodnocení variant pomocí 

multikriteriální analýzy byl vybrán náhon pomocí ozubeného věnce a dvojice pastorků 

pracujících v režimu Master-Slave. Jedná se o v praxi velmi rozšířený a běžně užívaný způsob 

náhonu. Pro převod kroutícího momentu od elektromotorů byly zvoleny planetové převodovky 

s integrovaným kuželovým převodem. Díky použití těchto planetových převodovek odpadl 

problém s návrhem poháněcí hřídele a výhodou jsou také výrazně menší zástavbové nároky. 

Nevýhodou se však může jevit nižší vzdálenost elektromotorů od uložení soustružnického 

stolu, což zvyšuje nároky na chlazení. Nevýhodou může být také obtížnější montáž a demontáž 

těchto převodovek. 

Možným zlepšením provozních vlastností by bylo také doplnění mechanické nebo 

hydraulické brzdy, ta však nebyla z důvodu dostatečného brzdného momentu elektromotorů 

realizována. S ohledem na rozsah práce byl výsledný model doplněn o zástavbové modely 

pevného a pohyblivého příčníku a smykadla s vřeteníkem, tak aby byl dotvořen výsledný 

koncept multifunkčního obráběcího centra. 
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10 ZÁVĚR 

Předmětem této diplomové práce byl vývoj soustružnického stolu s možností polohování, jenž 

bude součástí multifunkčního obráběcího centra. Mezi cíle diplomové práce patřilo shrnutí 

současného stavu poznání v oblasti CNC obráběcích center a multifunkčních obráběcích center. 

Dalším úkolem bylo navržení možných variant konstrukčního řešení a následné porovnání 

pomocí multikriteriální analýzy. Dále byly vedoucím práce určeny parametry, které má řešený 

konstrukční uzel splňovat. Následně byl vypracován detailní návrh a 3D model s požadovanou 

výkresovou dokumentací. 

První část práce je rešeršní a zabývá se vymezením pojmu obráběcí stroj a CNC obráběcí 

centrum. Následně jsou podrobně popsány jednotlivé typy CNC obráběcích center. Další částí 

rešerše je definice a popis jednotlivých typů multifunkčních obráběcích center. Poté následuje 

představení vybraných produktů nabízených na trhu. Produkty byly vybrány, tak aby 

reflektovaly jednotlivé skupiny multifunkčních obráběcích center. Teoretická část práce je 

zakončena popisem základních stavebních prvků soustružnických stolů s možností polohování. 

Hlavní částí práce je samotný vlastní konstrukční návrh soustružnického stolu. 

Důležitým aspektem jsou zadané parametry, které má stroj splňovat. Celý konstrukční návrh 

vychází ze zadaného silového spektra, které bylo zadáno vedoucím diplomové práce. Stěžejním 

prvkem stavby soustružnického stolu je způsob uložení a náhonu. Po provedeném průzkumu 

trhu byly vytipovány možné varianty řešení uložení a náhonu. Pro optimální volbu byla použita 

multikriteriální analýza PATTERN, na jejímž základě byla zvolena konstrukční varianta 

uložení na radiálně axiálním ložisku a pohonu pomocí ozubeného věnce a dvojice pastorků 

pracujících v režimu Master-Slave. Pomocí hodnot vycházejících ze zadaného silového spektra 

byl následně dimenzován pohon. Při dimenzování pohonu bylo využito postupu výpočtu 

z knihy Konstrukce CNC obráběcích strojů III. Návrh ozubení byl proveden v programu 

Autodesk Inventor Professional 2019 a byl ověřen v programu MITCalc. Uložení upínací desky 

je vyřešeno pomocí ložiska se zkříženými kuželíky od slovenské společnosti PSL a.s. Na 

základě komunikace se zástupci společnosti bylo postupováno při výpočtu zatížení a 

trvanlivosti ložiska. Při tvorbě 3D modelu a výkresové dokumentace bylo využito prostředí 

programu Autodesk Inventor Professional 2019. V závěru konstrukční části této práce je popis 

vybraných částí výsledného řešení.  

Jelikož je názvem diplomové práce multifunkční obráběcí centrum, byl po dohodě 

s vedoucím výsledný model doplněn o zástavbové modely pevného a pohyblivého příčníku a 

smykadla. Další části jako vřeteno, lineární osy, automatická výměna nástrojů, odvod třísek 

z pracovního prostoru atp., zůstaly neřešeny.  

Výstupem této diplomové práce je 3D model a požadovaná výkresová dokumentace. 

Součástí příloh je i protokol kontroly ozubení a některé vybrané produktové listy. 
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12 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 

TABULEK 

12.1 Seznam zkratek 

CNC computer numerical control počítačové číslicové řízení 

3D three dimensional  trojrozměrný  

PLC programmable logic controller programovatelný logický automat 

PATTERN Planning Assistance Through Technical 

Evaluation of Relevance Number 

multikriteriální analýza 

 

12.2 Seznam použitých symbolů 

Symbol Název veličiny Jednotka 

a osová vzdálenost [mm] 

α úhel záběru [°] 

β úhel sklonu [°] 

Bp šířka ozubení pastorku [mm] 

Bv šířka ozubení věnce [mm] 

BVHj hodnota významnosti [-] 

CaDyn základní axiální dynamická únosnost ložiska [kN] 

Dlož vnější průměr ložiska [mm] 

Dlož vnitřní průměr ložiska [mm] 

𝑑𝑚𝑎𝑥_𝑚𝑠  maximální možný obráběný průměr při polohování [m] 

dob průměr obrobku [m] 

dot průměr ložiskové otoče [mm] 

𝜀𝑚_𝑝𝑜𝑚  maximální úhlové zrychlení motoru při pomaluběžném převodu [rad/s-2] 

𝜀𝑚_𝑟𝑦𝑐ℎ  maximální úhlové zrychlení motoru při rychloběžném převodu [rad/s-2] 

𝜀𝑠_𝑝𝑜𝑚  maximální úhlové zrychlení stolu při pomaluběžném převodu [rad/s-2] 

𝜀𝑠_𝑟𝑦𝑐ℎ  maximální úhlové zrychlení stolu při prychloběžném převodu [rad/s-2] 

Fa axiální síla [N] 

𝐹𝑎_𝑙𝑜ž  axiální síla působící od jednotlivých obráběcích operací [N] 

Fc největší tečná síla od zatěžování [N] 

𝐹𝑐_𝑓𝑟𝑒𝑧  největší tečná síla při frézování [N] 

𝐹𝑐_𝑚𝑠  maximální tečná síla působící na maximálním průměru při 

polohování 

[Nm] 

FGobr tíhová síla způsobená obrobkem [N] 

FGud tíhová síla způsobená upínací deskou [N] 

Fn Normálová síla [N] 

fo součinitel tření mezi povrchy ocel/ocel [-] 

FPU potřebná upínací síla [N] 

Fr radiální síla [N] 

𝐹𝑟_𝑙𝑜ž  radiální síla působící od jednotlivých obráběcích operací [N] 

Ft Obvodová síla [N] 
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Fx zátěžová síla v ose x [N] 

Fy zátěžová síla v ose y [N] 

Fz zátěžová síla v ose z [N] 

g tíhové zrychlení [m∙s-2] 

Hjx číselná hodnotící stupnice [-] 

i1 převodový poměr dopomala [-] 

i2 převodový poměr dorychla [-] 

𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎  celkový převodový poměr dopomala [-] 

𝑖𝑐_𝑑𝑜𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑎  celkový převodový poměr dorychla [-] 

Ijx index změny parametru [-] 

Ij,xv vážený index [-] 

ioz převodový poměr mezi ozubeným věncem a pastorkem [-] 

jlož moment setrvačnosti otočného kroužku ložiska [kg∙m2] 

Jm moment setrvačnosti motoru [kg∙m2] 

Job moment setrvačnosti obrobku o průměru 2,4 m a hmotnosti 25t [kg∙m2] 

Jov moment setrvačnosti ozubeného věnce [kg∙m2] 

Jpast moment setrvačnosti pastorku [kg∙m2] 

𝐽𝑝ř_𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎  moment setrvačnosti převodovky při i1 [kg∙m2] 

𝐽𝑝ř_𝑑𝑜𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑎  moment setrvačnosti převodovky při i2 [kg∙m2] 

𝐽𝑟ℎ𝑚_𝑑𝑜𝑝𝑜𝑚𝑎𝑙𝑎  celkový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel při 

pomaloběžném převodu 
[kg∙m2] 

𝐽𝑟ℎ𝑚_𝑑𝑜𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑎  celkový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel při 

rychloběžném převodu 
[kg∙m2] 

Jud moment setrvačnosti upínací desky [kg∙m2] 

k počet parametrů [-] 

ku součinitel bezpečnosti upínání [-] 

L10 základní trvanlivost ložiska [ot.] 

L10(hr) základní hodinová trvanlivost ložiska [hod] 

L10(let) základní trvanlivost ložiska v letech [roky] 

m modul [mm] 

MC řezný kroutící moment [Nm] 

Mj jmenovitý kroutící moment [Nm] 

mlož hmotnost ložiska [kg] 

𝑀𝑚_𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟  statický moment motoru Master [Nm] 

𝑀𝑚_𝑠𝑙𝑎𝑣𝑒  statický moment motoru Slave [Nm] 

MM1 potřebný kroutící moment jednoho motoru [Nm] 

MM2 potřebný krouticí moment motorů [Nm] 

Mmax maximální kroutící moment [Nm] 

𝑀max _0  maximální statický moment [Nm] 

𝑀𝑚𝑎𝑥_𝑓𝑟𝑒𝑧  maximální kroutící moment při největší tečné při frézování [Nm] 

𝑀𝑀𝑚_𝑠  maximální moment pohonů při polohování [Nm] 

mobr hmotnost obrobku [kg] 

MOK klopný moment od radiálních sil [Nm] 

mp hmotnost převodovky [kg] 

Mpj jmenovitý moment na výstupu [Nm] 

𝑀𝑆𝑚_𝑠  maximální moment stolu při polohování [Nm] 

𝑀𝑠𝑡𝑜𝑙𝑢_𝑢𝑠𝑡  maximální kroutící moment při přesném ustavení [Nm] 

mud hmotnost upínací desky [kg] 
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𝜂  účinnost [-] 

𝜂𝑐  účinnost při obrábění [-] 

njmp max. vstupní otáčky převodovky [ot/min] 

njm jmenovité otáčky motoru [ot/min] 

𝜂𝑙𝑜ž  účinnost valivého ložiska [-] 

𝑛Mmax  maximální otáčky motoru [ot/min] 

nM2 potřebné otáčky motoru [ot/min] 

nmax maximální požadované otáčky stolu [ot/min] 

𝑛max _𝑙𝑜ž  maximální otáčky ložiska [ot/min] 

𝑛mez _𝑝ř  mezní otáčky pro přeřazení [ot/min] 

𝜂𝑝_𝑜𝑣  účinnost převodu mezi mezi ozubeným věncem a pastorkem [-] 

𝜂𝑝𝑐𝑒𝑙𝑘  celková účinnost převodu [-] 

𝜂𝑝𝑝  účinnost planetové převodovky [-] 

ns počet svěráků [-] 

P parametr [-] 

PC řezný výkon upínací desky [kW] 

Pea dynamické ekvivalentní zatížení [N] 

Peac celkové dynamické ekvivalentní zatížení [N] 

Pj jmenovitý výkon motoru [kW] 

qi váha významnosti [-] 

SF koeficient bezpečnosti v ohybu [-] 

SH koeficient bezpečnosti v dotyku [-] 

Sx suma indexu změn [-] 

𝑡𝑅_𝑚𝑎𝑥  doba rozběhu na maximální otáčky stolu [s] 

𝑡𝑅_𝑚𝑒𝑧  doba rozběhu na mezní otáčky přeřazení [s] 

vc řezná rychlost [m/min] 

zp počet zubů pastorku [-] 

zv počet zubů věnce [-] 

 

12.3 Seznam obrázků 

Obr.  1 Nástroj s geometricky definovaným břitem – soustružnický nůž [3] .......................... 17 

Obr.  2 Nástroj s geometricky nedefinovaným břitem – brusný kotouč [4] ............................ 17 

Obr.  3 Hlavní části CNC obráběcích strojů [1] ....................................................................... 19 

Obr.  4 Soustružnické obráběcí centrum Kovosvit MAS KL 435 [6] ..................................... 20 

Obr.  5 Frézovací CNC obráběcí centrum TAJMAC-ZPS MCFV 2080 [7] ........................... 20 

Obr.  6 Ortogonální nosná struktura stroje Index G220 [8] ..................................................... 21 

Obr.  7 Šikmá nosná struktura stroje Kovosvit MAS SP 430 [9] ............................................ 21 

Obr.  8 Nástrojová revolverová hlava [10] .............................................................................. 22 

Obr.  9 Jednostojanové provedení svislého OC Doosan PUMA [11] ...................................... 23 

Obr.  10 Dvoustojanové provedení svislého soustruhu Honor Seiki VL [12] ......................... 23 

Obr.  11 Provedení stojanu Box in Box u strojů řady NH Mori Seiki [13] ............................. 24 

Obr.  12 CNC obráběcí centrum FUT TOS Kuřim  ................................................................. 25 

Obr.  13  Portálové obráběcí centrum s pohyblivým příčníkem Trimill VF 4525 [15] ........... 26 

Obr.  14 Nosná struktura portálového OC s pohyblivým stolem DMU 600 P [16] ................ 26 

Obr.  15 Kovosvit MAS MCSY 80 A [17] .............................................................................. 27 

Obr.  16 Rozdělení multifunkčních obráběcích center [5] ....................................................... 28 



 

90 

 

Obr.  17 Kinematické schéma multifukčního OC Mori Seiki MT 2000 F [18] ....................... 29 

Obr.  18 Multifunkční OC Mazak Integrex e-1250V/8S [19] .................................................. 29 

Obr.  19 Stroje Elha řady VTM [20] ........................................................................................ 30 

Obr.  20 Otočný stůl s osou C ve stroji Trimill VU 3021 [21] ................................................. 31 

Obr.  21 Portálové multifunkční obráběcí centrum SKDY ČKD Blansko [22] ....................... 31 

Obr.  22 OKUMA Multus B400II [23] ..................................................................................... 33 

Obr.  23 Kovosvit MAS MUTLTICUT 500i [24] .................................................................... 34 

Obr.  24 Mazak Integrex i-630V/6 [25] .................................................................................... 35 

Obr.  25 Okuma VTM-2000YB [26] ........................................................................................ 35 

Obr.  26 Tajmac-ZPS MCV 2318 [27] ..................................................................................... 36 

Obr.  27 Elha VTM 601 [28] .................................................................................................... 37 

Obr.  28 Zjednodušený model řešeného multifunkčního obráběcího centra ............................ 39 

Obr.  29 Momentový motor ETEL [30] ................................................................................... 40 

Obr.  30 Šnekový převod [32] .................................................................................................. 40 

Obr.  31 Koncepce Master Slave [34] ...................................................................................... 41 

Obr.  32 Hydrostatické axiální ložisko [35] ............................................................................. 42 

Obr.  33 Axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem INA ZKLDF [37] ........................... 43 

Obr.  34 Axiálně radiální válečkové ložisko s integrov. odměřováním INA YRTM [38] ....... 44 

Obr.  35 Axiální jehlové ložisko INA AXK [39] ..................................................................... 44 

Obr.  36 Valivé ložisko se zkříženými kuželíky výrobce PSL [40] ......................................... 44 

Obr.  37 Optický snímač Renishaw Signum RSEM [41] ......................................................... 45 

Obr.  38 Magnetický snímač Heidenhain ERM [42] ................................................................ 45 

Obr.  39 Hydraulická brzda [43] ............................................................................................... 46 

Obr.  40 Pneumatická brzda [43] .............................................................................................. 46 

Obr.  41 Hirthovo ozubení v zajištěném a uvolněném stavu [43] ............................................ 46 

Obr.  42 Varianta 1 (pohon a uložení) ...................................................................................... 48 

Obr.  43 Varianta 2 (pohon a uložení) ...................................................................................... 48 

Obr.  44 Varianta 3 (pohon a uložení) ...................................................................................... 49 

Obr.  45 Varianta 4 (pohon a uložení) ...................................................................................... 49 

Obr.  46 Varianta 5 (pohon a uložení) ...................................................................................... 50 

Obr.  47 Varianta 6 (pohon a uložení) ...................................................................................... 50 

Obr.  48 Varianta 7 (pohon a uložení) ...................................................................................... 51 

Obr.  49 Zjednodušené schéma silového působení ................................................................... 52 

Obr.  50 Výsečový graf s váhou qi jednotlivých parametrů ..................................................... 55 

Obr.  51 Náhon Master Slave využitím převodovek Andantex řady MSR [46]....................... 60 

Obr.  52 Charakteristiky motoru Siemens 1PH8167___F__ [47] ............................................ 61 

Obr.  53 Uložení ložiska ........................................................................................................... 66 

Obr.  54 Pohled na celkové uložení ložiska .............................................................................. 67 

Obr.  55 Uložení převodovek ................................................................................................... 70 

Obr.  56 Umístění převodovek ................................................................................................. 70 

Obr.  57 Umístění odměřovacího systému ............................................................................... 71 

Obr.  58 Mazací systém od firmy Hennlich [51] ...................................................................... 72 

Obr.  59 Mazací pastorek ozubeného převodu ......................................................................... 72 

Obr.  60 Rozvod mazacího oleje do ložiska ............................................................................. 73 

Obr.  61 Upínací deska ............................................................................................................. 73 

Obr.  62 Žebrování upínací desky ............................................................................................ 74 

Obr.  63 Kastr RSVS 160 ......................................................................................................... 74 



 

91 

 

Obr.  64 BW Fixator RK [54] .................................................................................................. 75 

Obr.  65 Uložení stroje na stavitelné patky BWF RK III ......................................................... 75 

Obr.  66 Čelní pohled na výsledný model stroje ...................................................................... 76 

Obr.  67 Zadní pohled na výsledný model stroje ..................................................................... 76 

Obr.  68 Krytování oddělující obráběcí prostor od servisního prostoru .................................. 77 

 

12.4 Seznam tabulek 

Tab 1) Parametry stroje OKUMA Multus B400II………….…………….………………...33 

Tab 2) Parametry stroje Kovosvit MAS MUTLTICUT 500i.……………………………...34 

Tab 3) Parametry stroje Mazak Integrex i-630V/ ……………………………..…………...35 

Tab 4) Parametry stroje Okuma VTM-2000Y ……………………………………………...36 

Tab 5) Parametry stroje Tajmac-ZPS MCV 231……………………….…………………...36 

Tab 6) Parametry vybraných strojů Elha řady VTM .……………………………………...33 

Tab 7) Vytipované konstrukční varianty …………………………………………………...47 

Tab 8) Zátěžové spektrum stroje.…………………………………………………………...52 

Tab 9) Srovnávací kritéria a příslušné tendence změn ……………………………………...53 

Tab 10) Párové porovnání parametrů….…………………………………………………....54 

Tab 11) Kvantifikovaná porovnávací matice…..…………………………………………...54 

Tab 12) Přehled porovnávaných variant ……………………………………………….......56 

Tab 13) Pořadí navrhovaných variant….…………………………………………………...57 

Tab 14) Vybrané parametry planetové převodovky MSR 33………….……………….…...59 

Tab 15) Vybrané parametry motoru Siemens 1PH8167-__F__ ……………….…………...61 

Tab 16) Vybrané parametry ložiska PSL 912-307A………………..………….…………...62 

Tab 17) Parametry ozubení……….………………………………………………………...65 

Tab 18) Výsledky výpočtu ozubení.……………...………………………………………...66 

Tab 19) Koeficienty bezpečnosti…………………………………………………………...66 

Tab 20) Zátěžové spektrum stroje…………………………………………………...……...67 

Tab 21) Výsledné zatížení……..…………………………………………………………...68 

 

 





 

93 

 

13 SEZNAM PŘÍLOH 

• Výkresový dokumentace: 

1. Deska přírubová 

2. Segment 

3. Příruba odměřování 

4. Krycí plech střední 

5. Vnitřní spodní kroužek 

6. Výkres sestavení + kusovník 

• 3D model 

• Protokol kontroly ozubení – MITCalc 

• Produktové listy: 

1. Siemens 1PH8167 

2. Andantex MSR334 

 


