
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

  

 



 

 

  

 

 

 



 

 

ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je návrh brousícího vřetene pro univerzální soustruh. První částí je 

rešerše zaměřená na danou problematiku, zejména na základní části vřeten a jejich správnou 

funkci. Druhá část obsahuje předběžný konstrukční návrh, potřebné výpočty a zhodnocení 

finálního řešení včetně rozboru konstrukčních, technologických a ekonomických aspektů 

brousícího vřetena i celé sestavy. Součástí práce je 3D model vytvořený v programu Autodesk 

Inventor Professional 2015 a výkresová dokumentace. 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis deals with the design of an additional grinding spindle for universal lathe. 

The first part is a research focused on the problematics, especially on the basic parts of the 

spindles and their proper function. The second part includes preliminary proposal, necessary 

calculations and valorization of the final solution including an analysis of constructional, 

technological and economical aspects of the grinding spindle and all assembly. This thesis also 

includes a 3D model created with Autodesk Inventor Professional 2015 and drawing 

documentation. 
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1 ÚVOD 

Zaměřením bakalářské práce je návrh brousícího vřetena a jeho připojení k univerzálnímu 

soustruhu. Tato myšlenka vznikla pro zvýšení efektivity práce, na kterou jsou v dnešní době 

kladeny vysoké nároky. Výhodou této kombinace může být časová úspora, nemožnost využití 

brusek kvůli přílišnému vytížení, spojení obrábění polotovaru s dokončovací operací apod.. 

Hlavní využití je v oblasti menších provozů, které nemají k dispozici vlastní, samostatně stojící 

brusky nebo v opravárenských a údržbářských dílnách. Užití brousícího vřetena na soustruhu 

je vhodné zejména u součástí, kde nedochází k broušení tvarově složitých ploch 

 První část se věnuje teoretickému popisu vřeten, požadavkům, které musí splňovat a 

jejich uložení. S uložením vřetena úzce souvisí výběr ložisek, jejich mazání, těsnění, údržba a 

také způsob montáže. Podstatný vliv na kvalitu povrchu má chvění, které je spolu 

s vyvažováním těles taktéž popsáno. Závěr první části je věnován pohonu vřeten a závadám 

brousících vřeten. 

 Ve druhé části jsou představeny faktory ovlivňující předběžný návrh, ze kterého vychází 

konstrukce vřetena i způsob jeho připojení ke stroji. 

 Třetí kapitola se zabývá výpočty, na základě kterých je navržen pohon a převodová 

soustava. Dále jsou určeny reakční síly, ověřeny trvanlivosti ložisek a bezpečnost vzhledem 

k meznímu stavu pružnosti i meznímu stavu únavy. 

 V poslední části je popis konstrukčního řešení a podrobnější zhodnocení celého projektu 

s kalkulací přibližné ceny. 
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2 REŠERŠE 

2.1 Obecný popis vřetena 

 

„Úlohou vřetena je zaručit obrobku (u soustruhů) nebo nástroji  (u frézky, vrtačky, brusky) 

přesný otáčivý pohyb, tj. takový, při němž se dráhy jednotlivých bodů obrobků nebo nástroje 

liší od kružnice jen v přípustných mezích. Funkce vřetena je zde shodná s funkcí kruhového 

vedení a vřeteno se od něho liší pouze tvarem.“  [5] 

 Skladba vřetena je na znázorněna na obr. 1. 

 

Obr. 1) Morfologie vřetena [5] 

Brousící vřetena jsou přesné nástroje určené k dokončovacím operacím. Jejich 

konstrukce, provedení, ale i správná údržba a opravy značně ovlivňují přesnost obráběných 

součástí a mají podstatný vliv na kvalitu povrchu. Správná volba typu vřetena proto zásadně 

ovlivňuje výkon broušení (obr. 2).  

 Tato vřetena jsou vhodná pro broušení většiny rotačních součástí. Mezi jejich přednosti 

patří poměrně jednoduchá konstrukce, široké spektrum otáček a nenáročná údržba. Nevýhodu 

je dosažení vysokých otáček potřebných pro broušení malých otvorů, což je omezeno průměry 

hnané a hnací řemenice. Při velkém rozdílu průměrů řemenic značně klesá úhel opásání na 

hnané řemenici, čímž dochází k negativnímu ovlivnění přenášeného výkonu a také je 

převodová soustava rozměrná. Z tohoto důvodu jsou brousící vřetena vyráběny v několika 

různých provedeních s několika různými způsoby upnutí brusného kotouče.  

 Pro broušení malých otvorů je vhodné použít elektrovřeteno s měničem frekvence, které 

je schopno dosahovat otáček podstatně vyšších než vřetena s řemenovým náhonem.  

 

 

Obr. 2) Brousící vřeteno na díry [7] 
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2.2 Nároky kladené na vřetena 

 

Vřeteno přímo ovlivňuje kvalitu obrábění, proto musí splňovat požadavky na přesnost chodu 

(velikost házení) a dokonalé vedení i uložení. Ztráty v uložení vřetena musí být co nejnižší, aby 

nedocházelo k velkým tepelným dilatacím. Podstatným faktorem je také tuhost vřetena, která 

ovlivňuje deformaci a tím má přímý vliv na přesnost stroje. Je taktéž žádoucí, aby chvění bylo 

co nejmenší. [1] 

 

2.2.1 Přesnost chodu vřetena 

 

Přesnost chodu je dána házením předního konce vřetena, který zásadně ovlivňuje přesnost 

výroby. Radiální házení je způsobeno nepřesností otáčení vřetena (házením ložisek – obr. 3), 

nesouosostí měřené plochy s osou otáčení a odchylkou kruhového tvaru měřené plochy. 

Nepřesnosti se dají částečně odstranit zvýšením přesnosti ložisek a zvýšením přesnosti při 

výrobě vřetena. [1] 

 

 

Obr. 3) Vliv házení ložisek na přesnost chodu [5] 

 Radiální házení předního konce vřetena je závislé na velikosti a házení obou ložisek a 

na poměru délky vyložení ke vzdálenosti ložisek. Pokud je házení zadního ložiska ∆𝐴 a 

předního ∆𝐵, pak platí dle obrázku 3 [7]: 

 

 ∆𝐴 − ∆

∆𝐵 − ∆
= −

𝐿 + 𝑎

𝑎
 , 

 

(2.1) 

kde a je délka vyložení a L vzdálenost ložisek. 

 Z rovnice (2.1) plyne [7]: 

  

 
∆=

∆𝐵 ∙ (𝑎 + 𝐿) − ∆𝐴 ∙ 𝑎

𝐿
= ∆𝐵 +

𝑎

𝐿
 ∙ (∆𝐵 − ∆𝐴) . 

 

(2.2) 
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Bude-li [7]: 

 

 ∆𝐴

∆𝐵
= −

𝐿 + 𝑎

𝑎
 , 

 

(2.3) 

pak bude ∆= 0 a vřeteno nebude na volném konci házet. 

 V praxi ovšem tento případ nenastává, proto se přední ložisko volí přesnější než zadní 

a montují se tak, aby obě házela v jedné rovině a ve stejném smyslu. Pokud by házela 

v opačném smyslu, bude celkové házení největší. [7] 

 Na čele vřetena se za pomoci číslicového úchylkoměru měří axiální házení. Toto házení 

lze odstranit obrobením čela na vlastním stroji. 

 

2.2.2 Tuhost vřetena 

 

Tuhost vřetena udává míru deformace po zatížení vnější silou. Tato deformace značně ovlivňuje 

přesnost vřetena, tím i kvalitu obrábění a také souvisí se schopností tlumit chvění. Celková 

tuhost soustavy se skládá z dílčích tuhostí ložisek, vřetena a skříně (tubusu). 

 Průhyb vřetena se dá určit tak, že se rozdělí na část mezi ložisky délky L a kvadratickém 

momentu J1 a převislý konec délky a s kvadratickým momentem J2, který je zatížen silou F. 

Průhyb v tomto místě je [7]: 

 

 𝑦𝐹 = 𝑦1𝐹 + 𝑦2𝐹 , 

 
(2.4) 

kde 𝑦1𝐹 je průhyb vlivem deformace mezi ložisky a 𝑦2𝐹 průhyb převislého konce. 

 Dále 𝑦𝐴 je průhyb vřetena mezi ložisky v případě, že by bylo v ložisku B vetknuto a na 

zadním konci zatíženo silovou reakcí ložiska A. [7] 

 Průhyb vřetena v místě působení síly F je [7]: 

 

 
𝑦𝐹 =

𝐹 ∙ 𝑎2

3 ∙ 𝐸
∙ (

𝐿

𝐽1
+

𝑎

𝐽2
) , 

 

(2.5) 

kde E je modul pružnosti v tahu. 

 Známe-li tuhost ložisek CA, CB, respektive jejich poddajnost pA, pB, můžeme určit vliv 

jejich dílčí deformace na celkovou deformaci dle obr. 4 [7]: 

 

 
𝑦𝐿 = (𝑦𝐴 + 𝑦𝐵) ∙

𝑎 + 𝐿

𝐿
− 𝑦𝐴 , 

 

 

(2.6) 
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po úpravě [7]: 

 

 
𝑦𝐿 = 𝑦𝐴 ∙

𝑎

𝐿
+ 𝑦𝐵 ∙

𝑎 + 𝐿

𝐿
 . 

 

(2.7) 

Deformace ložisek vyjádříme skrz reakce a poddajnost [7]: 

 

 
𝑦𝐴 =

𝐹 ∙ 𝑎

𝐿
∙ 𝑝𝐴 , 

 

(2.8) 

 
𝑦𝐵 =

𝐹 ∙ (𝑎 + 𝐿)

𝐿
∙ 𝑝𝐵 . 

 

 

 

Obr. 4) Vliv deformací ložisek na celkovou tuhost [7] 

 

 

(2.9) 

Dosazením do rovnice (2.7) dostaneme [7]: 

 

 
 𝑦𝐿 =

𝐹

𝐿2
[𝑎2 ∙ 𝑝𝐴 + (𝑎 + 𝐿)2 ∙ 𝑝𝐵] . (2.10) 

 

Výsledná deformace na konci vřetena je tedy [7]: 

 

  𝑦 = 𝑦𝐹 + 𝑦𝐿 . 

 
(2.11) 

Z předchozích rovnic je zřejmé, že pokud se zmenší ložisková vzdálenost L, tak klesne 

deformace yF, ale naopak deformace yL vzroste. Z toho lze usoudit, že existuje taková 

vzdálenost, v níž nabývá celková deformace nejnižší hodnoty. Tato vzdálenost se určuje 

stanovením minima funkce y=f(L). [7] 
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Dosadíme do rovnice (2.11) [7]: 

 

 
 𝑦 = 𝑦𝐹 + 𝑦𝐿 =

𝐹 ∙ 𝑎2

3 ∙ 𝐸
∙ (

𝐿

𝐽1
+

𝑎

𝐽2
) +

𝐹

𝑙2
∙ [𝑎2 ∙ 𝑝𝐴 + (𝑎 + 𝐿)2 ∙ 𝑝𝐵], 

 

(2.12) 

po úpravě [7]: 

 

 
 𝑦 = 𝐹 ∙ [

𝑎2

𝐿2
∙ (𝑝𝐴 + 𝑝𝐵) +

2 ∙ 𝑎

𝑙
∙ 𝑝𝐵 +

𝑎2 ∙ 𝐿

3 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽1
+

𝑎3

3 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽2
+ 𝑝𝐵]. 

 

(2.13) 

Derivaci tohoto výrazu postavíme rovnu 0 [7]: 

  

 
 
𝜕𝑦

𝜕𝑙
= 0 = −

2 ∙ 𝑎2

𝐿3
∙ (𝑝𝐴 + 𝑝𝐵) −

2 ∙ 𝑎

𝐿2
∙ 𝑝𝐵 +

𝑎2

3 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽1
 . 

 

(2.14) 

Úpravou získáme rovnici třetího stupně pro optimální ložiskovou vzdálenost [7]: 

 

 
𝐿3 −

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽1 ∙ 𝐿

𝑎
∙ 𝑝𝐵 − 6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽1 ∙ (𝑝𝐴 + 𝑝𝐵) = 0, 

 

(2.15) 

což odpovídá schématu [7]: 

 

 𝑥3 + 𝑞 ∙ 𝑥 + 𝑟 = 0 , 

 
(2.16) 

kde [7]: 

 

 
𝑞 = −

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽1

𝑎
∙ 𝑝𝐵 

 

(2.17) 

 𝑟 = −6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽1 ∙ (𝑝𝐴 + 𝑝𝐵) . 

 
(2.18) 

Tato rovnice má tři kořeny, ovšem pouze první je reálný a má tedy význam [7]: 

 

 𝑥1 = 𝑢 + 𝑣 , (2.19) 

kde [7]: 

 

 

𝑢 = √−
1

2
∙ 𝑟 + √𝑧

3

 (2.20) 
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𝑣 = √−
1

2
∙ 𝑟 − √𝑧

3

 (2.21) 

   

 
𝑧 =

1

4
∙ 𝑟2 +

1

27
∙ 𝑞3 . (2.22) 

 

 

2.3 Ložiska 

 

Ložiska umožňují vřetenu otáčivý pohyb a zároveň zachycují jak radiální, tak i axiální síly 

působící na vřeteno. K uložení se používají ložiska kluzná nebo valivá, která splňují nároky na 

přesnost, trvanlivost, klidný chod a nízké třecí síly v ložisku, s čímž je spojeno generování tepla 

při vyšších otáčkách. Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, deformace ložiska je ovlivněna 

jeho tuhostí, což má přímý vliv na přesnost vřetena. Důležitá je také snadná montáž a demontáž 

ložiska v případě poškození. 

 

Pro vřetena se používají zejména tyto typy ložisek [5]: 

a) Dvouřadá válečková ložiska – jsou poměrně tuhé, mohou přenášet vysoká radiální i 

axiální zatížení, a to i při vysokých otáčkách 

b) Ložiska s kosoúhlým stykem – jsou schopny v jednom směru přenášet axiální 

zatížení, což vede k nutnosti použití druhého ložiska opačně orientovaného 

c) Kuželíková ložiska – jsou vhodná pro přenášení poměrně velkých radiálních i 

axiálních sil, ale jsou náročné na přesnost výroby 

d) Axiální kuličková ložiska – nejsou schopny přenášet radiální síly, mohou být 

jednosměrná i obousměrná 

e) Ložiska bez vnitřního kroužku – jsou vhodná v místech, kde není dostatečný prostor 

pro použití jiných typů ložisek, ovšem cena hřídele je vysoká a není zde možnost 

oprav – v případě poškození je nutno vyrobit nový hřídel 

 

2.3.1 Mazání ložisek 

 

Mazání zásadně ovlivňuje živostnost ložiska, snižuje tření vytvořením mazacího filmu, což 

vede ke snížení opotřebení funkčních ploch a také do určité míry odvádí vzniklé teplo. Správné 

mazání může snižovat hlučnost ložiska. Významným faktorem je množství dodávaného 

maziva, protože jeho velké množství zvyšuje hydrostatické tření a mazací film ztrácí efekt. 

Různé mazací metody jsou popsány na obr. 5. 
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Rozlišuje dva hlavní způsoby mazání [5]: 

 

a) Plastickým mazivem 

Skládá se zpravidla z minerálního oleje, zahušťovadla, případně aditiv. Ložisko 

je namazáno při montáži, domazáno po zaběhnutí a další domazávací intervaly 

jsou díky vysoké trvanlivosti tuku poměrně dlouhé. 

 

b) Olejem 

Hlavní výhodou je možnost odvodu vzniklého tepla z ložisek.  

Rozlišujeme mazání protékajícím olejem, pomocí trysky, olejovou mlhou a 

mazání olej – vzduch. 

  

 

Obr. 5) Porovnání metod mazání (obrázky Koyo) [5] 

Mazání olejovou mlhou je vhodné pro ložiska s vysokou frekvencí otáčení (tedy i pro 

brousící vřetena). Do ložisek jsou přiváděny velmi malé kapky oleje, které jsou rozprášeny 

v proudu tlakového vzduchu, kapky snadno proniknou do prostoru ložiska a účinně odvádí 

teplo, zatímco přetlak zabraňuje vnikání nečistot. Nedostatkem je únik olejové mlhy do 

pracovního prostoru stroje. 
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2.3.2 Těsnění ložisek 

 

Těsnění brání vnikání prachu a nečistot do pracovního prostoru ložiska, aby nedošlo ke 

znečištění maziva nebo průniku nežádoucích elementů mezi stykové plochy pohyblivé a 

nepohyblivé části ložiska. Zároveň brání mazacím složkám uvnitř ložiska v úniku.  

 Rozlišujeme [11], [13]: 

 

a) Kontaktní těsnění   

 

Hřídelové těsnící kroužky (gufera, viz obr. 6) jsou 

vyrobeny z pryže s kovovou výztuhou a kontakt 

těsnícího břitu s hřídelí zajišťuje pružina. Jsou 

vhodné zejména tam, kde je k mazání ložisek 

použit olej. 

 

 

 

Obr. 6) Hřídelový těsnící kroužek [13] 

 

 

Těsnící V-kroužky (obr. 7) jsou tvořeny elastickou 

pryží, která po instalaci sevře hřídel a spolu s ní se 

otáčí, přičemž se těsnící břit dotýká nepohyblivé 

součásti z čela. 

 

 

 

Obr. 7) V-kroužek [13]  

 

 

Axiální upínací těsnění (obr. 8) jsou vhodná pro 

hřídele velkých průměrů tam, kde je třeba chránit 

hlavní těsnění. 

 

 

Obr. 8)  Axiální těsnění [13] 
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Plstěná a kovová těsnění jsou jednoduchá a levná 

řešení vhodná především pro ložiska mazaná 

plastickým mazivem. Plstěné kroužky jsou pouze 

do nižších otáčkových rozsahů (obr. 9). 

 

 

 

 

Obr. 9) Plstěné těsnění [13] 

 

b) Bezkontaktní těsnění  

 

Spárové těsnění (obr. 10) je tvořeno úzkou 

drážkou mezi tělesem a hřídelí. Používá se pro 

mazání plastickým mazivem v bezprašném 

prostředí s nízkou vlhkostí. Na hřídeli či v tělese 

mohou být spirálovité drážky, které pomáhají 

vracet unikající mazivo zpět do prostoru ložiska.  

 

 

 

Obr. 10) Spárové těsnění [11] 

 

Labyrintová těsnění (obr. 11) jsou vysoce účinná 

těsnění vhodná pro vysoké otáčky zejména při 

mazání plastickým mazivem. Pro zvýšení 

účinnosti se prostor labyrintu vyplňuje mazivem, 

většinou tím, které je použito v ložiscích. Drážky 

v labyrintu mohou být buď axiální, nebo radiální 

v závislosti na okolnostech. 

Obr. 11) Axiální labyrint [11] 

Pro zvýšení účinku různých těsnění je možno použít odstřikovací kroužky nebo stlačený 

vzduch, který vytváří v daném místě přetlak a tím brání vnikání nečistot. 
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2.3.3 Uspořádání ložisek 

 

Pro zvýšení únosnosti uložení je možné sdružovat ložiska do dvojic. Používají se tři základní 

způsoby [16]: 

 

a) Zády k sobě – označení O 

 

- schopnost přenášet oboustranná axiální zatížení 

- velká tuhost i proti naklopení 

- dvojice dobře přenáší moment, je ovšem citlivá na 

průhyb hřídele 

- přednostně se používá u vysokootáčkových vřeten 

- viz obr. 12 

 

 

Obr. 12)    Uspořádání do O [15] 

 

b) Čely k sobě – označení X 

 

- schopnost přenášet oboustranná axiální zatížení 

- velká tuhost 

- dvojice není vhodná pro přenos momentového 

zatížení, ale je málo citlivá na průhyb hřídele 

- viz obr. 13 

 

 

 

Obr. 13)    Uspořádání do X [15] 

 

c) Do tandemu – označení T 

 

- velká radiální i axiální tuhost 

- schopnost přenášet větší axiální zatížení, ale pouze 

v jednom směru, proto je nutné dvojici montovat proti 

dalšímu ložisku nebo ložiskové dvojici 

- viz obr. 14 

 

 

 

Obr. 14)    Uspořádání do T [15] 
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Pro specifické případy je možné tato upořádání různě kombinovat do sestavení tří nebo 

více ložisek. 

2.4 Dynamické aspekty broušení 

 

Nemalý vliv na kvalitu výsledného povrchu obrobku má kmitání, které je při obrábění vždy 

přítomno. Je to dáno faktem, že obráběcí stroje jsou složeny ze součástí o jistém stupni přesnosti 

a další nepřesnosti vznikají jejich montáží, uložením nebo jsou dány polohou vůči jiným 

součástem. [6] 

Pro broušení je typické malé silové působení při vysokých řezných rychlostech. 

Většinou je intenzita kmitání malá a není třeba se touto problematikou zabývat do hloubky, 

ovšem s rostoucími požadavky na přesnost je třeba i malé kmitání eliminovat. [6] 

 

2.4.1 Rozdělení kmitů při obrábění 

 

Z fyzikální podstaty kmitání dělíme na [6]: 

 

a) Vlastní kmitání 

Je to kmitání vyvolané rázem (např. při zapnutí zubové spojky, při záběru 

nástroje apod.). Ve většině případů je jejich vliv na obrábění zanedbatelný, protože se 

kmitání rychle utlumí. 

 

b) Vynucené kmitání 

Vzniká působením periodické síly, jejíž perioda se různí od periody vlastního 

kmitání. Charakteristickým znakem je, že se frekvence vynuceného kmitání shoduje 

s frekvencí budící síly. 

Příčiny vzniku vynuceného kmitání, které nejsou vyvolány a spojeny s procesem 

řezání materiálu: 

- přenos kmitů zvnějšku přes základ působením kmitání sousedního 

stroje 

- nevyvážení otáčejících se součástí stroje, obrobku nebo otáčejícího se 

nástroje 

- chybami v převodech stroje (např. v nesprávném spojení řemenů, 

špatně namontovaných ložiscích atd.). 

Příčiny vzniku vynuceného kmitání spojených s procesem řezání vznikají 

zejména ve spojitosti s měnícím se průřezem třísky (měnícím se radiálním záběrem) 

v průběhu obrábění a jsou vyvolány řeznou silou. Odchylky v radiálním záběru mohou 

být dány nerovnoměrnými přídavky na obrábění, házením brusného kotouče nebo 

obráběním zdeformovaného povrchu. 
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c) Samobuzené kmitání 

 

Vzniká v soustavách bez vnějšího periodického vlivu. Charakter je určen pouze 

strukturou kmitající soustavy. Frekvenci kmitů určuje tuhost a hmotnost součástí. 

 

2.4.2 Specifické prvky broušení 

 

Kmitání při broušení je v některých ohledech specifické, což je dáno odlišnostmi od obrábění 

kovovým nástrojem. Jedná se zejména o [6]: 

 

 nepravidelné rozmístění brusných zrn 

 nedefinovanou geometrii břitu (různý úhel čela zrn) 

 rozdílnou velikost brusných zrn 

 velkou tvrdostí zrn, jejich tepelnou odolností a křehkostí 

 velké množství odebraných třísek za časovou jednotku v důsledku velkých řezných 

rychlostí a malých hloubkách řezu. 

 

2.4.3 Eliminace kmitání 

 

Kmitání způsobuje nežádoucí jevy jako například zhoršení vlnitosti povrchu, drsnosti povrchu, 

geometrické přesnosti nebo opotřebení brusného kotouče (obr. 15). Eliminaci je možno provést 

zejména využitím tlumičů, správným vyvažováním a orovnáváním brusných kotoučů, 

diagnostikou stroje a odstraněním vad, které mohou být kupříkladu způsobeny špatnými ložisky 

nebo poruchami mazání. [6] 

 

 

 

Obr. 15) Vadný povrch obrobku v důsledku samobuzených nebo vynucených kmitů [6] 
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2.5 Vyvažování 

 

K dosažení kvalitního brusu musí být brousící vřeteno přesné, proto je důležité držet chvění 

v určitých mezích. Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, jedním ze zdrojů kmitání mohou být 

nevývažky na rotujících součástech, zejména pak na hřídeli, řemenici a na brusném kotouči. 

Vyvážený stroj má sníženou hladinu vibrací, hluku a v neposlední řadě klidný chod, který 

ovlivňuje kvalitu vlnitosti obrobků a přispívá k bezporuchovému provozu stroje, čímž zvyšuje 

jeho životnost. Nevyváženost vzniká nehomogenitou materiálu nebo výrobními a montážními 

nepřesnostmi. [2] U rychloběžných strojů, tedy i brousících vřeten, může i malá nevyváženost 

vyvolat velké odstředivé síly a chvění, neboť jsou tyto síly úměrné druhé mocnině počtu otáček.  

 Je vhodné upravit konstrukci součásti tak, aby bylo vyvažování jednoduché, rychlé a 

ekonomické. 

 

2.5.1 Druhy nevyvážeností 

 

a) Statická nevyváženost 

 

Náhradní hmoty m1 a m2 jsou si rovny a osa O procházející těmito hmotami je 

rovnoběžná s osou rotace tělesa Z. Při statickém vyvažování se posune těžiště tělesa T 

tak, aby leželo v ose rotace, k čemuž postačuje přidání nebo ubrání hmoty v jedné 

vyvažovací rovině (obr. 16). [2] 

Pokud necháme staticky nevyvážené těleso volně kývat, ustálí se v rovnovážné poloze 

tak, že se těžké místo nachází pod osou rotace. 

 

 

 

Obr. 16) Staticky nevyvážené těleso [2] 

 

b) Dvojicová nevyváženost 

 

Náhradní hmoty m1 a m2 jsou si rovny. Osa O, procházející těmito body je různoběžná 

s osou rotace tělesa Z a protíná ji v těžišti tělesa T. Dvojicová nevyváženost se odstraní 

odebráním nebo připojením dvou stejně velkých hmot ve dvou vyvažovacích rovinách 

(obr. 17). [2] 
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Pokud necháme takto nevyvážené těleso volně kývat, nevyváženost se nijak 

neprojeví a těleso zůstane při jakémkoliv natočení v klidu. 

 

 

Obr. 17) Dvojicově nevyvážené těleso [2] 

c) Dynamická (obecná) nevyváženost 

 

Náhradní hmoty m1 a m2 jsou různě velké a jsou od osy O různě vzdálené, tudíž osa jimi 

procházející je s osou rotace Z mimoběžná. Tato nevyváženost, složená z nevyváženosti 

statické a dvojicové, se v praxi vyskytuje nejčastěji (obr. 18). [2] 

Odstranění nevyváženosti se provádí ve dvou vyvažovacích rovinách. K určení 

úhlové polohy a velikosti nevývažků se používají speciální postupy. 

                    

 

Obr. 18) Dynamicky (obecně) nevyvážené těleso [2] 
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2.5.2 Odstranění nevyváženosti 

 

Staticky se vyvažují součásti mající tvar disku, tzn. malou axiální délku, nebo součásti pracující 

při nízkých otáčkách. [2] Nejpoužívanějším a nejjednodušším způsobem je vyvažování na 

gravitačních zařízeních, jako je například vyvažovací pravítko (obr. 19).  

 Tento je způsob se používá zejména u brusných kotoučů. Brusný kotouč upevněný na 

přírubě, která má v čelní straně vytvořenou kruhovou drážku s pohyblivými závažími, je 

umístěn na vyvažovací pravítko. Závažími se pohybuje tak dlouho, dokud není nalezena poloha 

těžiště, tj. kotouč při pootočení nezůstane v klidu (obr. 20). 

 

 

Obr. 19) Vyvažovací pravítko [2] 

 

 

 

 

 

 

 

                   a)            b) 

Obr. 20) Vyvažovací tělesa: a) nedělená b) dělená 
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Při dynamickém vyvažování se hmota přidává nebo odebírá na místech, které je vhodné 

volit co nejdále od sebe, aby byly vývažky co nejmenší. [2] 

 Materiál se odebírá zejména odvrtáváním, což je rychlý a jednoduchý postup, při kterém 

se ovšem musí dbát na hloubku vrtaných děr. Pilováním se neporušuje celistvost povrhu a je 

proto vhodné pro konečné dovyvážení. Dále se používá frézování, broušení nebo odřezávání 

materiálu. [2] 

 Opačným postupem je připevňování materiálu přivařením, pájením, nýtováním, 

přišroubováním, vyvažovacími závažími nebo připojením plastické hmoty, která ovšem při 

vysokých otáčkách odlétává, proto je vhodné ji umisťovat na vnitřní průměry. [2] 

2.6 Pohon vřeten 

 

Úkolem pohonu je přenést energii z hnacího stroje na hnaný. Rozlišujeme několik druhů 

náhonů znázorněných na obr. 21. 

  

 

 

Obr. 21) Druhy náhonu vřetena [5] 

a) Pohon s vloženým převodem 

 

U tohoto typu náhonu nemusí být motor v blízkosti vřetena. Do této skupiny patří 

zejména řemenové a ozubené převody. Ozubené převody se pro brousící vřetena 

nehodí, protože netlumí chvění a neumožnují 

prokluz, zatímco řemenové jsou schopny přenášet 

výkon i na větší osové vzdálenosti a do určité míry 

tlumí chvění způsobené motorem (obr. 22). Pro 

pohon vřeten se dnes často využívají ozubené 

řemeny, které přenáší velké výkony a zachovávají 

úhlovou polohu hřídelí vůči sobě konstantní. 

Mohou mít také šípové uspořádání zubů, které 

snižuje hlučnost a zvyšuje únosnost. Pro brousící 

stroje se nejčastěji používají ploché řemeny, které 

v bezešvém provedení nejsou zdrojem vibrací při 

kontaktu švu s řemenicí. 

Obr. 22) Pohon řemenem [5] 
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b) Pohon s přímým převodem 

 

Používá se především při vysokorychlostním obrábění, kde jsou kladeny nároky na 

rovnoměrnost chodu a přesné řízení. V tomto typu převodu nejsou obsaženy převodové 

prvky a účinnost se blíží 100% (obr. 23). 

 

 

 

Obr. 23) Náhon vřetena servopohonem (Starragheckert) [5] 

c) Elektrovřeteno 

 

Motor je integrován přímo do vřetena a nástroj se upevňuje na hřídel rotoru (obr. 24). 

Tento způsob umožňuje snadněji dosahovat vyšších otáček, protože není přítomna často 

rozměrná převodová soustava a postačuje pouze frekvenční měnič. Mezi výhody také 

patří relativně nízká hmotnost a fakt, že vřeteno není namáháno předepínací silou 

řemene, což působí kladně na přesnost. Nevýhodou je složitý způsob chlazení. 

 

 

 

Obr. 24) Horizontální elektrovřeteno [17] 
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2.7 Závady brousících vřeten 

 

Tato kapitola je zaměřena na popis nejčastějších závad při práci s brousícími vřeteny, které se 

v praxi vyskytují a popisuje způsob jejich odstranění.  

 Nejčastějšími závadami jsou následující případy [19]: 

 Vřeteno se příliš zahřívá 

- příčina: špatné mazání ložisek, přetížení ložisek 

- odstranění: zkontrolovat ložisko, domazat, seřídit předpětí 

 

 Vřeteno při hrubování vydává pronikavý zvuk 

- příčina: rychlý přísuv, nevhodný brusný kotouč 

-   odstranění: snížit přísuv, použít vhodný orovnaný kotouč 

 

 Při chodu bez zatížení nemá vřeteno správný tón 

- příčina: poškozená ložiska 

- odstranění: výměna ložisek 

 

 Při čelním broušení vřeteno odskakuje 

- příčina: vřeteno je axiálně volné 

- odstranění: vřeteno vymontovat a zkontrolovat 

 

 Rýhy na obrobku 

- příčina: velká rychlost podélného posuvu, málo tuhé vřeteno, nevhodný brusný    

kotouč, špatně orovnaný brusný kotouč, vřeteno je v držáku volné 

- odstranění: snížit rychlost podélného posuvu, zvolit jiný typ vřetena, použít 

vhodný brusný kotouč, kotouč orovnat, dotáhnout šrouby zajišťující upnutí vřetena 

 

 Popálená místa na obrobku 

- příčina: velký radiální přísuv, nevhodný brusný kotouč, špatné chlazení 

- odstranění: snížit radiální přísuv, použít vhodný orovnaný brusný kotouč, zvýšit 

množství chladící kapaliny 

 

 Vlnitá plocha obrobku 

- příčina: špatné vyvážení vřetena nebo brusného kotouče, nevhodný náhonový       

řemen, vadná ložiska, chvění 

- odstanění: vyvážit hřídel nebo řemenici vřetena, vyvážit a orovnat brusný 

kotouč, použít čisté nebo nové řemeny, očistit řemenice, vyměnit ložiska, 

eliminovat chvění (viz kapitola 2.4)
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3 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH 

Při návrhu je nutné vycházet ze základních požadavků kladených na brousící vřeteno, a to 

schopnost brousit vnitřní i vnější povrchy při otáčkovém rozsahu do 15 000 min-1. Vzhledem 

k tomu, že zatížení vřetena je podstatně vyšší při axiálním vnějším broušení, je nutné volit 

vřeteno podstatně masivnější konstrukce, než kterou vídáme u vřeten používaných na broušení 

děr na výklopném rameni brusek. Vyššímu zatížení bude taktéž odpovídat vyšší přenášený 

výkon přes převodovou soustavu. 

 Předpokládejme, že vřeteno bude brousit dlouhé hřídele menších průměrů, u kterých 

bude podepření koníkem či lunetou nutností. Z tohoto důvodu musí být průměr neseného 

brusného kotouče co největší, aby bylo dosaženo dostatečné vůle mezi koníkem a zařízením 

nesoucím vřeteno Velikost kotouče vede ke způsobu upínání pomocí příruby, na kterou bude 

vhodné umístit mechanismus pro statické vyvažování kotouče, které bude nutné zejména pro 

velké brusné kotouče. 

 

 

Obr. 25) Soustruh univerzální hrotový SUI 40 

Při návrhu veškerých rozměrů připojovacího zařízení budu vycházet z univerzálního 

soustruhu SUI 40 (výrobce TOS Trenčín), který je na obr. 25. Zejména se jedná o rozměry 

související s místem připojení, které bude realizováno nasazením na trn nožového suportu a 

aretací pomocí palce (obr. 26). Důležitý rozměr je také šířka koníku, která je 100 mm, což 

znamená, že v případě, kdy se brusný kotouč dotýká pomyslné osy vřetena soustruhu, musí být 

zařízení nesoucí brousící vřeteno alespoň 60 mm od osy vřetena soustruhu, aby nedošlo ke 

kolizi těles. 

 Podstatným faktorem je způsob měření vzdáleností, ať už v radiálním či axiálním směru. 

Soustruh na obr. 25 je vybaven digitálním odměřováním vzdáleností s přesností 0,001 mm 

(tudíž nemůže dojít k nepřesnosti vlivem vůlí ve šroubech), proto by teoreticky nemělo smysl 
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se touto záležitostí zabývat, ale v praxi tento případ nastat nemusí. Z tohoto důvodu je 

nejjednodušším a nejlevnějším řešením najíždět na číslicový úchylkoměr, který se umístí 

kamkoliv na soustruh tak, jak je potřeba dle konkrétního obrobku (obr. 27). 

 

 

Obr. 26) Trn nožové hlavy na nožovém suportu 

 

 

Obr. 27) Způsob odměřování vzdáleností 

Přemýšlel jsem také nad variantou, která by měla v obou směrech posuv s jemným 

dělením, byla by schopna natáčení kolem osy z i osy y a mj. stavitelná v ose y. Upínání vřetena 

by bylo realizováno v desce s příčnou drážkou, která by se pomocí šroubů stáhla a tak zajistila 

vřeteno. Ovšem tento způsob je vhodný především pro specializované pracoviště, kde se brousí 

tvarově složité součásti, např. ozubená kola různých typů nebo závity. A to se nezmiňuji o 

cenových nákladech ať už na součásti nakupované nebo součásti vyráběné.
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4 VÝPOČTOVÁ ČÁST 

Z kapitoly 3 vyplývají základní parametry vřetena. To bude schopno nést brusný kotouč o 

maximálním průměru 200 mm, šířce 20 mm a bude dosahovat maximálních otáček 15 000  min-

1. Veškeré výpočty jsou počítány pro největší předpokládané zatížení. 

4.1 Výpočet řezných sil 

 

Pro stanovení řezných sil je zapotřebí znát podmínky při broušení.  

 

Stanovení řezných parametrů [3] 

 

Šířka brusného kotouče:   𝑏𝑠 = 20 𝑚𝑚 

Obvodová rychlost obrobku:   𝑣𝑤 = 20 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

Radiální záběr:    𝑎𝑒 = 0,01 𝑚𝑚 

Axiální posuv na jednu otáčku obrobku [3]: 𝑓𝑎 = 0,65 ∙ 𝑏𝑠 = 0,65 ∙ 20 = 13 𝑚𝑚 (4.1) 

Průměr obrobku:    𝑑𝑤 = 500 𝑚𝑚 

Koeficient pasivní (radiální) síly:  𝑐𝑝1 = 2,1 

Koeficient posuvové (axiální) síly:  𝑐𝑝2 = 0,5 

 

Orientační výpočet řezné síly z experimentálně získané rovnice: 

a) pro vnější axiální broušení [3]: 

 

𝐹𝑐 = 25 ∙ 𝑣𝑤
0,6 ∙ 𝑓𝑎

0,6 ∙ 𝑎𝑒
0.5 = 25 ∙ 200,6 ∙ 130,6 ∙ 0,010,5 = 70,3 𝑁 ,   (4.2) 

  

b) pro vnitřní axiální broušení [3]: 

 

𝐹𝑐 = 2,5 ∙ 𝑣𝑤
0,5 ∙ 𝑓𝑎

0,4 ∙ 𝑎𝑒
0.4 ∙ 𝑑𝑤

0,3 = 2,5 ∙ 200,5 ∙ 130,4 ∙ 0,010,4 ∙ 5000,3 = 31,9 𝑁 . (4.3) 

 

Při další výpočtech uvažuji větší řeznou sílu, tj. 70,3 N. 

 

Určení pasivní (radiální) síly [3]: 

 

 𝐹𝑝 = 𝑐𝑝1 ∙ 𝐹𝑐 = 2,1 ∙ 70,3 = 147,6 𝑁 .       (4.4) 

 

 

 



 

38 

 

Určení posuvové (axiální) síly [3]: 

 

 𝐹𝑓 = 𝑐𝑝2 ∙ 𝐹𝑐 = 0,5 ∙ 70,3 = 35,2 𝑁 .      (4.5) 

4.2 Stanovení potřebného výkonu 

 

Pro výpočet výkonu je nutné znát maximální kroutící moment na zatíženém konci hřídele a 

otáčky pro daný brusný kotouč. Na základě vypočtených hodnot se určí parametry motoru. 

 

Průměr brusného kotouče:  𝐷𝐾 = 0,2 𝑚 

 Řezná rychlost:   𝑣𝑐 = 30 𝑚𝑠−1  [3] 

 

Výpočet kroutícího momentu [8]: 

 

 
𝑀𝑘 =

𝐷𝐾

2
∙ 𝐹𝑐 =

0,2

2
∙ 70,3 = 7,03 𝑁𝑚 . 

 

(4.6) 

Výpočet otáček vřetena pro kotouč ø200 mm [8]: 

 

 
𝑛200 =

60 ∙ 𝑣𝑐

𝜋 ∙ 𝐷𝐾
=

60 ∙ 30

𝜋 ∙ 0,2
= 2864 min−1   48 𝑠−1 . 

 

(4.7) 

  

Výpočet výkonu [8]: 

 

 𝑃𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘ý = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑀𝑘 ∙ 𝑛200 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 7,03 ∙ 48 = 2120,2 𝑊 .   (4.8) 

 

K pohonu volím asynchronní elektromotor Siemens 1LA7096-2 o výkonu 2,2kW a otáčkách 

2880 min-1. Vzhledem k otáčkovému rozsahu bude připojen k měniči frekvence Sinamics G110 

6SL3211-0AB22-2UA1. Měnič bude umístěn mimo připojení brousícího vřetena k soustruhu a 

k motoru bude vyvedeno pouze ovládání měniče pro snadnou změnu otáček z pracovního 

prostoru operátora výroby. 
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4.3 Výpočet sestavy řemenic 

 

Pro dosažení požadovaného otáčkového rozsahu je zapotřebí určit převodové poměry mezi 

motorem a vřetenem a na jejich základě vypočítat průměry řemenic. Předpokládám, že 

měničem frekvence se budou otáčky ovlivňovat pouze v rozmezí 50% do kladných i záporných 

hodnot, tj. od 1440 do 4320 min-1.  

Z předběžného určení základních rozměrů vyplývá maximální možný průměr řemenice 

vřetena 75 mm. 

Výpočet øřemenice motoru Dm1 pro otáčky motoru nm=2880 min-1, øřemenice vřetena 

Dv1 =75 mm a otáčkách vřetena nv=2864 min-1 pro kotouč ø200 mm 

 

  𝐷𝑚1 ∙ 𝑛𝑚 = 𝐷𝑣1 ∙ 𝑛𝑣 ,        (4.9) 

 

z toho: 

  

 
𝐷𝑚1 =

𝐷𝑣1 ∙ 𝑛𝑣

𝑛𝑚
=

75 ∙ 2864

2880
= 74,6 𝑚𝑚 . 

 

(4.10) 

Z důvodu malého rozdílu průměrů řemenic tuto hodnotu zaokrouhlím a zvolím převod 1:1. 

 𝐷𝑚1 = 75 𝑚𝑚 

 
(4.11) 

Maximální dosažitelné otáčky převodem 1:1 jsou 4320 min-1, proto je třeba vypočítat 

øřemenice motoru Dm2, když se otáčky motoru sníží nm=1440 min-1, otáčkách vřetena nv=4320 

min-1  a øřemenice vřetena Dv1 =75 mm. 

 

 
𝐷𝑚2 =

𝐷𝑣1 ∙ 𝑛𝑣

𝑛𝑚
=

75 ∙ 4320

1440
= 225 𝑚𝑚 . 

 

(4.12) 

 

Otáčky vřetena nv při Dm2=225 mm, Dv1=75 mm a zvýšení otáček motoru na nm=4320 min-1. 

 

 
𝑛𝑣 =

𝐷𝑚2 ∙ 𝑛𝑚

𝐷𝑣1
=

225 ∙ 4320

75
= 12 960 𝑚𝑖𝑛−1 . 

 

(4.13) 
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Vzhledem k tomu, že není dosaženo požadovaných otáček 15 000 min-1, je nutné použít druhou 

menší řemenici na vřetenu. Volím průměr Dv2=40 mm. Výpočet otáček vřetena pro 

Dm2=225mm a nm=4320 min-1: 

 

 
𝑛𝑣 =

𝐷𝑚2 ∙ 𝑛𝑚

𝐷𝑣2
=

225 ∙ 4320

40
= 24 300 𝑚𝑖𝑛−1 . 

 

(4.14) 

Získané výsledky jsou seřazeny v následující tabulce: 

 

 Dm1 = 75 mm Dm2 = 225 mm 

Dv1 = 75mm 2 880 – 4 320 min-1 4320 – 12 960 min-1 

Dv2 = 40 mm  8100 – 24 300 min-1 

 

Tab 1)  Převodový rozsah vřetena 

4.4 Určení sil v řemenu 

 

K převodu energie z motoru na brousící vřeteno volím plochý řemen bezešvý HF T150 šířky 

50 mm a tloušťky 1 mm. Vzhledem k malé tloušťce řemenu ve výpočtu neuvažuji vliv 

odstředivé síly. Maximální výkon je nutno přenést při broušení kotoučem ø200 mm. Tomu 

odpovídají i příslušné otáčky (jmenovité, aby nedošlo ke snížení výkonu motoru) a průměry 

řemenic na motoru a vřetenu. 

 

Parametry potřebné pro výpočet: 

  Součinitel tření řemenu:   𝑓 = 0,6 [10] 

  Výkon motoru:    𝑃𝑚 = 2,2 𝑘𝑊 

  Návrhový součinitel:    𝑘𝑛 = 1,05 

  Součinitel provozního zatížení:  𝑐2 = 1,1 [8] 

  Osová vzdálenost:    𝑎𝑜 = 290 𝑚𝑚 

 

Úhel opásání [8]: 

 

 
∅𝑜 = 𝜋 − arcsin (

𝐷𝑚1 − 𝐷𝑣1

2 ∙ 𝑎𝑜
) = 𝜋 − arcsin (

75 − 75

2 ∙ 290
) = 𝜋 𝑟𝑎𝑑 , 

 

(4.15) 

 𝑒𝑓∙∅𝑜 = 𝑒0,6∙𝜋 = 6,6 . (4.16) 
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Výpočtový výkon [8]: 

  

 𝑃′ = 𝑐2 ∙ 𝑘𝑛 ∙ 𝑃𝑚 = 1,1 ∙ 1,05 ∙ 2,2 = 2,541 𝑘𝑊 . 

 
(4.17) 

Výpočtový točivý moment [8]: 

 

 
𝑀′ =

𝑃′

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛200
=

2,541 ∙ 1000

2 ∙ 𝜋 ∙ 48
= 8,43 𝑁𝑚 . 

 

(4.18) 

Počáteční předepnutí řemene [8]: 

  

 
𝐹𝑢 =

𝑀′

𝐷𝑣1
∙

𝑒𝑓∙∅𝑜 + 1

𝑒𝑓∙∅𝑜 − 1
=

8,43

0,075
∙

6,6 + 1

6,6 − 1
= 152,5 𝑁 . 

 

(4.19) 

Síla v napjaté části opásání [8]: 

 

 
𝐹1 = 𝐹𝑢 ∙

2 ∙ 𝑒𝑓∙∅𝑜

𝑒𝑓∙∅𝑜 + 1
= 126,7 ∙

2 ∙ 6,6

6,6 + 1
= 264,9 𝑁 . 

 

(4.20) 

Síla v ochablé části opásání [8]: 

 

 
𝐹2 = 𝐹𝑢 ∙

2

𝑒𝑓∙∅𝑜 + 1
= 126,7 ∙

2

6,6 + 1
= 40,1 𝑁 . 

 

(4.21) 

Celková síla působící na řemenici vřetena [8]: 

 

 𝐹12 = 𝐹1 + 𝐹1 = 264,9 + 40,1 = 305,0 𝑁 . 

 
(4.21) 

Rychlost řemene [8]: 

 

 
𝑣ř =

𝜋 ∙ 𝐷𝑣1 ∙ 𝑛𝑣2880

1000
=

𝜋 ∙ 75 ∙ 48

1000
= 11,3 𝑚 ∙ 𝑠−1 . 

 

(4.22) 

Nominální výkon přenášený řemenem [8]:     

 

 𝑃𝑛 = (𝐹1 − 𝐹2) ∙ 𝑣ř = (264,9 − 40,1) ∙ 11,3 = 2 540,2 𝑊 . (4.22) 
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Přenášený výkon je větší než výkon motoru, tudíž je navržený převod dostačující. Posuv 

motoru je omezený a slouží pouze pro vyvození předepínací síly, proto musí být pro různé 

kombinace řemenic použity různě dlouhé řemeny. 

 

4.5 Optimální vzdálenost ložisek 

 

Z kapitoly 2.2.2 je patrné, že pro určitou vzdálenost mezi ložisky je deformace na konci vřetena 

nejnižší a tato vzdálenost je nejvhodnější. 

 Protože síla působící na předním konci vřetena má jinou vzdálenost k ložiskům než síla 

působící na zadním konci, budu výpočet provádět pro oba případy a na základě obou hodnot 

určím skutečnou vzdálenost ložisek. Vzhledem k náročnosti výpočtů jsem použil výpočtový 

program Mathcad 14. 

 Pro výpočet je nutné znát parametry ložisek. Na přední i zadní konec volím kuličková 

ložiska s kosoúhlým stykem SKF 7205 ACD/P4A s úhlem styku 25°, které jsou schopny 

zachycovat jak radiální, tak axiální síly a mohou být mazány plastickým mazivem až do otáček 

26 000 min-1. Jejich uspořádání na obou koncích volím do tandemu. 

 Parametry ložiska [14]: 

  Průměr vnitřního kroužku:    𝑑𝑙 = 25 𝑚𝑚 

  Průměr vnějšího kroužku:   𝐷𝑙 = 52 𝑚𝑚 

  Šířka:      𝐵𝑙 = 15 𝑚𝑚 

  Základní dynamická únosnost:  𝐶 = 13 𝑘𝑁 

  Předepínací síla:    𝐹𝑃𝑆 = 80 𝑁 

  Tuhost ložiska:    𝐶𝑙 = 71 𝑁𝜇𝑚−1  

  Součinitel pro ekvivalentní zatížení:  𝑌0 = 0,38 

 

 Modul pružnosti v tahu pro ocel:   𝐸 = 2,1 ∙ 105 𝑀𝑃𝑎  

 Průměr hřídele mezi ložisky:    𝐷 = 35 𝑚𝑚 

  

Poddajnost ložiska [7]: 

   

 
𝑝𝐴 = 𝑝𝐵 =

1

𝐶𝑙
=

1

71 ∙ 106
= 1,4 ∙ 10−8 𝑚𝑁−1 . 

 

(4.24) 

Kvadratický moment hřídele mezi ložisky: 

   

 
𝐽1 =

𝜋 ∙ 𝐷4

64
=

𝜋 ∙ 0,0354

64
= 7,37 ∙ 10−8 𝑚4 . (4.25) 
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4.5.1 Přední konec 

 

Způsob zatížení předního konce je znázorněn na obrázku 28. 

Vyložení předního konce:  𝑎𝐾 = 54 𝑚𝑚 

 

 

Obr. 28) Nástin zatížení od řezné síly 

Dosazením do rovnic 2.17 až 2.22 dostaneme: 

 

 
𝑞 = −

6 ∙ 2,1 ∙ 1011 ∙ 7,37 ∙ 10−8
1

0,054
∙ 1,4 ∙ 106 = −0,024 

 

 

 𝑟 = −6 ∙ 2,1 ∙ 1011 ∙ 7,37 ∙ 10−8 ∙ (1,4 ∙ 10−8 + 1,4 ∙ 10−8) = −2,6 ∙ 10−3 

 
 

 
𝑧 =

1

4
∙ (−2,6 ∙ 10−3)2 +

1

27
∙ (−0,0255)3 = 1,18 ∙ 10−6 

 

  

𝑢 = √−
1

2
∙ (−2,6 ∙ 10−3) + √1,18 ∙ 10−6

3

= 133,795 𝑚𝑚 

 

𝑣 = √−
1

2
∙ (−2,6 ∙ 10−3) − √1,18 ∙ 10−6

3

= 60,311 𝑚𝑚 

 

𝑥1 = 133,795 + 60,311 = 194,107 𝑚𝑚 . 

 

4.5.2 Zadní konec 

 

Výpočet je stejný jako pro předchozí případ, proto ho zde neopakuji. Jediným rozdílem je 

vzdálenost působiště síly na zadním konci vřetena. Schéma zatížení je znázorněno na obrázku 

29. 
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Vyložení zadního konce:  𝑎𝐾𝐿 = 62 𝑚𝑚 

 

Obr. 29) Nástin zatížení od síly působící na řemenici 

Po dosazení: 

   

𝑥1 = 135,252 + 51,964 = 187,215 𝑚𝑚 . 

 

Na základě těchto dvou hodnot volím ložiskovou vzdálenost L =190 mm. 

 

4.6 Určení trvanlivosti ložisek 

 

4.6.1 Síly v ložiskách 

 

Reakční síly, které vyplynou ze statické rovnováhy, jsou znázorněny na obrázku 30. 

 

Obr. 30) Reakční síly na vřetenu 
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Statická rovnováha: 

  

 ∑ 𝐹𝑥 = 𝐹𝑃𝑆 − 𝐹𝐵𝑥 − 𝐹𝑓 = 0 (4.26) 

 ∑ 𝐹𝑦 = −𝐹𝐴𝑦 + 𝐹𝐵𝑦 − 𝐹𝑐 = 0 (4.27) 

 ∑ 𝐹𝑧 = −𝐹12 + 𝐹𝐴𝑧 − 𝐹𝐵𝑧 + 𝐹𝑝 = 0 
(4.28) 

 ∑ 𝑀𝐴𝑦 = −𝐹12 ∙ 𝑎𝐾𝐿 + 𝐹𝐵𝑧 ∙ 𝐿 − 𝐹𝑝 ∙ (𝐿 + 𝑎𝐾) = 0 
(4.29) 

 ∑ 𝑀𝐴𝑧 = 𝐹𝐵𝑦 ∙ 𝐿 − 𝐹𝑐 ∙ (𝐿 + 𝑎𝐾) = 0, (4.30) 

 

odkud: 

  

 𝐹𝐵𝑥 = 𝐹𝑃𝑆 − 𝐹𝑓 = 80 − 35,2 = 44,8 𝑁 

 
(4.31) 

 
𝐹𝐵𝑦 =

𝐹𝑐 ∙ (𝐿 + 𝑎𝐾)

𝐿
=

70,3 ∙ (0,19 + 0,054)

0,19
= 90,3 𝑁 

 

(4.32) 

 
𝐹𝐵𝑧 =

𝐹𝑝 ∙ (𝐿 + 𝑎𝐾) + 𝐹12 ∙ 𝑎𝐾𝐿

𝐿
 

 

𝐹𝐵𝑧 =
147,6 ∙ (0,19 + 0,054) + 305 ∙ 0,062

0,19
= 289,1 𝑁 

 

(4.33) 

 𝐹𝐴𝑦 = 𝐹𝐵𝑦 − 𝐹𝑐 = 90,3 − 70,3 = 20,0 𝑁 

 

(4.34) 

 𝐹𝐴𝑧 = 𝐹𝐵𝑧 − 𝐹𝑝 + 𝐹12 = 289,1 − 147,6 + 305,0 = 446,5 𝑁. (4.35) 

 

Určení síly v ložisku A v radiálním směru: 

  

 
𝐹𝐴𝑅 = √𝐹𝐴𝑦

2 + 𝐹𝐴𝑧
2 = √20,02 + 446,52 = 446,9 𝑁 . 

 

(4.36) 

Určení síly v ložisku B v radiálním směru: 

  

 
𝐹𝐵𝑅 = √𝐹𝐵𝑦

2 + 𝐹𝐵𝑧
2 = √90,32 + 289,12 = 302,9 𝑁 . 

 

(4.34) 
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4.6.2 Kontrola trvanlivosti ložisek 

 

Trvanlivost ložisek počítám pro maximální předpokládané otáčky, tj. 15 000 min-1. Pro 

ložisko A uvažuji pouze přenos radiálního zatížení, zatímco u ložiska B působí zatížení 

kombinované skládající se z radiální a axiální složky. Parametry ložisek nutné pro výpočet jsou 

uvedeny v podkapitole 4.5. 

Pro ložiska, která jsou seřazena do tandemu se používá stejný výpočet jako pro 

jednotlivá ložiska [12]. 

 

Základní výpočtová trvanlivost ložiska A [8]: 

 

 
𝐿10 = (

𝐶

𝐹𝐴𝑅
)

𝐴

∙
106

60 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑥
 , 

 

(4.35) 

kde: 

  𝐴 je koeficient, který má pro kuličková ložiska hodnotu 3 [8] 

  𝑛𝑚𝑎𝑥 jsou výpočetní otáčky vřetena. 

 

Po dosazení: 

  

 
𝐿10 = (

13 000

446,9
)

3

∙
106

60 ∙ 15 000
= 27 350 ℎ𝑜𝑑 . 

 

(4.36) 

Základní výpočtová trvanlivost ložiska B [8]: 

 

 
𝐿10 = (

𝐶

𝑃
)

𝐴

∙
106

60 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑥
 , 

 

(4.37) 

kde: 

  𝑃 je dynamické ekvivalentní zatížení. 

 

Platí [8]: 

 
𝑃 = 𝐹𝐵𝑅     𝑝𝑟𝑜    𝑒 ≥

𝐹𝐵𝑥

𝐹𝐵𝑅
 . 

 

(4.38) 

Po dosazení: 

  

 
0,68 ≥

35,2

302,9
= 0,116, 𝑝𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑑𝑦 𝑃 = 302,9 𝑁 .            



 

47 

 

Dosazení do rovnice (4.37): 

 

 
𝐿10 = (

13 000

302,9
)

3

∙
106

60 ∙ 15 000
= 87 840 ℎ𝑜𝑑 . 

 

 

Trvanlivost ložiska A je přibližně třikrát nižší než u ložiska B, i tak ovšem vydrží více než 3 

roky nepřetržitého provozu, proto shledávám ložiska vyhovujícími. 

 

4.7 Kontrola bezpečnosti vzhledem k meznímu stavu pružnosti 

 

Nyní jsou známy všechny vnější síly působící na vřeteno. Na jejich základě je možné určit 

výsledné vnitřní účinky, ze kterých se vypočte bezpečnost. Schéma zatížení je na obrázku 31. 

 

 

 

Obr. 31) Kombinované zatížení vřetena 

 

Vzhledem ke tvaru hřídele ověřím také bezpečnost v místě osazení C.  

 

 

 



 

48 

 

Shrnutí známých hodnot potřebných k výpočtu: 

 

 Vyložení předního konce vřetena:  𝑎𝐾 = 54 𝑚𝑚 

Ložisková vzdálenost:   𝐿 = 190 𝑚𝑚 

Vyložení zadního konce vřetena:  𝑎𝐾𝐿 = 62 𝑚𝑚 

Síla působící na řemenici:   𝐹12 = 305,0 𝑁 

Síla FAy:     𝐹𝐴𝑦 = 20,0 𝑁 

 Síla FAz:     𝐹𝐴𝑧 = 446,5 𝑁 

 Síla FBx:     𝐹𝐵𝑥 = 44,8 𝑁 

 Síla FBy:     𝐹𝐵𝑦 = 90,3 𝑁 

 Síla FBz:     𝐹𝐵𝑧 = 289,1 𝑁 

 Řezná síla:     𝐹𝑐 = 70,3 𝑁 

 Pasivní (radiální) síla:    𝐹𝑝 = 147,6 𝑁 

 Posuvová (axiální) síla:   𝐹𝑓 = 35,2 𝑁 

 Kroutící moment:    𝑀𝑘 = 7030 𝑁𝑚𝑚 

 

Parametry vyplývající z konstrukčního řešení a materiálu hřídele: 

 

 Průměr hřídele pod ložisky:   𝐷𝑙 = 25 𝑚𝑚 

 Průměr hřídele v místě C:   𝐷𝐶 = 15 𝑚𝑚 

 Vzdálenost působiště Fc od místa C:  𝑎𝐶 = 18 𝑚𝑚 

 Materiál hřídele:    12 060 

Mez kluzu:     𝑅𝑒 = 345 𝑀𝑃𝑎 [4]. 

Obr. 32) Průběhy výsledných vnitřních účinků 
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4.7.1 Kontrola bezpečnosti v místě A 

 

Bezpečnost v místě A kontroluji z toho důvodu, že v něm ohybový moment nabývá nejvyšší 

hodnoty. Neuvažuji vliv posouvající síly na smykové napětí, neboť je vzhledem k napětí od 

krutu minimální. 

Na základě určení výsledných vnitřních účinků je: 

 

 𝑀𝑦 = 𝐹12 ∙ 𝑎𝐾𝐿 = 305,0 ∙ 62 = 18 910 𝑁𝑚𝑚 . 

 

(4.40) 

Napětí od ohybového momentu je rovno: 

 

 
𝜎𝑜 =

𝑀𝑦

𝑊𝑜
 , 

(4.41) 

 

kde 𝑊𝑜 je modul průřezu v ohybu a má hodnotu: 

 

 
𝑊𝑜 =

𝜋 ∙ 𝐷𝑙
3

32
 . 

(4.42) 

 

Po dosazení tedy: 

  

 
𝜎𝑜 =

32 ∙ 18 910

𝜋 ∙ 253
= 12,3 𝑀𝑃𝑎 .  

 

 

Napětí od kroutícího momentu je: 

 

 
𝜏𝑘 =

𝑀𝑘

𝑊𝑘
 , 

(4.43) 

 

kde 𝑊𝑘 je modul průřezu v krutu a má hodnotu: 

 

 
𝑊𝑘 =

𝜋 ∙ 𝐷𝑙
3

16
 . 

(4.44) 

 

Po dosazení tedy: 

  

 
𝜏𝑘 =

16 ∙ 7 030

𝜋 ∙ 253
= 2,3 𝑀𝑃𝑎 .  
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Pro stanovení hodnoty redukovaného napětí použiji podmínku max τ:  

 

 
𝜎𝑟𝑒𝑑

𝑚𝑎𝑥𝜏 = √𝜎𝑜
2 + 4 ∙ 𝜏𝑘

2 = √12,32 + 4 ∙ 2,32 = 13,1 𝑀𝑃𝑎 . 
(4.45) 

 

Bezpečnost vzhledem k MSP: 

 

 
𝑘𝑘 =

𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

345

13,1
= 26,3 

(4.46) 

 

4.7.2 Kontrola bezpečnosti v místě C 

 

Pro názornou představu je na obrázku 33 kritické místo zobrazeno v detailu. 

 

 

 

Obr. 33) Detail kritického místa C 

Při výpočtu dílčích napětí je nutné uvažovat součinitele tvaru (součinitele koncentrace 

napětí) vyplývající z osazení, které se určí na základě poměrů D/d a r/d [8]: 

 

 Součinitel tvaru pro tah:    𝛼𝑁 = 2,25 

 Součinitel tvaru pro ohyb:    𝛼𝑜 = 1,65 

 Součinitel tvaru pro krut:    𝛼𝑘 = 1,9 

 

Na základě určení výsledných vnitřních účinků je: 

 

 𝑀𝑦 = 𝐹𝑝 ∙ 𝑎𝐶 = 147,6 ∙ 18 = 2 656,8 𝑁𝑚𝑚  

 

(4.47) 

 𝑀𝑧 = 𝐹𝑐 ∙ 𝑎𝐶 = 70,3 ∙ 18 = 1 265,4 𝑁𝑚𝑚 .  

 

(4.48) 
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Napětí od normálové síly:  

 

 
𝜎𝑁 = 𝛼𝑁 ∙

𝐹𝑓

𝑆
= 𝛼𝑁 ∙

𝐹𝑓

𝜋 ∙ 𝐷𝐶
2

4

= 2,25 ∙
4 ∙ 35,2

𝜋 ∙ 152
= 0,45 𝑀𝑃𝑎 . 

(4.49) 

 

Napětí od ohybového momentu:  

 

 
𝜎𝑜 = 𝛼𝑜 ∙

(𝑀𝑦 + 𝑀𝑧)

𝑊𝑜
= 1,65 ∙

32 ∙ (2 656,8 + 1 265,4)

𝜋 ∙ 153
= 19,5 𝑀𝑃𝑎 . 

(4.50) 

 

Napětí od kroutícího momentu: 

 

 
𝜏𝑘 = 𝛼𝑘 ∙

𝑀𝑘

𝑊𝑘
= 1,9 ∙

16 ∙ 7 030

𝜋 ∙ 153
= 20,2 𝑀𝑃𝑎 . 

(4.51) 

 

Redukované napětí dle podmínky max τ: 

 

 
𝜎𝑟𝑒𝑑

𝑚𝑎𝑥𝜏 = √(𝜎𝑁 + 𝜎𝑜)2 + 4 ∙ 𝜏𝑘
2 

 

(4.52) 

 𝜎𝑟𝑒𝑑
𝑚𝑎𝑥𝜏 = √(0,45 + 19,5)2 + 4 ∙ 20,22 = 45,1 𝑀𝑃𝑎 .  

 

Bezpečnost vzhledem k MSP: 

 

 
𝑘𝑘 =

𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

345

45,1
= 7,7 

(4.53) 

 

Spočítal jsem také bezpečnost v místě B, které dle průběhů momentů působí poměrně 

namáhaně, ovšem součinitel bezpečnosti je zde roven 38,3. Nejnižší bezpečnost vůči MSP je 

tedy 7,7. 

 

4.8 Kontrola bezpečnosti vzhledem k meznímu stavu únavy 

 

Každá součást, na kterou působí cyklické zatížení podléhá degradačním procesům vlivem 

únavy. Na hřídel působí střídavý cyklus zatěžující síly (reps. ohybového momentu) a konstantní 

zatížení momentem. Z tohoto důvodu se bude bezpečnost počítat vzhledem k mezní elipse pro 

soufázné symetrické cykly. 
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 Bezpečnost bude opět počítána ke kritickému místu C. Hodnoty napětí působících 

v tomto místě jsou známa, ale je třeba určit ostatní parametry nutné pro výpočet: 

  

 Mez únavy v ohybu za rotace:   𝜎𝐶𝑂 = 325 𝑀𝑃𝑎 [18] 

 Mez únavy v krutu:     𝜏𝐶 = 150 𝑀𝑃𝑎  [4] 

 Součinitel opracování součásti:   𝜈 = 0,95 [4] 

 Součinitel velikosti:     µ = 0,96 [4] 

 Součinitel vrubu:     𝛽 = 1,95 [4] 

 

 Nyní lze spočítat korigovanou mez únavy v ohybu za rotace: 

 

 
𝜎𝐶𝑂

∗ =
𝜈 ∙ µ

𝛽
 ∙ 𝜎𝐶𝑂 =

0,95 ∙ 0,96

1,95
∙ 325 = 152 𝑀𝑃𝑎 . 

(4.54) 

 

Určení bezpečnosti jednoduchého normálového namáhání vůči MSÚ: 

 

 
𝑘𝜎 =

𝜎𝐶𝑂
∗

𝜎𝑁 + 𝜎𝑜
=

152

0,45 + 19,5
= 7,6 . 

(4.55) 

 

Určení bezpečnosti jednoduchého smykového namáhání vůči MSÚ: 

 

 
𝑘𝜏 =

𝜏𝐶

𝜏𝑘
=

150

20,2
= 7,4 . 

(4.56) 

 

Určení bezpečnosti vzhledem k MSÚ dle podmínky mezní elipsy pro soufázné symetrické 

cykly: 

 

 
𝑘ú =

𝑘𝜎 ∙ 𝑘𝜏

√𝑘𝜎
2 + 𝑘𝜏

2
=

7,6 ∙ 7,4

√7,62 + 7,42
= 5,3 . 

(4.57) 

 

Závěrem lze říci, že nejnižší bezpečnost celého vřetena je v místě C a to vzhledem k meznímu 

stavu únavy. Má hodnotu 5,3, což znamená, že je hřídel naddimenzovaná a snese odchylky od 

předpokládaného zatížení
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5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Cílem této kapitoly je stručný popis konstrukce vřetena a jeho připojení k soustruhu, vybraných 

technologických prvků i některých poznámek týkajících se provozních podmínek zařízení. 

Vzhledem ke složitosti sestavy rozdělím tuto kapitolu na první část týkající se vřetena jako 

takového a část druhou zaměřenou na jeho agregaci k soustruhu. 

5.1 Vřeteno 

 

První částí bylo vytvoření vřetena, které je zobrazeno na obrázku 34 a jeho detail na obrázku 

35. 

 

 

Obr. 34) Řez brousícím vřetenem 

 

 Vřeteno je dlouhé 373 mm, tubus má průměr 60 mm a jeho hmotnost je téměř 7 kg. 

 Z obrázku 35 je patrné, že mezi maticí a brusným kotoučem je vložena podložka, která 

zabraňuje tomu, aby se papír vložení mezi ní a kotouč smýkal. Příruba je navržena pro nesení 

kotouče s dírou o průměru 20 mm. Pro její snadné sundání z kuželového konce hřídele má 

v sobě příruba závit na stahovák. Na čelní ploše příruby se nachází drážka s tělísky pro statické 

vyvažování.  

Těsnění ložisek kombinuje labyrint a gufero, které zabraňuje proudění vzduchu 

labyrintem. Toto proudění vzniká díky rozdílu tlaků, kdy po zahřátí ložisek vznikne přetlak 

nebo naopak podtlak když se vřeteno zastaví a ložiska se ochlazují. Labyrint bude vyplněn 

plastickým mazivem, které zabrání průniku chladící kapaliny mezi komponenty vřetena. Také 

je počítáno s místem pro úběr materiálu při dynamickém vyvažování, kterým je přechod 

z kužele na větší průměr 22 mm (viz obr. 33). 
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 Předepnutí ložisek v zadní části vřetena bude zajišťovat talířová pružina a šířka 

podložky, přes který se tlak přenáší na ložiska, popř. délka distanční trubky pod pružinou. 

Kladka bude spojena s hřídelí skrz závit, což umožňuje její snadnou montáž i demontáž. Pro 

správné vedení řemene je bombírována. Materiál se při vyvažování bude odebírat z aretačního 

šestihranu na konci hřídele (obr. 36). 

 

 

 

Obr. 35) Přední konec vřetena 

 

 

 

Obr. 36) Zadní konec vřetena 
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5.2 Celková sestava 

 

Na základě známých rozměrů vřetena a nároků na jeho provoz jsem navrhl jeho připojení na 

soustruh. Celá sestava je ukázána na obrázku 37. 

 

 

Obr. 37) Celkové sestavení 

 

 Rozměry sestavy jsou 473 x 390 x 350 mm  (výška x délka x hloubka) a celková 

hmotnost se pohybuje okolo 60 kg. Přesazení vřetena z upínacího domku je 138 mm, což je 

také maximální hloubka při vnitřním broušení. Minimální průměr upínaného obrobku je 296 

mm, který může být tím větší, čím je osa brousícího vřetene vzdálenější od osy vřetena 

soustruhu. Pokud umístíme brusný kotouč tak, aby se pomyslně dotýkal osy vřetena soustruhu, 

vůle mezi koníkem a základovou deskou bude 20 mm. 

 K manipulaci se zařízením je, vzhledem ke značné hmotnosti, nutné použití manipulační 

techniky. Pro snadné připojení je v místě těžiště umístěno závesné oko.  
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Základová deska v sobě má otvory, do kterých je možné umístit šrouby, skrze které 

může být realizován dotyk na číslicový úchylkoměr (viz kapitola 3). 

 Jak jsem již zmínil ve výpočtové části, hnacím prvkem bude elektromotor Siemens o 

výkonu 2,2 kW a otáčkách 2880 min-1. Přenos výkonu zajistí plochý bezešvý řemen a celková 

převodová sestava čítá čtyři řemenice. Pro snadnou výměnu řemenic na motoru spojení 

zajišťuje svěrné pouzdro (obr. 38). 

 

 

Obr. 38) Celkové sestavení bez krytu pohonu 

 Brousící vřeteno a celá sestava je navržena na broušení větších součástí, ale poměrně 

snadným konstrukčním zásahem se dá tento návrh předělat tak, aby bylo vřeteno schopno 

dosahovat otáček 26 000 min-1 (limitující otáčky ložiska). Bezpečnost je vysoká, tudíž lze 

předpokládat, že k porušení vřetena změnou zatížení nebo otáček nedojde. Také je možné 

navrhnout způsob připojení menšího brusného tělesa na kuželový konec hřídele a podobně 

většího brusného kotouče změnou příruby a konce hřídele. 
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 Chlazení obrobku i brusného kotouče bude probíhat klasickým chladícím okruhem 

soustruhu. Uvolněná brusná zrna ani kovové třísky, resp. kovový prach, nebudou nijak 

filtrovány a budou sedimentovat ve vaně s chladící kapalinou. Velkou nevýhodou broušení na 

soustruhu je fakt, že tento stroj nemá kryté lože, tudíž dochází ke kontaktu vypadlých brusných 

zrn s plochami vedení a jejich abrazi. Tento nedostatek se dá částečně eliminovat zakrytím 

ohrožených částí gumou (použití např. teleskopických krytů je značně neekonomické). Také je 

vhodné při provozu stroje trvale zapnout olejové oběhové čerpadlo suportu, které nečistoty 

z vedení vyplaví. 

 Pokud by docházelo k výměně připojovacího zařízení mezi různými soustruhy (stejného 

typu), je nutné celou sestavu korigovat. Výšková korekce může být zajištěna vkládáním 

tenkých, pro daný stroj přesně broušených podložek mezi nožový suport a základovou desku. 

Úhlová korekce se bude provádět přímo na stroji a to buď doklepáním, nebo případně 

natočením nožového suportu při velkých úhlových odchylkách. 

5.3 Ekonomické zhodnocení 

 

Jako poslední částí se budu zabývat zhodnocením cenové kalkulace vřetena i celé sestavy a 

jejím porovnáním s nabízeným sortimentem na trhu. 

Velkými položkami v nákupu jsou zejména motor s měničem frekvence, vřetenová 

ložiska a sada řemenů pro pohon (pro každou kombinaci řemenic jeden). Dalšími díly jsou 

svěrné pouzdro, gufera, závěsné oko a spojovací součásti.  

 

V následující tabulce jsou setříděny náklady na vřeteno jako celek a poté na zbytek 

sestavy. Veškeré ceny jsou uvažovány bez DPH. 

 

 Vřeteno 
Připojení vřetena k 

soustruhu 

Vyráběné díly 36 770 Kč 17 970 Kč 

Nakupované díly 9 230 Kč 13 030 Kč 

Montáž, seřízení a 

odzkoušení 
9 000 Kč 4 000 Kč 

Celkem 55 000 Kč 35 000 Kč 

Celkový součet: 90 000 Kč 

Tab 2)  Cenová kalkulace 

 

Brousící vřetena podobného typu se na českém trhu pohybují okolo 50 000 Kč za kus, 

tudíž lze říci, že mnou navržené vřeteno je konkurenceschopné. Ohledně jeho připojení na 

soustruh jsem nenašel žádné podobné produkty.





 

59 

 

6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byl návrh a konstrukce brousícího vřetena pro vnější i vnitřní 

broušení a jeho připojení k univerzálnímu soustruhu. 

V první části jsem provedl rešerši týkající se hlavních faktorů ovlivňujících skladbu 

vřetena, negativních vlivů chvění, způsobů jejich eliminace a možných variant náhonu 

brousících vřeten. Z těchto znalostí jsem vycházel v následujících krocích. 

Další fází byl návrh vřetena. Vzhledem ke kladeným požadavkům na otáčkový rozsah 

jsem zvolil vřeteno vhodné spíše pro větší součásti, schopné nést brusný kotouč až do průměru 

200 mm. 

Poté jsem přistoupil k výpočtové části a určil celkové zatížení soustavy, vypočítal 

potřebný výkon a navrhl motor. Podle přenášeného výkonu jsem navrhl řemenový převod a pro 

splnění otáčkové rozsahu i soustavu řemenic. Závěrem výpočtu bylo určení trvanlivosti ložisek 

a spočítání bezpečnosti vřetena vzhledem k meznímu stavu pružnosti. 

Finální část pojednává o konstrukčním řešení brousícího vřetena i celé sestavy, jeho 

ekonomickém zhodnocení a prakticky shrnuje poznatky získané při psaní této práce. 

Použitými programy jsou Autodesk Inventor Professional 2015 pro tvorbu 3D modelu, 

Mathcad 14 pro výpočet ložiskové vzdálenost, Autocad Mechanical 2015 pro výkresovou 

dokumentaci a Microsoft Word pro tvorbu samotné práce.
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8 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 

TABULEK 

8.1 Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka    Význam 

apod.     a podobně 

atd.     a tak dále 

mj.     mimo jiné 

MSP     mezní stav pružnosti 

MSÚ     mezní stav únavy 

např.     například 

resp.     respektive 

tj.     to jest 

tzv.     takzvaně 

 

8.2 Seznam použitých symbolů 

 

Symbol Význam        Jednotka 

A  Koeficient typu ložiska      - 

a  Teoretická délka vyložení      mm 

aC  Vzdálenost místa C od předního konce vřetena   mm 

ae  Radiální záběr        mm 

aK  Délka vyložení předního konce     mm 

aKL  Délka vyložení zadního konce     mm 

ao  Osová vzdálenost       mm 

Bl  Šířka ložiska        mm 

bs  Šířka brusného kotouče      mm 

C  Základní dynamická únosnost     kN 

c2  Součinitel provozního zatížení     - 

CA  Tuhost zadního ložiska      Nm-1 

CB  Tuhost předního ložiska      Nm-1 

Cl  Tuhost zvoleného ložiska      Nµm-1 

cp1  Koeficient pasivní (radiální) síly     - 

cp2  Koeficient posuvové (axiální) síly     - 
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D  Průměr hřídele mezi ložisky      mm 

DC  Průměr hřídele v místě C      mm 

DK  Průměr brusného kotouče      m 

Dl  Průměr vnějšího kroužku ložiska     mm 

dl  Průměr vnitřního kroužku ložiska     mm 

Dm1  Průměr první řemenice motoru     mm 

Dm2  Průměr druhé řemenice motoru     mm 

Dv1  Průměr první řemenice vřetena     mm 

Dv2  Průměr druhé řemenice vřetena     mm 

dw  Průměr obrobku       mm 

E  Modul pružnosti v tahu      MPa 

F  Teoretická síla působící na vřeteno     N 

f  Součinitel tření řemenu      - 

F1  Síla v napjaté části opásání      N 

F2  Síla v ochablé části opásání      N 

F12  Celková síla působící na řemenici vřetena    N 

fa  Axiální posuv na jednu otáčku obrobku    mm 

FAR  Radiální síla v ložisku A      N 

FAy  Síla v ložisku A ve směru osy y     N 

FAz  Síla v ložisku A ve směru osy z     N 

FBR  Radiální síla v ložisku B      N 

FBx  Síla v ložisku B ve směru osy x     N 

FBy  Síla v ložisku B ve směru osy y     N 

FBz  Síla v ložisku B ve směru osy z     N 

Fc  Řezná síla        N 

Ff  Posuvová (axiální) síla      N 

Fp  Pasivní (radiální) síla       N 

FPS  Předepínací síla ložiska      N 

Fu  Počáteční předpětí řemene      N 

J1  Kvadratický moment hřídele mezi ložisky    m4 

J2  Kvadratický moment převislého konce    m4 

kn  Návrhový součinitel       - 

kk  Bezpečnost vzhledem k meznímu stavu pružnosti   - 

kú  Bezpečnost vzhledem k meznímu stavu únavy   - 

kσ  Bezpečnost jednoduchého normálového namáhání vůči MSÚ - 

kτ  Bezpečnost jednoduchého smykového namáhání vůči MSÚ - 
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L  Vzdálenost ložisek       mm 

L10  Základní výpočtová trvanlivost ložiska    hod 

M‘  Výpočtový točivý moment      Nm 

MAy  Ohybový moment k ložisku A a ose y    Nm 

MAz  Ohybový moment k ložisku A a ose z    Nm 

Mk  Kroutící moment       Nm 

My  Ohybový moment k ose y      Nm 

Mz  Ohybový moment k ose z      Nm 

N  Normálová síla       N 

n200  Otáčky pro brusný kotouč průměru 200 mm    min-1 

nm  Otáčky motoru       min-1 

nmax  Výpočetní otáčky motoru      min-1 

nv  Otáčky vřetena       min-1 

P  Dynamické ekvivalentní zatížení     kN 

P’  Výpočtový výkon       W 

pA  Poddajnost zadního ložiska      mN-1 

pB  Poddajnost předního ložiska      mN-1 

Pm  Výkon motoru        kW 

Pn  Nominální výkon přenášený řemenem    W 

Pteoretický Teoretický výkon       W 

q  Konstanta        - 

r  Konstanta        - 

Re  Mez kluzu        MPa 

S  Plocha průřezu       mm2 

u  Konstanta        - 

v  Konstanta        - 

vř  Rychlost řemene       ms-1 

vc  Řezná rychlost       ms-1 

vw  Obvodová rychlost obrobku      mmin-1 

Wk  Modul průřezu v krutu      mm3 

Wo  Modul průřezu v ohybu      mm3 

x1  Optimální ložisková vzdálenost     mm 

y  Výsledná deformace na konci vřetena    mm 

Y0  Součinitel pro výpočet ekvivalentního zatížení   - 

yA  Deformace zadního ložiska      mm 

yB  Deformace předního ložiska      mm 

y1F  Průhyb vlivem deformace mezi ložisky    mm 
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y2F  Průhyb převislého konce      mm 

yL  Deformace ložisek       mm 

z  Konstanta        - 

 

αk  Součinitel tvaru pro krut      - 

αN  Součinitel tvaru pro tah      - 

αo  Součinitel tvaru pro ohyb      - 

ΔA  Házení zadního ložiska      mm 

ΔB  Házení předního ložiska      mm 

β  Součinitel vrubu       - 

µ  Součinitel opracování součásti     - 

ν  Součinitel velikosti       - 

σCO  Mez únavy v ohybu za rotace     MPa 

σCO
*  Korigovaná mez únavy v ohybu za rotace    MPa 

σN  Napětí od normálové síly      MPa 

σo  Napětí od ohybového momentu     MPa 

σred  Redukované napětí       MPa 

τC  Mez únavy v krutu       MPa 

τk  Napětí od kroutícího momentu     MPa 

ø  Průměr         mm 

øo  Úhel opásání        rad 
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9 SEZNAM PŘÍLOH 
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- výkres hřídele 

Výkres sestavy + kusovník 
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