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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá tvorbou konstrukčního návrhu a CAD modelu vřeteníku pro horizontální 

vyvrtávací centrum. Po provedené rešerši, ve které byly rozebrány nejdůležitější konstrukční 

uzly vřeteníku horizontální vyvrtávačky, proběhly příslušné konstrukční výpočty. Na jejich 

základě vzniknul konstrukční návrh, který byl realizován prostřednictvím 3D modelu a výkresu 

sestavení. 

ABSTRACT 

This thesis deals with design of headstock for boring centre and CAD model of it. Firstly were 

searched information about important headstock parts and their construction. After this were 

made calculations necessary for design which was realised by 3D model and drawing 

of assembly. 
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1 ÚVOD 

Horizontální vyvrtávací centrum obvykle umožňuje nejen vyvrtávat, frézovat příp. soustružit, 

jedná se tedy o víceúčelový obráběcí stroj. 

Tato bakalářská práce se dělí na část teoretickou, která se zabývá stručným úvodem 

do problematiky vřeteníků vyvrtávacích center, popisem jednotlivých součástí, a zejména pak 

na část týkající se samotného konstrukčního návrhu vřeteníku horizontálního vyvrtávacího 

centra. 

Nejprve se práce zaměřuje na úvod do vyvrtávání, dále pak na dělení vyvrtávacích strojů 

a jejich charakteristiky a běžné příklady použití. Následuje část týkající se rešerše ohledně 

běžně používaných koncepcí vřeteníků horizontálních vyvrtávacích center včetně uložení 

vřeten a jejich vysouvání. Uložení vřetena je pro návrh vřeteníku velmi důležité, jelikož na něm 

z velké míry závisí přesnost obrábění a životnost nástroje. Protože vyvrtávací centrum 

je multifunkční obráběcí stroj, je nutné zohlednit i případnou automatickou výměnu 

opotřebovaného nástroje za nový, případně za jiný typ nástroje (fréza apod.). 

Část poslední se týká samotného konstrukčního návrhu vřeteníku včetně realizace 

CAD modelu a výkresu sestavení. Návrh se týká volby konkrétního účelu stroje, z čehož plynou 

vstupní parametry, volba koncepce, pohonu, uložení vřetene a jeho vysouvání.
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2 ÚVOD DO VYVRTÁVÁNÍ 

Vyvrtávání je způsob obrábění, kterým se zvětšuje průměr již předvrtaných, předlitých, 

předkovaných nebo jinak předpracovaných děr. Na Obr. 1) jsou uvedeny příklady ploch 

(vnitřních i vnějších), které mohou být opracovány vyvrtáváním [3]. 

 

 
 

Obr. 1) Příklady ploch obráběných vyvrtáváním [3]. 

Kinematika vyvrtávání má tři základní způsoby, které jsou znázorněny na Obr. 2) [3]: 

a) hlavní řezný pohyb vc koná nástroj, podélný posuvový pohyb vf koná nástroj 

nebo obrobek, radiální pohyb vr je nulový 

b) řezný pohyb vc koná nástroj, rychlostí vr se v radiálním směru vysouvá vyvrtávací 

nůž z nástroje a pohyb vf je nulový hlavní pohyb vc a podélný posuvový pohyb vf 

koná nástroj nebo obrobek, nůž z nástroje se vysouvá v radiálním směru rychlostí vr 

c) hlavní pohyb vc a posuvový pohyb vf koná nástroj nebo obrobek, nůž z nástroje 

se plynule (rychlost vr) nebo po přítrzích vysouvá radiálním směrem 

 

Obr. 2) Kinematika vyvrtávání [3].
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3 HORIZONTÁLNÍ VYVRTÁVACÍ STROJE 

Horizontální (čili vodorovné) vyvrtávačky jsou univerzální stroje používající se k obrábění 

složitých výrobků. Využívají se pro kusovou i malosériovou výrobu. Na jedno upnutí obrobku 

je možno provádět operace až z jeho pěti stran, a to buď současně nebo postupně. 

Pro horizontální vyvrtávačky je k dispozici velké množství příslušenství běžného i speciálního. 

To činí z vyvrtávaček stroje vhodné nejen pro vyvrtávání, ale i pro vrtání, soustružení, 

frézování, vystružování, zahlubování apod [1]. 

 

Dělení horizontálních vyvrtávaček: 

 

Základní dělení horizontálních vyvrtávacích center je patrné z Obr. 3), avšak v různých 

literaturách příp. ve firemních katalozích může být dělení poněkud odlišné. Další popis vychází 

z informací uvedených ve [1] a [3].  

 

Obr. 3) Základní dělení horizontálních vyvrtávaček [1]. 

 

Varianty horizontálních vyvrtávaček jsou patrné z Obr. 4). 

 

Obr. 4) Varianty horizontálních vyvrtávaček a) stolových, b) křížových, c) deskových 

[1]. 

3.1 Stolové vyvrtávačky 

Stolové vyvrtávačky jsou vybaveny křížovým stolem umožňujícím pohyb ve dvou vzájemně 

kolmých směrech. Stůl je obvykle otočný, což umožňuje na jedno upnutí obrábět čtyři strany 

součásti. Pokud však obrobek nepřesahuje rozměry stroje, který je navíc vybaven úhlovou 

hlavou, je možno na jedno upnutí obrábět z pěti stran. Stolové vyvrtávačky jsou vyráběny 

Horizontální vyvrtávací stroje

stolové křízové deskové souřadnicové



 

20 

 

v menších velikostech, obvykle do průměru vyvrtávacího vřetena 110 až 130 mm a jsou určeny 

pro obrábění součástí do 10 000, příp. 15 000 kg [1]. Obr. 5) znázorňuje příklad stolové 

horizontální vyvrtávačky. 

 

Obr. 5) Stolová vyvrtávačka WFC 10 CNC (výrobce Fermat Machinery) [8]. 

3.2 Křížové vyvrtávačky 

Stůl u křížových vyvrtávaček (Obr. 6) je pohyblivý pouze v příčném směru, ve směru kolmém 

se po loži pohybuje stojan. Takto uspořádané stroje jsou používány pro frézování rovinných 

ploch u dlouhých obrobků. Tyto vyvrtávačky jsou středních rozměrů s průměry vřetena 

80-160 mm [1]. 

 

Obr. 6) Křižová vyvrtávačka WHN(Q) 13/15 CNC (výrobce TOS Varnsdorf) [9]. 

3.3 Deskové vyvrtávačky 

V případě těchto strojů se vřeteník posouvá po svislém vedení stojanu, který se pohybuje po loži 

kolmo k ose vřetena. Obrobek je upnut nepohyblivě na litinovou desku opatřenou T-drážkami. 

Je-li zařízení vybaveno navíc otočným stolem nebo otočným stolem pohyblivým ve směru osy 

vřetena, dochází ke zvýšení počtu řízených os. Takovéto vyvrtávačky jsou vyráběny 
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pro průměry vyvrtávacích vřeten 130-315 mm [1]. Jedním z výrobců deskových vyvrtávaček 

je i TOS Varnsdorf (viz Obr. 7). 

 

Obr. 7) Hydrostatická vyvrtávačka desková WRD 180 H (výrobce TOS Varnsdorf) [9]. 

3.4 Souřadnicové vyvrtávačky 

Jedná se o stroje určené k obrábění přesných otvorů (IT 4) v přesných roztečích až 0,002 mm. 

Konstrukce je ovlivněna zejména požadavky na velmi vysokou přesnost hlavních i posuvových 

pohybů, dobrou dynamickou a co nejlepší teplotní stabilitu. Základní typy konstrukce jsou dva: 

jednostojanová vyvrtávačka s vodorovnou nebo svislou osou vřetena (pro menší velikosti 

obrobků, které jsou upnuty na křížový stůl) a vyvrtávačka dvoustojanová s jedním nebo více 

svislými vřeteníky. Obrobek je upnut na podélný stůl, který je umístěn mezi dvěma stojany, 

po nichž se pohybuje příčník nesoucí pracovní vřeteník. K odměřování je obvykle použit 

optický systém, u moderních strojů je běžné použití CNC řídicího systému [1][3].
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4 VŘETENÍK A JEHO ČÁSTI 

Podle definice je vřeteník konstrukční uzel skříňového nebo tubusového tvaru, jehož účelem 

je zajistit (u vyvrtávaček) přesný rotační pohyb nástroj tak, aby se dráhy jednotlivých bodů 

nástroje lišily od kružnic jen v určitých dovolených tolerancích. Vřeteník tvořený skříní, 

soustavou vřetene a jeho uložením a pohonem, kinematickou vazbou a dalšími periferiemi 

je významná konstrukční část vzhledem k pracovní přesnosti a výrobnosti obráběcího stroje. 

Konstrukce vřeteníku je tedy závislá na požadavcích kladených na konkrétní obráběcí stroj [1]. 

Vřeteník se, jak naznačuje Obr. 8), skládá z jednotlivých částí a periferií, 

které dohromady zajišťují požadované funkce tohoto konstrukčního celku. Mezi základní části 

vřeteníku náleží vřeteno s jeho předním koncem, systém uložení vřetena, systém uchycení 

nástroje a skříň vřeteníku. Do periferií jsou řazeny integrované nebo vnější systému pohonu 

vřetene, mazání ložisek, chlazení, indexování vřetene a monitorování [1]. 

Obr. 8) Morfologie vřeteníku [1]. 

Pro horizontální vyvrtávačky je typická specifická konstrukce výsuvných vřeten. Motor, 

který je obvykle umístěn mimo osu vřetena, pohání přes převodovku řemenovým převodem 

nebo ozubenými koly hřídel, jež je dutá a ze které se vysouvá pracovní vřeteno [10]. 

vřeteník obráběcího stroje
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4.1 Skříň vřeteníku 

Přestože mohou být skříně vřeteníku řešeny různými způsoby, nejběžnější jsou dva typy 

zástavby vřetene. Zaprvé se jedná o zástavbu do tělesa skříňového (viz Obr. 9), zadruhé může 

být vřeteno osazeno do tělesa rotačního tvaru, tzv. tubusu [1]. 

 

Obr. 9) Výsuvný skříňový vřeteník stroje WRF 160 společnosti Fermat [12]. 

4.2 Nároky na vřetena 

Jelikož je vřeteno velmi důležitou součástí obráběcího stroje, jsou na jeho konstrukci kladeny 

vysoké nároky [4]. 

• přesnost chodu (velikost radiálního a axiálního házení) 

• dokonalé vedení (nesmí dojít ke změně polohy vřetene při změně zatížení a smyslu 

otáčení) 

• musí být možné vymezovat vůli, která vzniká opotřebením 

• ztráty v uložení vřetene musí být co nejmenší (dilatace, účinnost atd.) 

• vřeteno musí být dostatečně tuhé (velký vliv na přesnost obrábění) 

4.3 Způsoby upnutí nástroje 

Konec vřetena vyčnívající ze skříně vřeteníku se nazývá předním koncem. Má být upraven tak, 

aby umožňoval optimální uchycení nástroje, které musí být rychlé, přesné, spolehlivé 

a dostatečně tuhé. Provedení a také tvar předního konce je závislá na typu stroje a jeho velikosti 

a požadované přesnosti [1]. 

Do vřetene je nástroj, který rotuje, upnut systémem obvykle kombinujícím pružiny 

a hydraulickou sílu. Provedení konců nástrojů je normováno s kuželovou stopkou ISO 

(kuželovitost 7:24) nebo s krátkým kuželem HSK (kuželovitost 1:10) [1],[5],[13] viz Obr. 10). 

Dalším způsobem uchycení může být Coromant Capto (Obr. 11) trojúhelníkového tvaru 

společnosti Sandvik [11]. 
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Obr. 10) Upínací stopka a) s kuželem ISO, b) s kuželem HSK [13]. 

 

Obr. 11) Nástrojová jednotka Coromant Capto [11]. 

V případě kuželové stopky ISO je otáčivý moment přenášen třením na kuželové ploše 

stopky a upínacími kameny (kuličkami) [5]. 

U stopky HSK je moment přenášen nejen třením na kuželové ploše ale i na čele, 

protože kužel dosedá přesně [5]. Mimo to při rostoucích otáčkách dochází k vhodnějšímu 

a bezpečnějšímu upnutí nástroje [1]. 

Z Obr. 12) je zřejmé upnutí stopky s kuželem ISO, který je vtahován do dutiny 

přes šroub našroubovaný do zadní části stopky. 

 

Obr. 12) Upínání stopky s kuželem ISO [13]. 
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Kužel HSK je přitažen táhly pomocí předepjatých talířových pružin za jeho vnitřní 

dutinu viz Obr. 13) [1]. 

 

Obr. 13) Upínání stopky s kuželem HSK [13]. 

Uvolnění stopky nastává v případě kužele ISO i HSK působením hydraulického válce, 

který přemůže talířové pružiny. Samotný hydraulický válec může být součástí tzv. uvolňovací 

jednotky, která je důležitá nejen pro přívod oleje, také však pro případný přívod řezné kapaliny. 

Upínací kleštiny jsou navíc vybaveny násobičem síly, což umožňuje zmenšit počet talířových 

pružin [2]. 

4.4 Uložení vřetena 

Způsob uložení vřetena je nejobtížnější část při konstrukci vřeteníku. Jeho provedení totiž 

přímo ovlivňuje přesnost obrábění. Vzhledem k různým podmínkám využití vřetena 

jsou možná kluzná, elektromagnetická nebo valivá uložení. Uložení kluzná 

a elektromagnetická se využívají ve specifických případech z důvodu velmi vysokých nároků 

v otázce tuhosti, příp. maximálních otáček. Nejčastější je využití valivých ložisek (více než 

90 % všech aplikací), která jsou při dodržení základních provozních podmínek dostatečně 

spolehlivá. Ložisko přední je zpravidla určeno k zachycení axiálního zatížení, zatímco zadní 

obvykle umožňuje tepelnou dilataci vřetena [1]. 

Pro zvýšení tuhosti, snížení hlučnosti, zvýšení přesnosti uložení (pro uložení vřetena 

velmi podstatné), dosažení dlouhé provozní trvanlivosti se využívá zejména vhodné předpětí 

ložisek, dále optimální velikost a materiál kuliček, vhodné těsnění apod. [14] 

Vřetena horizontálních vyvrtávaček jsou obvykle uložena do valivých ložisek, typicky 

do speciálních vřetenových ložisek s kosoúhlým stykem, a to v jejich různých kombinacích [5]. 

Přímo pro uložení vřeten obráběcích strojů byla vyvinuta kuličková ložiska s kosoúhlým 

stykem (viz Obr. 14), která sice mohou přenést menší axiální zatížení, avšak umožňují 

dosáhnout vyšších provozních otáček. Jsou také rozebíratelné a bývají osazovány 

s válečkovými ložisky, které pak zachytávají radiální síly [1]. 

 

Obr. 14) Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem jedno a obousměrné [15]. 
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Pro přenos radiálních sil se používají jednořadá nebo dvouřadá válečková ložiska 

(viz Obr. 15), která jsou vyráběna s vůlí jako rozebíratelná, což umožňuje snáz ložisko 

instalovat. Pro válečková ložiska určená pro uložení vřetene je typická malá výška průřezu a 

kuželová díra (1:12) sloužící k vymezení vůle nebo vyvození předpětí [1]. 

  

Obr. 15) Radiální válečkové ložisko a) jednořadé, b) dvouřadé [16]. 

Pokud jsou použita ložiska přenášející síly v čistě radiálním nebo axiálním směru, 

je v jedné z podpěr třeba využít kombinace obou typů ložisek (Obr. 16). Pro přenos 

kombinovaného zatížení je možné sdružit ložiska do vhodných ložiskových sestav. 

Jako vhodný kompromis mezi požadovanou tuhostí uložení a frekvencí otáčení se jeví 

kuželíková ložiska a radiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem [1]. 

 
 

Obr. 16) Sdružování ložisek do dvojic [1]. 

Kluzná ložiska se dělí na hydrostatická, hydrodynamická, aerostatická 

a aerodynamická. Aerostatická a hydrostatická ložiska je možné zatěžovat i při nulových 

otáčkách, ložiska hydro a aerodynamická lze zatěžovat až po dosažení pracovních otáček. Podle 

druhu ložiska je nosným médiem kapalina nebo vzduch. Vzduchová ložiska nachází uplatnění 

u aplikací, kdy jsou požadovány nejvyšší pracovní otáčky, avšak nejsou vysoké nároky 
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na tuhost (zejména v případě broušení vnitřních otvorů).  V případě opačném jsou preferována 

ložiska hydrostatická, kdy tok kapaliny slouží k tepelné stabilizaci vřetena [1]. 

Mezi hlavní výhody hydrostatického ložiska patří vysoká tuhost, klidný chod, malý 

součinitel tření, minimální opotřebení a tlumicí schopnosti. Naopak nevýhodou může být 

nákladnější provoz a nutnost přítomnosti olejového hospodářství (s nároky na těsnost, čistotu 

oleje…) [5]. 

4.5 Náhon vřetene 

V pohonných systémech stroje dochází k přeměně vstupní energie (obvykle elektrické) 

v mechanickou, může i docházet ke změně rozsahu rychlostí/otáček, momentů nebo sil. 

Pohonný systém se obecně skládá z členu hnacího (např. elektromotoru) a převodového 

mechanismu. Mezi parametry pohonného systému patří: 

• Krouticí moment Mk a úhlová rychlost ω 

• Převodový poměr pohonu ic 

• Účinnost pohonu ηc 

• Životnost pohonu Lh 

Motor tvoří základní část pohonného systému a dochází v něm ke změně vstupní energie 

(např. elektrické) v mechanickou. Podle hlediska vstupní energie mohou být motory děleny 

na elektro- a hydromotory, podle charakteru výstupního pohybu pak na otáčivé (výstupem 

je krouticí moment a otáčky) a lineární (výstupem je posuvová síla a rychlost posuvu). 

Pro případ horizontálního vyvrtávacího centra bude dále uvažován jen točivý elektromotor, 

jehož výstupní parametry (tj. otáčky, krouticí moment apod.) obvykle nevyhovují. Proto je 

jejich rozsah vhodně upravován (pro velké vyvrtávací stroje) dvou- nebo třístupňovými 

převodovkami. Pohon vřetene je umístěn přímo ve vřeteníku, z toho důvodu je velmi omezen 

prostor pro jeho zástavbu. Jelikož se vřeteník pohybuje po stojanu, je nutno najít kompromis 

mezi tuhostí celého konstrukčního uzlu a jeho hmotností [5]. 

Schéma pohonu horizontky je patrné z Obr. 17) 

 

Obr. 17) Schéma hlavního pohonu vřetene horizontální vyvrtávačky [5]. 
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4.5.1 Nepřímý pohon 

V případě nepřímého pohonu je mezi motor a vřeteno umístěn kinematický řetězec, jehož 

poslední člen může být umístěn přímo na vřetenu mezi zadní a přední podporou, případně 

až za podporou zadní. V případě druhém je možno použít pro řemenici vlastní ložiska a tu pak 

spojit s vřetenem přírubou, což umožňuje zamezit dalšímu namáhání vřetene od pohonu. 

Osazení vloženého ozubeného převodu (jako předlohy nebo dvoustupňové převodovky) 

je obvyklé pro nižší otáčky a vysoké krouticí momenty. Zároveň je možné použít i ozubené 

řemeny, kde by vlivem vysokých přenášených výkonů jinak mohlo dojít k prokluzu [1]. 

4.5.2 Přímý pohon 

Další možností může být pohon přímý, kdy je vřeteno osazeno elektromotorem a výsuvným 

vřetenem. Ve srovnání s výše uvedeným konceptem se jedná o jednodušší konstrukci, která 

obsahuje méně dílů. Typickým představitelem je společnost Fermat, která svá elektrovřetena 

osazuje motory Bosch s velkým průměrem rotoru (umožňující pohyb vřetene o průměru až 120 

mm a zdvihu 730 mm) [17]. Nepodařilo se však zjistit, jestli došlo k většímu rozšíření tohoto 

řešení. 

4.6 Výsuv vřetena 

Obvyklá součást horizontálních vyvrtávaček je výsuvné pracovní vřeteno, ve kterém 

je v přesných ložiskách uloženo samotné vřeteno pracovní, a to buď v dutém frézovacím 

vřetenu nebo přímo v tělese vřeteníku. Pracovní vřeteno může být uloženo v kluzných 

ložiskách případně hydrostaticky [1]. Možné je použít i domek s kuličkovým lineárním 

vedením (např. řešení společnosti Fermat) [18]. Samotný výsuv bývá obvykle zajištěn 

zvláštním servomotorem spojeným např. s kuličkovým šroubem s maticí. Vřeteno určené 

pro vyvrtávání nebývá z důvodu vysokých požadavků na přesnost vybaveno nepřímými 

možnostmi odměřování. Proto jsou doplněna vlastním přímým odměřováním – lineárním 

pravítkem [1]. 

4.7 Mazání ložisek 

Mazání slouží zejména ke zmenšení tření, což vede ke snížení opotřebení vlivem kovového 

styku valivých těles s oběžnými drahami. Mazání ložisek prodlužuje jejich životnost, zmenšuje 

pravděpodobnost poruchy mechanickým poškozením při vysokých otáčkách a také z ložisek 

odvádí teplo [1]. 

Tloušťka mazacího filmu závisí zejména na provozních otáčkách, provozní teplotě 

a viskozitě maziva, důležité je mimo tloušťky filmu zohlednit jeho trvanlivost. U mazacího 

systému ložisek vřetene mohou vzniknout následující stavy [1]: 

• mezné mazání – pro oddělení stykových ploch je tloušťka maziva malá 

• hydrodynamické mazání – mazací film odděluje stykové plochy 

• elastohydrodynamické mazání – při hydrodynamickém mazání existují 

i minimální pružné deformace 

Nejběžnější mazací směsi se skládají z 90 % z minerálního nebo ropného oleje, zbylých 

10 % tvoří zahušťovadla (vápenatá, sodná, litiová nebo barnatá mýdla). Jednotlivé typy ložisek 

vyžadují specifické množství maziva, které bývá uvedeno v katalozích [1]. 
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Pokud jsou ložiska mazána plastickým mazivem, je jeho trvanlivost závislá na množství, 

druhu, typu ložiska, provozních otáčkách, teploty apod. Ložiska musí být po namazání 

zaběhávána, mimo to je nutné je po jisté době přimazávat [1]. 

4.8 Chlazení 

Je velmi důležité odvádět vzniklé teplo z místa, kde vzniká. Pro tuto činnost jsou určeny 

chladiče oleje. Provozní teplota vyvrtávacího vřetena je udržována systémem chlazení, který je 

soustavou samotného chladiče a teplotních čidel. Tato stabilizace umožňuje minimalizovat 

změny délek, což má pozitivní vliv na samotný proces obrábění [1]. 

4.9 Těsnění ložisek 

Těsnění ložisek je velmi důležité, jelikož případné nečistoty, které by mohly do ložiska 

proniknout, mohou nejen znehodnotit mazivo, ale i samotné ložisko poškodit. 

Těsnění může být kontaktní, která však díky třecí síle vytváří teplo nepříznivé 

pro vysoké obvodové rychlosti na těsnicí ploše.  

Nevýhody výše uvedené může eliminovat těsnění bezkontaktní (náročnější na výrobu, 

avšak pro provoz příznivější). Pokud je jako těsnění použito tlakového vzduchu, nedojde 

k vniknutí řezné kapaliny do samotných ložisek. Vůle v těsnicím labyrintu má být 0,1-0,2 mm 

a v jeho spodní části musí být vytvořeny otvory pro odvod řezné kapaliny a oleje. Pro dosažení 

vyšší bezpečnosti a účinnosti ochrany vnitřního prostoru vřeteníku před nečisotami bývá přední 

labyrint tlakován vzduchem [1]. 

4.10 Diagnostika vřetene 

Během provozu obráběcího stroje je důležité sledovat chod vřetene pomocí senzorů předpětí 

ložisek, teplotu a průtok chladicího média, teplotu ložisek apod. viz Obr. 18) [1],[2]. 

 

Obr. 18) Příklad senzorů vřetene [19].
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5 AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ 

Automatická výměna nástrojů je určena zejména ke skladování nástrojových jednotek, 

manipulaci s nimi a jejich polohování, aniž by se jí přímo účastnil lidský faktor. V případě 

horizontální vyvrtávačky je nejběžnější spojení manipulátoru s výměníkem nástrojů. Důvodem 

pro výměnu nástroje může být nadměrné opotřebení nástroje stávajícího, případně výměna 

za nástroj vhodnější pro další operaci. Zásadní výhodou samočinné výměny je zkrácení 

vedlejšího čas, což vede k vyšší produktivitě [1]. 

Na systém automatické výměny nástrojových jednotek je kladeno několik požadavků 

[1]: 

• rychlost výměny 

• vysoká funkční spolehlivost (zejména z důvodu vysokých nákladů) 

• dostatečná kapacitu zásobníku (ani málo, ani mnoho) 

• co nejmenší zástavbová plocha 

• zamezení znečištění vlivem třísek apod. 

• zvýšená přesnost ustavení polohy nástroje 

5.1 Zásobníky 

Způsob konstrukce zásobníků je odvislý od typu stroje, typu nástrojů a jejich počtu a hmotnosti, 

způsobu upínání a skladování [1]. 

5.1.1 Nosné zásobníky 

Tento typ přenáší složky řezných sil přímo do rámu stroje. Obvyklým řešením může být 

např. revolverová hlava, do níž jsou upnuty řezné nástroje, kterou mohou být případně 

i poháněny (např. hlavy pro frézovací stroje) [1]. 

5.1.2 Skladovací zásobníky 

Rozdíl oproti nosným zásobníkům je v tom, že nástroje v zásobníku se řezného procesu přímo 

neúčastní, slouží jen ke skladování a bezpečnému uložení. Měněny mohou být nástrojové 

jednotky, vřetenové hlavy apod. [1] 

5.1.3 Další typy zásobníků nástrojů 

Mezi další typy mohou být řazeny kombinace výše uvedených druhů zásobníků [20]. 

5.2 Výměník 

Zařízení je vloženo mezi vřeteno a zásobník, pokud není možno provádět přímou výměnu 

zejména pokud je osa nástroje v zásobníku kolmá na osu vřetena obráběcího stroje [1]. 

5.3 Manipulátor 

Je obvyklý u nejsložitějších systémů. Slouží k přenesení nástroje do místa výměny a také 

výměně nástrojů v pracovním místě [20].
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6 KONSTRUKČNÍ NÁVRH 

Konstrukční návrh vychází z koncepce nepřímého pohonu vřetene asynchronním 

elektromotorem s výkonem cca 30 kW a krouticím momentem do 1 200 Nm. 

6.1 Vstupní parametry 

Již bylo konstatováno, že v dnešní době jsou čistě horizontální vyvrtávačky překonané, jedná 

se o stroje zaměřené sice primárně na vyvrtávání, avšak jakožto obráběcí centra mohou plnit 

rozličné úkoly v závislosti na použitém nástroji. 

Jako výchozí operace, na kterou bude stroj dimenzován, bude hrubování oceli a litiny 

frézovacím nástrojem CoroMill 245 (Obr. 19) od společnosti Sandvik Coromant [19] o průměru 

200 mm a posuvem 0,28 mm na zub. Veškeré další operace (zejména vyvrtávání) už budou 

na tuhost konstrukce méně náročné. Tab 1) obsahuje hodnoty, ze kterých budou vycházet další 

výpočty. 

 

Obr. 19) Frézovací nástroj CoroMill 245 od výrobce Sandvik Coromant [21]. 

Tab 1)  Vstupní hodnoty [19] 

CoroMill 245 

Průměr nástroje 𝐷𝑐 [𝑚𝑚] 200 

Počet zubů 𝑧 [−] 8 

Řezná rychlost 𝑣𝑐  [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] 190 

Posuv na zub 𝑓𝑧 [𝑚𝑚] 0,28 

Měrná řezná síla 𝑘𝑐1 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] 2 000 

Nástrojový úhel nastavení hlavního ostří 𝜅𝑟 [°] 45 

Hloubka řezu 𝑎𝑝 [𝑚𝑚] 10 

Šířka pracovního záběru 𝑎𝑒 [𝑚𝑚] 200 

Konstanta měrné řezné síly 𝑚𝑐 [−] 0,25 
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6.2 Výpočet výchozích hodnot 

Pro návrh vřeteníku budou v následujících podkapitolách vypočteny hodnoty maximálních 

otáček, řezných sil, krouticího momentu apod. 

Pro stanovení momentu, řezných sil apod. byla stanovena operace (čelní frézování), 

při které bude docházet k největšímu namáhání při maximálním posuvu na zub, největšímu 

záběru, který umožňuje břitová destička. Použity jsou vztahy uvedené pro čelní frézování 

viz [22]. Hodnoty zvoleného nástroje pro výpočet jsou uvedeny v Tab 1)  

 

• Otáčky nástroje: 

𝑛 =
1000 ∙ 𝑣𝑐

𝜋 ∙ 𝐷𝑐
=

1000 ∙ 190

𝜋 ∙ 200
= 302 𝑚𝑖𝑛−1 (1)  

 

• Rychlost posuvu: 

𝑣𝑓 = 𝑓𝑧 ∙ 𝑛 ∙ 𝑧𝑐 = 0,28 ∙ 302 ∙ 4 = 338,68 𝑚𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 (2)  

 

• Průměrná tloušťka třísky: 

ℎ𝑚 = 𝑓𝑧 ∙ √
𝑎𝑒

𝐷𝑐
= 0,28 ∙ 𝑓𝑧 ∙ √

200

200
= 0,28 𝑚𝑚 (3)  

 

• Specifická řezná síla: 

𝑘𝑐 = 𝑘𝑐1 ∙ ℎ𝑚
−𝑚𝑐 = 2000 ∙ 0,28−0,25 = 2749,4 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (4)  

 

• Výkon vřetena: 

𝑃𝑐 =
𝑎𝑝 ∙ 𝑎𝑒 ∙ 𝑣𝑓 ∙ 𝑘𝑐

60 ∙ 106
=

10 ∙ 200 ∙ 338,68 ∙ 2749,4

60 ∙ 106
= 31,04 𝑘𝑊 (5)  

 

• Krouticí moment: 

𝑀𝑘 =
𝑃𝑐 ∙ 30 ∙ 103

𝜋 ∙ 𝑛
=

31,04 ∙ 30 ∙ 103

𝜋 ∙ 302
= 980,19 𝑁𝑚 (6)  

 

• Řezná síla: 

𝐹𝑐 =
2 ∙ 𝑀𝑘 ∙ 1000

𝐷𝑐
=

2 ∙ 980,19 ∙ 1000

200
= 9801,86 𝑁 (7)  
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6.3 Zvolená koncepce 

Skříň vřeteníku bude tvořena odlitkem z litiny s lupínkovým grafitem. Vřeteno bude poháněno 

třífázovým asynchronním motorem spojeným s dvourychlostní planetovou převodovkou. 

Pohon bude přichycen na skříň. Přenos krouticího momentu z převodovky na vřeteno bude 

proveden synchronním řemenem a příslušnými řemenicemi viz Obr. 20). Zohledněna musí být 

i možnost náležitého napnutí řemenu. 

 

Obr. 20) Schéma pohonu 

6.4 Volba pohonu 

Na základě hodnot spočtených v 6.2 byl proveden výběr motoru a převodové skříně. Pro pohon 

vřetene bude použit vodou chlazený třífázový asynchronní elektromotor Siemens typové řady 

Simotics M 1PH8 (parametry v Tab 2) , který je podle výrobce [23] i Technického týdeníku 

[24] speciálně určen pro hlavní pohony na výrobních a obráběcích strojích. 

Tab 2)  Parametry motoru Simotics M 1PH8184-1-C2 [25] 

Pm [kW] Mm [Nm] nm [min-1] nmax [min-1] 
ηm [-]  Výška 

hřídele [mm] 

38 450 800 5 000 0,885 180 

 

 

Obr. 21) Výkonová a momentová charakteristika motoru Simotics M 1PH8 [25]. 
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S ohledem na obvyklá konstrukční řešení výrobců v případě nepřímého pohonu vřetena 

bude za motor zařazena dvourychlostní planetová převodovka Duoplan 2K450 výrobce ZF 

(parametry viz Tab 3) , což umožňuje dosáhnout velkého krouticího momentu pro obrábění 

s vyšším zatížením (s převodovým poměrem 1:4) a větších otáček a menšího krouticího 

momentu pro zatížení nižší (převodový poměr 1:1). Motor i převodovka jsou zkonstruovány 

jako přírubové, čehož bude při konstrukci využito. Hřídel motoru bude přímo zasunuta 

do převodové skříně a bude zajištěn přenos krouticího momentu. Na výstupní hřídeli 

převodovky bude instalována řemenice pro pohon vřetena. 

Tab 3)  Parametry převodovky ZF Duoplan 2K450 [26] 

i1 [-] i2 [-] np [min-1] np_max [min-1] Mp [Nm]  Mp_max [Nm] 

1 4 1 000 5 000 450 1 800 

• Minimální výkon motoru [1]: 

𝑃𝑚 ≥
𝑃𝑐

𝜂𝑚
=

31,04

0,885
= 35,07 𝑘𝑊 (8)  

• Velikost momentu na výstupu z převodové skříně [1]: 

𝑀𝑣 = 𝑖 ∙ 𝑀𝑚 = 4 ∙ 450 = 1800 𝑁𝑚 (9)  

6.5 Přenos krouticího momentu 

Vzhledem k tomu, že osa motoru bude umístěna mimo osu vřetena, je nutno pro jeho pohon 

použít nějaký způsob přenosu krouticího momentu. Možností může být například ozubené 

soukolí, nicméně pro tuto aplikaci je zvolen řemenový převod 1:1. Mezi přednosti patří vysoká 

účinnost (až 98 %), žádný skluz, nízká hlučnost a malá hmotnost. 

Pro další výpočty bude uvažován synchronní řemen výrobce Optibelt řady 

Omega HP 14M a další výpočty budou vedeny přímo podle návodu výrobce [27]. 

• Celkový součinitel zatížení: 

𝑐2 = 𝑐0 + 𝑐6 + 𝑐8 = 1,9 + 0 + 0,2 = 2,1 (10)  

Hodnoty jednotlivých součinitelů byly získány ze zdroje [27], kdy hodnota c0 = 1,9 je 

určena pro obráběcí stroje pracující déle než 16 hodin, c6 = 0 značí převod bez podpůrných 

kladek a c8 = 0,2 odpovídá nízkému zatížení při startu stroje. 

• Hodnota ekvivalentního výkonu: 

𝑃𝐵 = 𝑐2 ∙ 𝑃𝑚 = 2,1 ∙ 38 = 79,8 𝑘𝑊 (11)  

Na základě výše uvedených výpočtů a pomocí Obr. 22) mohou být vybrány dva typy 

řemenů: AT20 a 14M. Původně uvažovaný řemen AT20 je však vhodný spíše pro pohony 

lineární, jelikož je nabízen jako otevřený v metráži. Proto byl zvolen typ druhý, 14M, 

který již je nabízen jako uzavřený v různých délkách. 
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Obr. 22) Nomogram pro výběr typu ozubeného řemene [27]. 

V Tab 4) jsou uvedeny zvolené předběžné parametry převodu synchronním řemenem. 

Tab 4)  Předběžné parametry řemenového převodu 

Převodový 

poměr 

Počet zubů 

řemenic 

Hlavový průměr 

řemenic 

Roztečný 

průměr řemenic 

Osová 

vzdálenost 

iw [-] Zk [-] da [mm] dw [mm] aw [mm] 

1 48 211,11 213,9 500 

• Stanovení délky řemenu: 

𝐿𝑤 = 2 ∙ 𝑎𝑤 +
𝜋 ∙ (𝑑𝑤 + 𝑑𝑤)

2
+

(𝑑𝑤 − 𝑑𝑤)2

4 ∙ 𝑎𝑤
= 2 ∙ 𝑎𝑤 + 𝜋 ∙ 𝑑𝑤 (12)  

𝐿𝑤 = 1 680 𝑚𝑚  

• Stanovení skutečné osové vzdálenosti: 

𝐾 =
𝐿𝑤

4
− 0,393 ∙ 2𝑑𝑤 =

1680

4
− 0,393 ∙ 2 ∙ 213,9 = 252 𝑚𝑚 (13)  

𝑎𝑤 = 𝐾 + √𝐾2 −
(𝑑𝑤 − 𝑑𝑤)2

8
= 252 + √2522 = 504 𝑚𝑚 (14)  
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• Určení minimální vzdálenosti pro napnutí řemene: 

𝑥𝑤 = 0,004 ∙ 𝑎𝑤 = 0,004 ∙ 504 = 2,02 𝑚𝑚 (15)  

• Určení počtu zubů v záběru: 

𝑧𝑒 =
𝑧𝑘

6
(3 −

𝑑𝑤 − 𝑑𝑤

2
) =

48

6
(3 −

213,9 − 213,9

2
) = 24  (16)  

• Určení šířky řemenu: 

𝑐𝑏 ≥
𝑃𝐵

𝑃𝑁 ∙ 𝑐1 ∙ 𝑐7
 (17)  

𝑐𝑏 ≥
79,8

23,87 ∙ 1 ∙ 0,95
 

𝑐𝑏 ≥ 3,52 

Ze součinitele cb je zvolena odpovídající šířka řemenu, tj. 115 mm. 

Z katalogu výrobce jsou pro dané podmínky otáček a počtu zubů řemenice zvoleny 

hodnoty součinitelů c1=1 (pro daný počet zubů v záběru) a c7=0,95 (pro zvolenou délku 

řemenu). 

• Kontrola drážkování: 

Dovolený tlak na boky drážek [6]: 

𝑝𝑑 = 𝑔0 ∙ 𝑝0 = 0,6 ∙ 150 = 90 𝑀𝑃𝑎 (18)  

Hodnoty g0, p0 voleny ze zdroje [6] (0,6 pro drážkování, jednosměrný pohyb s velkými 

rázy, 150 MPa pro ocel a ocel na odlitky). 

 

Výpočet délky drážky z dovoleného tlaku [6]: 

𝑙 =
2 ∙ 𝑀𝑘

𝑝𝑑 ∙ 𝑑𝑠 ∙ ℎ ∙ 𝐾 ∙ 𝑧
=

2 ∙ 980 ∙ 103

90 ∙ 86 ∙ 5 ∙ 0,75 ∙ 6
= 22,51  𝑚𝑚 (19)  

K pro rovnoboké drážkování = 0,75 [6]. 

Skutečná délka styku je podstatně větší než vypočtená, drážkování vyhovuje. 

6.6 Upínací jednotka 

Po provedené řešerši v oblasti horizontálních vyvrtávaček byl zvolen upínací systém 

s kuželovou dutinou ISO 50, který je velmi rozšířený.  

Zvolena byla upínací jednotka ES výrobce OTT Jakob (Obr. 23)  s vnějším pohonem 

vhodným pro použití do maximálních otáček 10 000 min-1 [28]. 

Upínací jednotka bude doplněna hydraulickou odepínací jednotkou LE60 téhož výrobce 

[28]. 
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Obr. 23) Upínací jednotka ES50 výrobce OTT Jakob [28]. 

6.7 Návrh vřetena 

Předběžný návrh (viz Obr. 24) vychází z použití upínacího systému ES50, dále musí být 

zohledněno, že osa motoru se nachází mimo osu vřetena, kdy se řemenice pro synchronní řemen 

bude nacházet až za zadními ložisky (všechna ložiska byla volena valivá). Pracovní průměr byl 

stanoven po celé délce na 100 mm, což je pro horizontální vyvrtávací centra těchto parametrů 

obvyklé. Přenos krouticího momentu bude zajištěn drážkováním. 

 

Obr. 24) Předběžný návrh vřetena 

6.8 Uložení vřetena 

Podle rešerše v části 4.4 byla pro uložení vřeten vyvinuta kuličková ložiska s kosoúhlým 

stykem. Přední ložiskový uzel bude tvořen trojicí výše uvedených ložisek v tandemu, zadní pak 

dvojicí ložisek viz Obr. 25). 

 

Obr. 25) Uložení vřetena – překresleno z [1]. 

Zadní část vřetena bude podpírat dvojice kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem 

uspořádaných do „O”. 
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6.8.1 Zvolená ložiska – přední 

Parametry zvolených ložisek jsou uvedeny v Tab 5)  

Tab 5)  Parametry zvolených ložisek [29] 

Typ ložiska SKF 71930 CD/P4A 

Vnitřní průměr d 150 mm 

Vnější průměr D 210 mm 

Šířka ložiska B 28 mm 

Statická únosnost C0_A/B 114 kN 

Dynamická únosnost CA/B 132 kN 

Síla předpětí Fv 2 000 N 

Tuhost ložiska k 524 N.µm-1 

Pozn. přední i zadní ložiska jsou stejná 

6.8.2 Vzdálenost mezi ložisky 

Z důvodu zohlednění výsledné deformace na konci vřetena je důležité určit optimální 

vzdálenost podpor (ložisek). Celkovou deformaci vřetena udává vztah (20) [2]: 

𝛿 = 𝛿𝑉 + 𝛿𝐿 + 𝛿𝑆 (20)  

Jelikož analytický výpočet deformace skříně δS je možný pouze pro geometricky 

jednoduchá tělesa a pro složitější případy musí být vztahy odvozené vždy pro daný konkrétní 

případ a je vhodné použít metodu konečných prvků, nebude při výpočtu tato část deformace 

uvažována. Výsledný vztah pro celkovou deformaci vřetena tedy bude viz vztah (21) [2].  

𝛿 = 𝛿𝑉 + 𝛿𝐿 (21)  

Jestliže budou ložiska uvažována jako radiálně dokonale tuhá (jejich naklopení 

je povoleno), a to včetně ložiska kluzného, které je umístěno mezi vřeteno a vřeteno pracovní, 

lze dílčí deformaci δV vřetena definovat podle vztahu (21), kdy se vřeteno rozdělí na 2 části: 

část mezi ložisky o momentu setrvačnosti J1 a na konec převislý se setrvačným momentem J2. 

Potom je průhyb působící silou Fc dán [2]: 

𝛿𝑉 = 𝛿1𝑉 + 𝛿2𝑉 (22)  

Myšlený průhyb δA mezi ložisky nastává pro případ, že by vřeteno (prut) bylo vetknuto 

v místě ložiska B (předního) a část mezi ložisky by byla zatížena jen reakcí v ložisku zadním 

(A) [2]. 

𝛿𝑉 =
𝐹𝑐 ∙ 𝑎2

3𝐸
(

𝐿

𝐽1
+

𝑎

𝐽2
) (23)  

Jsou-li známy tuhosti ložisek kA, kB, nebo jejich poddajnosti CA, CB, lze vliv deformace 

ložisek na deformaci vřetena pomocí vztahu (24) [2]: 

𝛿𝐿 =
𝐹𝑐

𝐿2
[𝑎2 ∙ 𝐶𝐴 + (𝑎 + 𝐿)2 ∙ 𝐶𝐵] (24)  
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Dosazením (23) a (24) do (21) vznikne vztah (25): 

𝛿 =
𝐹𝑐 ∙ 𝑎2

3𝐸
(

𝐿

𝐽1
+

𝑎

𝐽2
) +

𝐹𝑐

𝐿2
[𝑎2 ∙ 𝐶𝐴 + (𝑎 + 𝐿)2 ∙ 𝐶𝐵] (25)  

Po úpravě a derivaci 
𝜕𝛿

𝜕𝐿
= 0 vznikne rovnice (26), ze které je přímo možno určit 

vzdálenost ložisek [4]: 

𝑥3 + 𝑞 ∙ 𝑥 + 𝑟 = 0 (26)  

kde 𝑞 = −
6𝐸∙𝐽1

𝑎
𝐶𝐵 a 𝑟 = −6𝐸 ∙ 𝐽1(𝐶𝐴 + 𝐶𝐵) 

Rovnice (26) má tři řešení, avšak pouze první je reálný a má význam: 

𝑥1 = 𝑢 + 𝑣 (27)  

kde 𝑢 = √−
1

2
𝑟 + √𝑧

3
, 𝑣 = √−

1

2
𝑟 − √𝑧

3
 a 𝑧 =

1

4
𝑟2 +

1

27
𝑞3 

Před samotným určením ideální vzdálenosti mezi ložisky je nutno určit již zmíněné 

momenty setrvačností J1 a J2 pro dané plochy a vyčíslit hodnoty poddajností ložisek A a B podle 

vztahu (28). 

𝐶𝑖 =
1

𝑘𝑖
 (28)  

Tab 6)  Hodnoty potřebné pro výpočet vzdálenosti ložisek 

Modul pružnosti v tahu E 2,1 ∙ 105 MPa 

Vnější průměr vřetene D1 (mezi ložisky) 0,15 m 

Vnitřní průměr vřetena d1 (mezi ložisky) 0,035 m 

Vnější průměr vřetene D2 (převislá část) 0,15 m 

Vnitřní průměr vřetena d2 (převislá část) 0,055 m 

Délka převislé části vřetena a 0,09 m 

Působící síla Fc 9 802 N 

𝐽1 =
𝜋

64
(𝐷1

4 − 𝑑1
4) = 𝐽1 =

𝜋

64
(0,154 − 0,0354) = 2,478 ∙ 10−5 𝑚4 (29)  

𝐽2 =
𝜋

64
(𝐷2

4 − 𝑑2
4) = 𝐽1 =

𝜋

64
(0,154 − 0,0554) = 2,44 ∙ 10−5 𝑚4 (30)  

𝐶𝐴 =
1

𝑘𝐴
=

1

524
= 0,0019084 𝜇𝑚 ∙ 𝑁−1 (31)  

𝐶𝐵 =
1

𝑘𝐵
=

1

524
= 0,0019084 𝜇𝑚 ∙ 𝑁−1 (32)  

Dosazením spočtených hodnot do (27) bude určena optimální vzdálenost podpor 

(ložisek): x1 = 0,428 m 
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6.8.3 Celková deformace a tuhost vřetena 

Výsledná celková deformace vřetena se získá dosazením do vztahu (25), kde L = x1. 

Deformace byla počítána pro zatížení řeznou silnou Fc, jejíž hodnota je uvedena v Tab 6) . 

𝛿 = 4,193 ∙ 10−5 𝑚 

Tuhost vřetena je určena vztahem (33): 

𝑘𝑉 =
𝐹𝐶

𝛿
=

9801,86

4,193 ∙ 10−5
= 2,338 ∙ 108 𝑁 ∙ 𝑚−1 (33)  

6.8.4 Zvolená ložiska – zadní 

Pro podporu zadního konce vřetena, která zároveň umožňují jeho výsuv byla zvolena ložiska 

SKF S7017 ACD/HCP4A řazená do „O”, hodnoty uvedeny v Tab 7)  

Tab 7)  Parametry zvolených ložisek [30] 

Typ ložiska SKF S7017 ACD/HCP4A 

Vnitřní průměr d 85 mm 

Vnější průměr D 130 mm 

Šířka ložiska B 22 mm 

Statická únosnost C0_C 62 kN 

Dynamická únosnost Cc 63,7 kN 

Síla předpětí Fv 400 N 

6.9 Reakce v ložiskách 

Určení radiálních reakcí 

Během určování reakcí byla ve výpočtu zohledněna nejen řezná síla F0, ale i spojité zatížení q, 

které vzniká v důsledku působení tíhového zrychlení g = 9,81 m ∙ s−2 na jednotlivé prvky 

sestavení. Spojité zatížení může být nahrazeno silou Fq, jejíž účinek je staticky ekvivalentní 

spojitému zatížení, jejíž těžiště se nachází v těžišti zatěžujícího obrazce. Zároveň je zohledněna 

i odstředivá síla Fow vznikající přenosem krouticího momentu na vřeteno. Hmotnosti 

jednotlivých součástí jsou určeny v programu Autodesk Inventor Professional 2016, hmotnost 

řezného nástroje a nástrojového držáku jsou určeny z katalogu výrobce Sandvik Coromant. 

Pro další výpočty je spojité zatížení od tíhového zrychlení uvažováno rovnoměrné, 

i když reálně by zatížení bylo různé, nicméně rozdíly by nebyly nijak výrazné, proto mohou být 

zanedbány. 

  

Obr. 26) Reakce v ložiskách 
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• Délka převislého konce: 

𝑏 = 𝑎 + 𝑙𝑛𝑗 = 0,09 + 0,121 = 0,211 𝑚 (34)  

Délka nástrojové jednotky byla určena z katalogu výrobce Sandvik Coromant  [21],[29]. 

• Určení ekvivalentní síly liniového zatížení Fq: 

𝐹𝑞 = ∑ 𝑚𝑖 ∙ 𝑔

𝑛

𝑖=1

= 119,978 ∙ 9,81 = 1 177 𝑁 (35)  

• Stanovení velikosti spojitého zatížení q: 

𝑞 =
𝐹𝑞

𝐿𝑐
=

1 177

1,626
= 724 𝑁 ∙ 𝑚−1 (36)  

• Stanovení velikosti obvodové síly Fow: 

𝐹𝑜𝑤 =
2 ∙ 𝑀𝑘

𝑑𝑤
=

2 ∙ 980

0,21339
= 9 165 𝑁 (37)  

• Rovnice statické rovnováhy: 

∑ 𝐹𝑦 = − 𝐹𝑐 + 𝐹𝑟𝐵 − 𝐹𝑟𝐴 + 𝐹𝑜𝑤 − 𝐹𝑞 + 𝐹𝑟𝐶 = 0 (38)  

• Rovnice momentové rovnováhy: 

∑ 𝑀𝑧𝐵 = 𝐹𝑐 ∙ 𝑏 − 𝐹𝑟𝐴 ∙ 𝑥1 − 𝐹𝑞 ∙ (𝑏1 + 𝑏2) + 𝐹𝑜𝑤 ∙ (𝑏1 + 𝑏2 + 𝑏3)

+ 𝐹𝑟𝐶 ∙ (𝑏1 + 𝑏2 + 𝑏3 + 𝑏4) = 0 
(39)  

Jelikož se jedná o úlohu 1x staticky neurčitou, je nutno provést částečné uvolnění 

(viz Obr. 27) s deformační podmínkou, aby bylo možno určit reakce ve všech třech skupinách 

ložisek. 

 

Obr. 27) Částečné uvolnění a deformační podmínka 

Následně se pomocí Castigllianovy věty (40) vyjádří 𝐹𝑟𝐶 = 𝑓(𝐹𝑟𝐴, 𝐹𝑟𝐵) a zpětným 

dosazením do (38) a (39) vznikne soustava rovnic, jejímž řešením budou reakce v ložiskách A 

a B, nakonec bude určena i reakce ve skupině ložisek C. Toto umožní určit životnost ložisek 

a bezpečnosti v nebezpečných místech. 
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𝑢𝐶 =
𝜕𝑊

𝜕𝐹𝑟𝑐
= ∫

𝑀𝑜

𝐸 ∙ 𝐽
𝛾

∙
𝜕𝑀𝑜

𝜕𝐹𝑟𝐶
𝑑𝑥 = 0 (40)  

Kde 
𝜕𝑊

𝜕𝐹𝑟𝐶
 je derivace energie napjatosti prutu podle určované síly 𝐹𝑟𝐶 

Rovnice (41) vyjadřuje 𝐹𝑟𝐶 = 𝑓(𝐹𝑟𝐴, 𝐹𝑟𝐵): 

𝐹𝑟𝐶 = 182 428,8491 − 26,7116𝐹𝑟𝐵 + 18,4808𝐹𝑟𝐴 (41)  

Po dosazení a úpravách vznikne soustava rovnic 

−19,4808 ∙ 𝐹𝑟𝐴 + 27,7116 ∙ 𝐹𝑟𝐵 = 187 814,0007 (42)  

28,18028 ∙ 𝐹𝑟𝐴 − 41,34957 ∙ 𝐹𝑟𝐵 = −300 424,1253 

• Řešením soustavy (42) jsou reakce ložisek A a B: 

𝐹𝑟𝐴 = 17 117 𝑁 (43)  

𝐹𝑟𝐵 = 18 931 𝑁 

• Velikost reakce v ložisku C je dána dosazením (43) do (41): 

 𝐹𝑟𝐶 = −1,625 𝑁   

Protože je síla FrC záporná, působí opačným směrem, než bylo při uvolňování 

uvažováno. 

Stanovení axiálních reakcí 

V axiálním směru působí na obě ložiska v přední části předepínací síla. 

𝐹𝑣1 = 𝐹𝑎𝐵 = 𝐹𝑎𝐴 = 2 000 𝑁  

V axiálním směru působí na skupinu zadních ložisek C předepínací síla. 

𝐹𝑣2 = 𝐹𝑎𝐶 = 400 𝑁  

6.10 Životnost ložisek 

Životnost ložisek je počítána opět pro maximální zatížení čelním frézováním. 

Základní vztah pro výpočet hodinové životnosti ložiska je (45) [6]: 

𝐿ℎ10 = (
𝐶

𝑃
)

𝑝

∙
106

60 ∙ 𝑛
 (44)  

Vzhledem k tomu, že ložiska, v nichž je uloženo vřeteno, přenášejí kombinované 

zatížení (axiální i radiální), je nutno pro dosazení do vztahu (45) vypočíst dynamické 

ekvivalentní zatížení P, které se určí podle vztahu (46), kdy koeficienty X a Y jsou dány 

výrobcem ložiska [6]. 

𝑃 = 𝑋 ∙ 𝐹𝑟 + 𝑌 ∙ 𝐹𝑎 (45)  
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Trvanlivost předních ložisek vřetena (skupina B) 

• Dynamická únosnost ložisek v tandemu (pro trojici): 

𝐶𝑠𝑘_𝐵 = 2,16 ∙ 𝐶𝐵 = 2,16 ∙ 132 = 285,12 𝑘𝑁 (46)  

• Bezrozměrný součinitel e pro určení součinitelů X a Y. Referenční hodnota 𝑒 = 0,68 

[29].  

𝑒𝐵 =
𝐹𝑎𝐵

𝐹𝑟𝐵
=

2 000

18 931
= 0,106 (47)  

𝑒𝐵 ≤ 𝑒 → 0,106 ≤ 0,68 → 𝑋 = 1, 𝑌 = 0 
 

• Dynamické ekvivalentní zatížení ložiska B: 

𝑃𝐵 = 𝑋 ∙ 𝐹𝑟𝐵 + 𝑌 ∙ 𝐹𝑎𝐵 = 1 ∙ 18 931 + 0 ∙ 2 000 = 18 931 𝑁 (48)  

• Životnost ložisek skupiny B, součinitel 𝑝 = 3 (pro ložiska s bodovým stykem) [6]: 

𝐿ℎ10_𝐵 = (
𝐶𝑠𝑘_𝐵

𝑃𝐵
)

𝑝

∙
106

60 ∙ 𝑛
= (

285 120

18 931
)

3

∙
106

60 ∙ 302
 (49)  

𝐿ℎ10_𝐵 = 188 540 ℎ𝑜𝑑.  

Trvanlivost zadních ložisek vřetena (skupina A) 

• Dynamická únosnost ložisek v tandemu (pro dvojici): 

𝐶𝑠𝑘_𝐴 = 1,62 ∙ 𝐶𝐴 = 1,62 ∙ 132 = 213,5 𝑘𝑁 (50)  

• Bezrozměrný součinitel e pro určení součinitelů X a Y. Referenční hodnota 𝑒 = 0,68 

[29]: 

𝑒𝐴 =
𝐹𝑎𝐴

𝐹𝑟𝐴
=

2 000

17 117
= 0,117 (51)  

𝑒𝐴 ≤ 𝑒 → 0,117 ≤ 0,68 → 𝑋 = 1, 𝑌 = 0 
 

• Dynamické ekvivalentní zatížení ložiska B: 

𝑃𝐴 = 𝑋 ∙ 𝐹𝑟𝐴 + 𝑌 ∙ 𝐹𝑎𝐴 = 1 ∙ 17 117 + 0 ∙ 2 000 = 17 117 𝑁 (52)  

• Životnost ložisek skupiny A, součinitel 𝑝 = 3 (pro ložiska s bodovým stykem) [6]: 

𝐿ℎ10_𝐴 = (
𝐶𝑠𝑘_𝐴

𝑃𝐴
)

𝑝

∙
106

60 ∙ 𝑛
= (

213 500

17 117
)

3

∙
106

60 ∙ 302
 (53)  

𝐿ℎ10_𝐴 = 107 090 ℎ𝑜𝑑.  
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Trvanlivost zadních ložisek (skupina C) 

• Dynamická únosnost ložisek zády k sobě („O”): 

𝐶𝑠𝑘_𝐶 = 1,62 ∙ 𝐶𝐶 = 1,62 ∙ 63,7 = 103,2 𝑘𝑁 (54)  

• Bezrozměrný součinitel e pro určení součinitelů X a Y. Referenční hodnota 𝑒 = 0,68 

[30].  

𝑒𝐶 =
𝐹𝑎𝐶

𝐹𝑟𝐶
=

400

1,625
= 246 (55)  

𝑒𝐶 ≥ 𝑒 → 0,117 ≤ 0,68 → 𝑋 = 0,67, 𝑌 = 1,41 
 

• Dynamické ekvivalentní zatížení ložiska B: 

𝑃𝐶 = 𝑋 ∙ 𝐹𝑟𝐶 + 𝑌 ∙ 𝐹𝑎𝐶 = 0,67 ∙ 1,625 + 1,41 ∙ 400 = 565 𝑁 (56)  

• Životnost ložisek skupiny A, součinitel 𝑝 = 3 (pro ložiska s bodovým stykem) [6]: 

𝐿ℎ10_𝐶 = (
𝐶𝑠𝑘_𝐶

𝑃𝐶
)

𝑝

∙
106

60 ∙ 𝑛
= (

103 200

565
)

3

∙
106

60 ∙ 302
 (57)  

𝐿ℎ10_𝐶 = 336 ∙ 106 ℎ𝑜𝑑. 

 
 

Pozn.: Velikost reakce FrC je ve srovnání s ostatními silami velmi malá (z toho důvodu 

vychází životnost ložiskové skupiny C velmi vysoká), proto nebude pro výpočet výsledných 

vnitřních účinků uvažována. 

6.11 Bezpečnost vřetena vzhledem k meznímu stavu pružnosti 

Během řezného procesu dochází k namáhání vřetena ohybovým momentem, který má po délce 

proměnnou hodnotu a momentem krouticím, který je konstantní. Bezpečnost bude určena 

ve dvou nebezpečných místech: v místě nejvyšší hodnoty ohybového momentu a v místě vrubu, 

kde dochází ke skokové změně průměru (drážka). 

Tab 8)  Vlastnosti materiálu vřetena [7] 

Materiál vřetena ČSN 41 2050 (12 050) 

Mez kluzu Re 400 MPa 

Mez pevnosti Rm 800-900 MPa 

 

6.11.1 Určení výsledných vnitřních účinků 

Řez I: 𝑥1 ∈ 〈0; 0,211〉 

𝑀𝑜𝐼 = −𝐹𝑐 ∙ 𝑥1 − 𝑞 ∙
𝑥1

2

2
 (58)  
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Pro 𝑥1 = 0: 

𝑀𝑜𝐼 = −9 802 ∙ 0 − 724 ∙
02

2
= 0 𝑁 ∙ 𝑚  

Pro 𝑥1 = 0,211: 

𝑀𝑜𝐼 = −9 802 ∙ 0,211 − 724 ∙
0,2112

2
= −2 084 𝑁 ∙ 𝑚  

Řez II: 𝑥2 ∈ 〈0; 0,428〉 

𝑀𝑜𝐼𝐼 = −𝐹𝑐 ∙ (𝑥2 + 𝑏) − 𝑞 ∙
(𝑥2 + 𝑏)2

2
+ 𝐹𝑟𝐵 ∙ 𝑥2 (59)  

Pro 𝑥2 = 0: 

𝑀𝑜𝐼𝐼 = −9 802 ∙ (0 + 0,211) − 724 ∙
(0 + 0,211)2

2
+ 𝐹𝑟𝐵 ∙ 0 = −2 084 𝑁 ∙ 𝑚 

Pro 𝑥2 = 0,211: 

𝑀𝑜𝐼𝐼 = −9 802 ∙ (0,428 + 0,211) − 724 ∙
(0,428 + 0,211)2

2
+ 18 931 ∙ 0,428 

𝑀𝑜𝐼𝐼 = 1 691 𝑁 ∙ 𝑚 

 

Řez III: 𝑥3 ∈ 〈0; 0,764〉 

𝑀𝑜𝐼𝐼𝐼 = −𝑞 ∙
𝑥3

2

2
 (60)  

Pro 𝑥3 = 0: 

𝑀𝑜𝐼 = −724 ∙
0

2
= 0 𝑁 ∙ 𝑚  

Pro 𝑥3 = 0,764: 

𝑀𝑜𝐼𝐼𝐼 = −724 ∙
0,7642

2
= −212 𝑁 ∙ 𝑚  

Řez IV: 𝑥4 ∈ 〈0; 0,223〉 

𝑀𝑜𝐼𝑉 = −𝑞 ∙
(𝑥4 + 𝑏4 + 𝑏5)2

2
+ 𝐹𝑜𝑤 ∙ 𝑥4 (61)  

Pro 𝑥4 = 0: 

𝑀𝑜𝐼𝑉 = −724 ∙
7642

2
+ 9 165 ∙ 0 = −212 𝑁 ∙ 𝑚 
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Pro 𝑥4 = 0,223: 

𝑀𝑜𝐼𝑉 = −724 ∙
(0,764 + 0,223)2

2
+ 9 165 ∙ 0,223 = 1 691 𝑁 ∙ 𝑚 

Průběh ohybového momentu na vřetenu znázorňuje Obr. 28), byl vytvořen pomocí 

nástroje bendingmomentdiagram.com/solve/. 

 

Obr. 28) Průběh ohybového momentu 

6.11.2 Bezpečnost v místě maximální hodnoty ohybového momentu 

Výpočet bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti bude proveden v místě nejvyšší hodnoty 

ohybového momentu (tj. v působišti síly FrB) podle [6]. 

• Maximální hodnota napětí od ohybového momentu: 

𝜎𝐵 =
𝑀𝑜𝐼𝐼

𝜋
32 ∙ 𝐷2

(𝐷2
4 − 𝑑2

4)
=

2 084
𝜋

32 ∙ 0,1
(0,14 − 0,0554)

= 23,37 𝑀𝑃𝑎 (62)  

• Maximální hodnota smykového napětí: 

𝜏𝐵 =
𝑀𝑘

𝜋
16 ∙ 𝐷2

(𝐷2
4 − 𝑑2

4)
=

980
𝜋

16 ∙ 0,1
(0,14 − 0,0554)

= 5,5 𝑀𝑃𝑎 (63)  
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• Redukované napětí podle podmínky HMH: 

𝜎𝑟𝑒𝑑_𝐵 = √𝜎𝐵
2 + 3 ∙ 𝜏𝐵

2 = √23,372 + 3 ∙ 5,072 = 25,23 𝑀𝑃𝑎 (64)  

• Prostá bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti: 

𝑘𝑘_𝐵 =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑_𝐵
=

400

25,35
= 15,9 (65)  

Součinitel bezpečnosti vůči MSP je dostatečně vysoký, tj. vyhovuje. 

6.11.3 Bezpečnost v místě vrubu (drážky) 

Do výpočtu bezpečnosti vzhledem k MSP bude zahrnuta koncentrace napětí v místě vrubu 

charakterizovaná součiniteli tvaru vrubu αi určených z nomogramů v [6]. Znázornění kritického 

místa zobrazuje Obr. 29). 

 

Obr. 29) Místo vrubu (drážky) 

• Hodnota ohybového momentu v místě změny průměru: 

𝑀𝑜𝐼𝑉 = −𝑞 ∙
(𝑥4 + 𝑏4 + 𝑏5)2

2
+ 𝐹𝑜𝑤 ∙ 𝑥4 (66)  

𝑀𝑜𝐼𝑉 = −724 ∙
(0,764 + 0,086)2

2
+ 9 165 ∙ 0,086 = 527 𝑁 ∙ 𝑚 

• Nominální hodnota napětí od ohybového momentu: 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝜋
32 ∙ 𝐷3

(𝐷3
4 − 𝑑3

4)
 (67)  

𝜎𝑜 =
527

𝜋
32 ∙ 0,092

(0,0924 − 0,0354)
= 7,9 𝑀𝑃𝑎 

• Maximální hodnota napětí od ohybového momentu, αo = 2,2: 

𝜎𝑜_𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝑜 ∙ 𝜎𝑜 = 2,2 ∙ 7,9 = 17,4 𝑀𝑃𝑎 (68)  

• Nominální hodnota smykového napětí: 

𝜏𝑜 =
𝑀𝑘

𝜋
16 ∙ 𝐷3

(𝐷3
4 − 𝑑2

4)
=

980
𝜋

16 ∙ 0,92
(0,924 − 0,0354)

= 7,35 𝑀𝑃𝑎 (69)  
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• Maximální hodnota smykového napětí, ατ = 1,8: 

𝜏𝑜_𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝜏 ∙ 𝜏𝑜 = 1,8 ∙ 7,35 = 13,3 𝑀𝑃𝑎 (70)  

• Redukované napětí podle podmínky HMH: 

𝜎𝑟𝑒𝑑_𝑜 = √𝜎𝑜_𝑚𝑎𝑥
2 + 3 ∙ 𝜏𝑜_𝑚𝑎𝑥

2 = √17,42 + 3 ∙ 13,32 = 28,8 𝑀𝑃𝑎 (71)  

• Prostá bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti: 

𝑘𝑘_𝑜 =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑_𝑜
=

400

28,8
= 13,9 (72)  

Součinitel bezpečnosti vůči MSP je dostatečně vysoký, tj. vyhovuje. 

6.12 Bezpečnost kuličkového šroubu vzhledem k MS vzpěrné stability 

Výrobce HIWIN, jehož šroub Rs 20x5 byl pro aplikaci výsuvu vřetena použit, udává v [32] 

vztahy pro výpočet mezních sil, aby nedošlo u šroubu k dosažení meznímu stavu vzpěrné 

stability. 

• Kontrola kritických otáček 

𝑛𝑘 = 𝑘𝑑 ∙
𝑑𝑘

𝑙𝑑
2 ∙ 108 = 1,88 ∙

20

8002
∙ 108 = 5 875 𝑚𝑖𝑛−1 (73)  

• Výpočet mezních otáček (nejvýše 80 % kritických otáček) 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 0,8 ∙ 𝑛𝑘 = 0,8 ∙ 5 875 = 4 700 𝑚𝑖𝑛−1 (74)  

Maximální teoretický pohyb osy W (výsuv vřetena), který tato konstrukce umožňuje, je 

600 mm. Při této délce a hodnotě mezních otáček by se vřeteno vysouvalo/zasouvalo 1,53 s. 

Servomotor o výkonu 400 W má však jmenovité otáčky 3 000 min−1. Za těchto podmínek 

by byl možný posuv z jedné koncové polohy do druhé za cca 2,40 s. Lze předpokládat, 

že během řezného procesu by výsuv probíhal pomaleji (řízení otáček např. frekvenčním 

měničem, příp. vložením převodu „do pomala”) dle specifik konkrétního použití stroje. 

• Kritická síla 

𝐹𝑘 = 𝑘𝑢 ∙
𝑑𝑘

4

𝑙𝑑
2 ∙ 105 = 2,05 ∙

204

7122
∙ 105 = 64,7 𝑘𝑁 (75)  

• Maximální možná síla (nejvýše 50 % síly kritické) 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∙ 𝐹𝑘 = 0,5 ∙ 64,7 = 32,35 𝑘𝑁 (76)  

Nejvyšší možná síla je pro danou aplikaci dostačující. 
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7 CAD MODEL 

3D model vřeteníku (celkový pohled Obr. 30) v závislosti na výpočtech provedených 

v kapitole 6 byl vytvořen v software Inventor Professional 2016 společnosti Autodesk. 

  

Obr. 30) 3D model vřeteníku 

 

Obr. 31) Podélný řez vřeteníkem 
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Obr. 31) zobrazuje podélný řez celým modelem vřeteníku a ukazuje konstrukční prvky 

rozebrané v kapitole 6. Následně budou v detailu rozebrány nejdůležitější části.  

 

Obr. 32) Pohon vřetena 

Obr. 32) znázorňuje pohon vřetena, který byl zvolen v podkapitole 6.4 spolu 

s řemenovým převodem spočteným v podkapitole 6.5. Zároveň výše uvedený obrázek ilustruje 

možnost náležitého napnutí řemene rovněž vypočteného v podkapitole 6.5. 

 

Obr. 33) Sestava vřetenových ložisek a přetlakování předního labyrintu 



 

53 

 

V podkapitole 6.10 byla počítána ložiska z hlediska jejich životnosti. Obr. 33) 

znázorňuje ložiska skupiny B (vlevo) a A (vpravo), Obr. 34) pak ložiska C. 

 

Obr. 34) Detail skupiny ložisek C a odepínací jednotky LE 60 

Obr. 35) znázorňuje mechanismus výsuvu vřetena pomocí kuličkového šroubu, jehož 

možnost pro použití v tomto návrhu vřeteníku (zejména bezpečnost vhledem k meznímu stavu 

vzpěrné stability) byla ověřena v 6.12. 

 

Obr. 35) Mechanismus výsuvu vřetena
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8 ZÁVĚR 

Náplní této bakalářské práce bylo provedení rešerše na téma vřeteníku horizontálního 

vyvrtávacího centra, dále pak konstrukční návrh, který byl realizován prostřednictvím CAD 

modelu a výkresu sestavení. 

V rešerši proběhlo stručné seznámení s problematikou vyvrtávání. Další část pojednává 

o jednotlivých konstrukčních prvcích a uzlech (např. uložení vřetena a jeho pohon), které se 

běžně objevují u vřeteníků horizontálních vyvrtávacích strojů. Následně se rešerše dotýká 

automatické výměny nástrojů, která sice není součástí zadání, nicméně velmi úzce s tématem 

souvisí. 

Nejdůležitější částí bylo samotné provedení konstrukčního návrhu. Jelikož jsou dnes 

spíše než jednoúčelové stroje obvyklá obráběcí centra umožňující nejlépe na jedno upnutí 

obrobku provádět různé operace, výchozí operací pro návrh vřeteníku bylo hrubování čelní 

frézou. Parametry zvolené pro návrh by měly vřeteník přibližovat aktuální nabídce na trhu. 

Pohonnou jednotku tvoří asynchronní elektromotor výrobce Siemens, následovaný 

dvoustupňovou planetovou převodovkou. Jelikož je náhon vřetene řešen jako nepřímý, krouticí 

moment na vřeteno přenáší synchronní (ozubený) řemen. Pro spojení řemenice a vřetena bylo 

použito drážkování. Vřeteno samotné je vybaveno upínací jednotkou umožňující použít 

nástrojový držák s kuželem ISO 50. Pro uložení vřetena byla zvolena obvyklá koncepce pěti 

kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem. Jejich těsnění bylo voleno bezkontaktní, do předního 

labyrintu je přístup tlakového vzduchu, který brání vniknutí nečistot k ložiskům. Mazání je 

provedeno trvalou náplní tuku. Obvyklé je pro horizontální vyvrtávací stroje vysouvání 

pracovního vřetena. To je řešeno kuličkovým šroubem poháněným servomotorem s brzdou. 

Po profilových lištách se pohybují vozíky s deskou, se kterou je spojen domek s ložisky 

unášející zadní část vřetena. Součástí je i magnetické odměřování polohy. Pracovní vřeteno se 

v dutém vřetenu pohybuje v kluzné vložce a jeho pohon je zabezpečen již zmíněným 

řemenovým převodem s elektromotorem. Z důvodu umožnění montáže jednotlivých vnitřních 

prvků vřeteníku byla vrchní část skříně uvažována jako odnímatelná, což má však nepříznivý 

vliv na její tuhost. Samotný model byl vytvořen pomocí software Inventor Professional 2016 

společnosti Autodesk. 

Tuhost skříně je v praxi velice důležitá, nicméně její určení by bylo nad rámec této 

práce. Bylo by možné zabývat se jí v dalším projektu. Rovněž by bylo možno zohlednit potřeby 

zákazníka týkající se například použití např. různých frézovacích hlav a dalšího příslušenství. 

Pro skutečné použití by bylo také nezbytné řešit použití a umístění čidel pro diagnostiku apod. 
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Značka Veličina Jednotka 

n otáčky min-1 

vf posuvová rychlost mm∙min-1 

zc počet zubů v záběru [-] 

hm průměrná tloušťka třísky mm 

kc specifická řezná síla N∙mm-2 

Pc řezný výkon vřetena kW 

Mk krouticí moment N∙m 

Fc řezná síla N 

Pm výkon motoru kW 

ηm účinnost motoru [-] 

Mv krouticí moment na vřetenu N∙m 
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Mm jmenovitý krouticí moment motoru N∙m 

i převodový poměr [-] 

c2 celkový součinitel zatížení [-] 

c0 součinitel zatížení [-] 

c6 součinitel napětí a podpůrných kladek [-] 

c6 součinitel zatížení při startu a při reverzaci [-] 

PB ekvivalentní výkon kW 

Lw délka synchronního řemenu mm 

zw počet zubů synchronního řemenu [-] 

K pomocná hodnota pro určení osové vzdálenosti mm 

xw minimální vzdálenost pro napnutí řemene mm 

ze počet zubů v záběru [-] 

PN jmenovitý výkon pro šířku řemenu 40 mm kW 

c1 součinitel počtu zubů v záběru [-] 

c7 součinitel délky řemene [-] 

cb součinitel šířky řemene [-] 

Fo obvodová síla N 

Dv_z průměr zadní části vřetena mm 

pd dovolený tlak na bocích drážek MPa 

g0 součinitel základní hodnoty tlaku [-] 

p0 základní hodnota tlaku MPa 

l činná délka drážkování mm 

h činná výška drážkování mm 

K součinitel drážkování [-] 

z počet drážek [-] 

δ celková deformace vřetena mm 

J1 moment setrvačnosti části vřetena mezi ložisky mm4 

J2 moment setrvačnosti převislé části vřetena mm4 

δV deformace vřetena mm 

δL deformace podpor (ložisek) mm 

δS deformace skříně mm 

δ1V složka průhybu mezi ložisky mm 

δ2V průhyb převislého konce vřetena mm 

δA myšlený průhyb části vřetena mezi ložisky mm 

E modul pružnost v tahu MPa 

L vzdálenost mezi ložisky mm 
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a délka převislé části vřetena mm 

ki tuhost ložiska N∙µm-1 

Ci poddajnost ložiska µm∙N-1 

kV tuhost vřetena N∙m-1 

lnj délka nástrojové jednoty mm 

Fq staticky ekvivalentní síla liniového zatížení N 

mi hmotnosti jednotlivých částí vřetena kg 

q spojité zatížení N∙m-1 

Fow obvodová síla N 

Fri radiální reakce ložiska N 

Fai axiální reakce ložiska N 

uC posuv v bodě C m 

γ délka prutu m 

Lh10 životnost ložiska hod. 

Csk_i dynamická únosnost skupiny ložisek N 

P dynamické ekvivalentní zatížení N 

p exponent ložiska [-]  

X radiální součinitel [-] 

Y axiální součinitel [-] 

Re mez kluzu MPa 

Rm mez pevnosti MPa 

Moi ohybový moment N∙m 

σi ohybové napětí MPa 

τi smykové napětí MPa 

kk součinitel bezpečnosti vůči meznímu stavu [-] 

nk kritické otáčky min-1 

kd součinitel uložení [-] 

dk průměr šroubu mm 

ld vzdálenost mezi ložisky mm 

nmax mezní otáčky min-1 

Fk kritická síla N 

ku součinitel uložení [-] 

lk nepodepřená délka hřídele mm 

Fmax mezní síla N 
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• CAD model 
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