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ABSTRAKT 

Práca na tému Konštrukcia revolverovej hlavy pre CNC sústruh je rozdelená do rešeršnej, 

výpočtovej a konštrukčnej časti. Rešerš má za úlohu uviesť čitateľa do problematiky 

automatickej výmeny nástrojov. Sú v nej tiež opísané úkony, ktoré musí revolverová hlava 

zvládnuť a mechanizmy, pomocou ktorých sú tieto úkony uskutočnené. Vo výpočtovej časti 

je nadimenzovaný priemer hriadeľa sústavy, určené minimálne momentové charakteristiky 

pohonu a navrhnuté ložiská sústavy. Posledná konštrukčná časť vychádza z tej výpočtovej. 

Pomocou údajov získaných z výpočtovej časti je podľa normy DIN 8869 navrhnutý 3D model 

revolverovej hlavy diskového typu, ktorý je doplnený výkresovou dokumentáciou vybraných 

dielov. 

ABSTRACT 

Bachelor thesis describes the design of tool turret for CNC lathe and is divided into the 

search, computation and construction part. The purpose of the search is to introduce the reader 

to the issue of automatic tool exchange. It also describes the actions that the turret has to 

handle and the mechanisms by which these actions are performed. The calculation part deals 

with the diameter of the shaft of system, specified minimum torque characteristics of the drive 

and the design bearings of the system. The construction part is based on the computations.  

Using the data obtained from the computational part is according to the norm DIN 8869 

designed the 3D model of the turret, type disc, 

which is completed with drawing documentation of selected parts. 
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Revolverová hlava, servomotor, CNC sústruh, konštruovanie hriadeľa, zásobník stroja, 

indexovanie nástrojov 
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1 ÚVOD 

Sústružnícke operácie patria k najviac zastúpeným operáciám v trieskovom obrábaní. 

Pomocou sústružníckych úkonov sa vyrábajú súčiastky, resp. prvky súčiastok s rotačným 

charakterom. V počiatkoch sústruženia bolo množstvo úkonov riadených manuálne. Niekoľko 

dekád po priemyselnej revolúcii položil Christopher Miner Spencer základy automatickej 

výmeny nástrojov, keď vynašiel automatickú revolverovú hlavu. Obrovským podnetom na 

zvýšenie produktivity v sústružení bola druhá svetová vojna. Počas nej prišiel vynálezca John 

T. Parsons s prvými obrábacími strojmi s číslicovým riadením(NC), ktoré využívali 

dierkované štítky, ako úložisko informácií. V osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia sa 

na trh začali dostávať prvé počítačovo riadené obrábacie stroje(CNC), ktoré mali 

opakovateľne preprogramovateľné úložiská dát zabudované priamo v sebe. V súčasnosti 

pokračuje trend odbúravania ľudskej práce pri obrábaní a znižovanie strojných časov 

napríklad používaním sústruhov s hnanými nástrojmi, ktoré dokážu osústružiť a ofrézovať 

obrobok na jedno upnutie. 

Cieľom mojej práce je vytvoriť  rešerš popisujúci  možnosti automatickej výmeny nástrojov 

u CNC sústruhov a tieto jednotlivé možnosti porovnávať z rôznych hľadísk. 

 V ďalšej kapitole rozoberiem konštrukčné princípy revolverových hláv sústruhu a popisujem 

úkony, ktoré musí revolverová hlava zvládnuť a taktiež mechanizmy, pomocou ktorých sú 

tieto úkony vykonané. 

Práca zahŕňa výpočtovú časť, v ktorej sú nadimenzované ložiská, hriadeľ a pohon sústavy 

vzhľadom k vstupným podmienkam. 

 Poslednou časťou je návrh a konštrukcia vlastnej revolverovej hlavy. V tejto časti je 

vytvorený 3D model mnou navrhnutej revolverovej hlavy v softwari Inventor 2016. Z tohto 

modelu je následne zostavená výkresová dokumentácia troch vybraných komponentov a 

zostavy. 
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Automatická výmena nástrojov CNC sústruhu 

Pri súčasných požiadavkách firiem po čoraz efektívnejších strojoch sa stáva 

automatická výmena nástrojov neodmysliteľnou súčasťou sústruhov. Výmena 

nástrojov sa realizuje v dvoch prípadoch: buď sa vymieňa opotrebovaný nástroj za 

nový, alebo si iný nástroj žiada postupnosť technologických operácií[1]. Obrábacie 

stroje majú svoje nástroje uložené v zásobníkoch. Zásobníky si spoločnosti vyberajú 

s ohľadom na rôzne kritériá ako napríklad priemer či dĺžka uskladnených nástrojov, 

ich hmotnosť, počet potrebných nástrojov v zásobníku, typ stroja a rôzne iné. Vhodný 

výber zásobníka má za následok rýchlejšiu výmenu  nástrojov či efektívnejšie využitie 

zastavaného priestoru. 

2.1.1 Nosné zásobníky 

Automatická výmena je u nosných zásobníkov prevádzkovaná jednoduchým 

otočením  nástrojovej hlavy  (väčšinou okolo svojej vlastnej osi). Vyznačujú sa 

menším počtom možných uskladnených nástrojov(obvykle 8 až 12). Ďalšou 

charakteristickou črtou nosných zásobníkov je, že sa počas procesu obrábania nástroje 

prenášajú rezné sily do stroja. 

Revolverová hlava korunového typu: 

Osi nástrojov v tomto prípade pretínajú os nástrojovej hlavy(zvyčajne pod uhlom 45º). 

Hlava má preto obvykle tvar n-bokého ihlanu. 

 

Obrázok 1)Revolverová hlava korunového typu [2] 
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Toto jednoduché prevedenie ponúka veľmi rýchlu výmenu nástrojov(niekedy aj menej, ako 

jednu sekundu). Je  vhodné pre vysokosériovú produkciu. Pri dlhších nástrojoch však hrozí 

kolízia  s inými nástrojmi, napríklad pri obrábacích centrách s viacerými vretenami či s 

pozdĺžnym suportom, ktorý sa pri strojoch s týmto typom hláv používa na upichovanie 

obrobku. 

Revolverová hlava diskového typu: 

U CNC sústruhov je zrejme najčastejším variantom revolverová hlava diskového typu. Je pre 

ňu charakteristické, že nástroje  ležia v rovnakej vzdialenosti od osi rotácie nástrojovej hlavy 

a vo väčšine prípadov sú osi týchto nástrojov rovnobežné s osou rotácie alebo smerujú kolmo 

do nej, takže je kolízia nástrojov aj pri viacvretenovom obrábaní vysoko nepravdepodobná. 

 

Obrázok 22) Revolverová hlava diskového typu [3] 

Taktiež sa vyznačujú možnosťou prenášať väčšie rezné sily. Majú však aj väčšie rozmery 

a výmena nástrojov je pomalšia ako u revolverových hláv korunového typu. 

2.1.2 Skladovacie zásobníky 

Pri komplexnejšom obrábaní vyžadujúcom väčšiu kapacitu nástrojov sa používajú skladovacie 

zásobníky. Tieto zásobníky sú často používané najčastejšie u CNC frézovacích centier. 

U sústruhov ich môžeme nájsť napríklad u karuselov, ktoré dokážu obrábať v B osi. Nástroje 

sa v nich uchovávajú a v prípade ich potreby sú prenesené a upevnené do funkčnej polohy. 

Všeobecne sú konštruované s ohľadom na to, aby zaberali čo najmenšiu pôdorysnú plochu. Pri 

veľkých kapacitách sa často umiestňujú mimo stroj, niekedy dokonca mimo výrobné priestory. 
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Reťazové zásobníky: 

Svoje držiaky na nástroje majú  upevnené v článkoch  tvoriacich reťaz, ktorá je 

flexibilná a môže sa ohýbať do rôznych tvarov. To je výhodné z hľadiska efektivity 

využívania priestoru. 

 

Obrázok 3) Skladovací zásobník reťazového typu [4] 

Ich kapacita je prakticky neobmedzená, avšak bežne dosahuje  obvykle 40 až 100 

nástrojov. 

Hviezdicové(diskové) zásobníky: 

Ich hlavnou črtou je, že os puzdra nástroja pretína osu rotácie celého 

zásobníka(väčšinou pod uhlom 90º).S rastúcim počtom nástrojov, respektíve ich 

priemerom, rastie aj potrebný priemer zásobníku. 
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Bubnové(kruhové)zásobníky: 

Osi nástrojových puzdier týchto zásobníkov  sú  rovnobežné s osou otáčania celého zásobníka, 

vďaka čomu nemá dĺžka nástroja, respektíve puzdra, výrazný vplyv na priemer celého 

zásobníka(na rozdiel od hviezdicového zásobníka). 

 

Obrázok 4) Skladovací zásobník bubnového typu [5] 

Ich kapacita je zvyčajne okolo 20 nástrojov. Môže byť však jednoducho navýšená pridaním 

ďalšieho bubnu. 

2.1.3 Výmena nástrojov u skladovacích zásobníkov 

Vhodná voľba spôsobu výmeny nástroja znižuje strojné časy čím zvyšuje produktivitu. Pri 

doprave nástroja sa kladie dôraz na to, aby boli niektoré úkony(napríklad napolohovanie 

nástroja v zásobníku) prevedené ešte počas rezného procesu.  Trh ponúka širokú škálu 

variantov transportu  nástrojov u nosných zásobníkov. V tejto podkapitole budú popísané 

najčastejšie a najvýznamnejšie spôsoby. 

Pick-up výmena 

Konštrukčne nenáročný a pomerne rýchly spôsob výmeny. Čas výmeny sa pohybuje 

v horizonte niekoľkých sekúnd. Využíva sa v strojoch, ktoré majú zásobník zabudovaný 

priamo v sebe. Vreteno sa po dokončení obrábania priblíži k stroju(prípadne stroj k vretenu) a 

odloží starý nástroj do prázdneho slotu zásobníku. Potom zásobník napolohuje potrebný 

nástroj tak, aby bol súosí s vretenom, ktoré si ho v takejto pozícií dokáže  upnúť. Používa sa 

hlavne v menších obrábacích centrách. 
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Zásobník- výmenník- vreteno: 

Táto koncepcia je časovo veľmi efektívna (obvykle niekoľko sekúnd). Je to 

najpoužívanejší spôsob výmeny nástrojov u skladovacích zásobníkov.   

 

Obrázok 5) Výmenník nástrojov u CNC frézky 

Manipulátor je najčastejšie dvojramenná páka, ktorej os rotácie leží v strede medzi 

vretenom a osou nástroja pripraveného na výmenu vo výmenníku. Väčšinou vykonáva 

180 stupňovú otočku a krátky posuvný pohyb, čím dostane starý nástroj z vretena do 

zásobníku a nový naopak. Ak je os puzdra zásobníka nerovnobežná s osou vretena, tak 

sa používa manipulátor s naklápateľnými lôžkami, ktoré túto odchýlku skorigujú. 

Zásobník- manipulátor- výmenník- vreteno: 

V niektorých prípadoch  nie je možné umiestiť zásobník dostatočne blízko ku stroju. 

Môže to byť spôsobené napríklad veľkými rozmermi zásobníka. V tomto prípade je 

vhodné využiť práve túto koncepciu. Nástroj je zo zásobníka manipulátorom odobratý 

a prinesený do dostatočnej vzdialenosti od stroja. Z tejto pozície si ho odoberie 

výmenník, ktorý ho odoberie a dodá do zásobníka. Výmenník zároveň dodá starý 

nástroj do manipulátora, ktorý ho vráti do zásobníka. 
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2.2 Konštrukčné princípy a komponenty revolverových hláv CNC sústruhov 

Konštrukcia nástrojovej hlavy má priamy vplyv napríklad na rýchlosť výmeny nástroja, 

životnosť nástroja či kvalitu povrchu výsledného produktu. Hlava koná spravidla rotačný 

pohyb a natáča sa tak, aby potrebný nástroj ležal svojou špičkou v horizontálnej rovine s osou 

obrobku. 

2.2.1 Pohony revolverových hláv 

Nástrojové hlavy bez hnaných nástrojov obsahujú jeden pohon, ktorý je zodpovedný za 

natáčanie hlavy do funkčnej polohy. Hlavnými atribútmi správneho pohonu by mala byť 

presnosť, schopnosť generovať dostatočne veľký krútiaci moment a otáčky, odolnosť voči 

prehrievaniu a v neposlednom rade cenová dostupnosť. 

Krokové motory: 

Krokové motory sú synchrónne točivé stroje. Fungujú na princípe postupného napájania 

cievkových dvojíc statoru jednosmerným prúdom. Na to rotor reaguje tým, že sa pootočí 

o určitý uhol. Počet pozícií je daný počtom cievkových dvojíc na statore. Môžeme ho 

zdvojnásobiť, ak ako spôsob ovládania zvolíme tzv. polovičný krok. Táto koncepcia je veľmi 

jednoduchá a lacná. Nevzniká pri nej prakticky žiadna uhlová chyba. 

 

Obrázok 6) Rozobraný krokový motor [6] 

Neobsahuje drôtové štetinky, takže počas chodu nevznikajú žiadne iskry.  Krokový motor je 

schopný sa otáčať oboma smermi. Je však veľmi citlivý na preťaženie.  

Asynchrónne servomotory: 

Ich charakteristikou črtou je, že sa rotor pohybuje voči točivému magnetickému poľu statora 

s určitým sklzom. Má omnoho lepšie momentové charakteristiky ako krokový motor. Na 

rozdiel od krokového pohonu nie je až tak citlivý na preťaženie. Jeho pomerne jednoduchá 

konštrukcia poskytuje ľahkú údržbu. Voči krokovému motoru je však niekoľkonásobne drahší. 

Pri obrábaní súčiastok, ktoré by vyžadovali častú výmenu nástroja, by mohol nastať problém. 

Vypínanie motora v krátkych časových intervaloch by u asynchrónneho motora mohlo 

u synchrónneho servomotora viesť k prehrievaniu, čo by vyžadovalo externé chladenie. To by 

sa samozrejme odrazilo na cene. 
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Synchrónne servomotory: 

Otáčky rotora synchrónneho servomotoru sú zhodné s otáčkami točivého poľa statora. 

Taktiež sa vyznačujú skvelým  pomerom výkonu a veľkosti. Vo všeobecnosti majú 

skvelé dynamické vlastnosti. Taktiež sú do veľkej miery preťažiteľné. 

 

Obrázok 7) Synchrónny servopohon od firmy Lenze [7] 

 

Pri prerušovanom chode sú menej citlivé na prehriatie. Pri tak nízkych otáčkach, aké sú 

v revolverových hlavách, si vystačia s vlastným chladením. Pohybujú sa v podobných 

cenových reláciách ako motory asynchrónne. 

2.2.2 Indexovanie nástrojov 

Pri výmene nástrojov revolverovej hlavy je dôležité presné natočenie sústavy, ktoré 

dostane nástroj do funkčnej polohy. Tento proces sa nazýva indexovanie nástroja. 

Z pravidla je nasledované aretáciou celého nástrojového disku. 

Indexovanie vačkovým mechanizmom: 

Pri tomto prevedení má výrobca dobrú možnosť si zvoliť priebehy zrýchlení 

mechanizmu a dosiahnuť hospodárnejšie časové využitie výmeny nástroja. Jednotlivé 

komponenty majú však vysoké požiadavky na kvalitu povrchu a sú relatívne zložité, čo 

sa patrične odráža na cene. 
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Indexovanie maltézskym mechanizmom: 

Maltézsky mechanizmus premieňa rotačný neprerušovaný pohyb na rotačný prerušovaný 

pohyb. Mechanizmus môže byť vnútorný alebo vonkajší. Medzi jeho výhody patrí 

jednoduchosť mechanizmu a z toho plynúca nízka cena. Pri indexovaní týmto mechanizmom 

však vznikajú trhnutia, ktoré sú nežiaduce. 

 

Obrázok 8) Príklad vonkajšieho maltézskeho mechanizmu [8] 

Indexovanie na priamo: 

Z hriadeľa servomotora alebo krokového motora za prenáša krútiaci moment na revolverovú 

hlavu, ktorú natočí do správnej polohy. Os hriadeľa motora je totožná s osou revolverovej 

hlavy. Na rozdiel od maltézskeho mechanizmu indexovanie na priamo odstraňuje nežiaduce 

trhnutie pri uvádzaní mechanizmu do pohybu. Pokiaľ sa nekladú vysoké nároky na dobré 

momentové charakteristiky pohonu, je možné použiť krokový motor, čím dôjde k rapídnemu 

ušetreniu peňazí. Existuje taktiež možnosť indexovania, keď os hriadeľa elektromotora a os 

hlavy nie sú totožné. To nám dáva možnosť uložiť motor tak, aby sme maximalizovali 

využiteľnosť priestoru. Moment z motora býva na hlavu prenášaný napríklad čelnou 

prevodovkou či bezsklzovou remenicou. 

2.2.3 Aretácia nástroja vo funkčnej polohe 

Po tom, ako sa potrebný nástroj zaindexuje do funkčnej polohy, je nutné jeho zaistenie. 

Aretácia musí byť dimenzovaná s ohľadom na rezné sily procesu. Aretačné prvky sú prepojené 

do funkčnej polohy pneumaticky, hydraulicky či elektricky.  
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Zaistenie Hirthovou spojkou: 

Mechanizmus je taktiež známy ako spojka s čelným ozubením. Používa sa 

v revolverových hlavách hlavne pre svoje malé rozmery a ľahkú údržbu. Je schopná 

prenášať veľké zaťaženia. 

 

Obrázok 9) Hirthova spojka [9] 

Jej výroba je však veľmi nákladná, avšak je schopná vydržať obrovské a dlhodobé 

namáhanie. 

Aretačný kolík: 

Zaistenie prebieha pomocou kolíka, ktorý je vsunutý(napríklad pneumatickým valcom) 

skrz vodiace prvky do otvoru, ktorý je súčasťou revolverovej hlavy. Kolík by mal byť 

kalený, poprípade inak povrchovo upravený, keďže musí vydržať vysoký počet cyklov 

a je namáhaný na oter a šmyk.  Je výhodné ho umiestniť čo najďalej od osi rotácie 

hlavy, pretože s rastúcou vzdialenosťou od osi rotácie lineárne klesá šmykové 

zaťaženie. Jedná sa o jednoduché, lacné riešenie a mnohokrát postačujúce riešenie. 
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3 VÝPOČTOVÁ ČASŤ  

Navrhovaný mechanizmus je určený na obrábanie guľatiny o priemere sto milimetrov z oceli 

12 050.  Všetky vstupné požadované parametre vrátane materiálových charakteristík 

a empiricky získaných konštánt  danej oceli sú uvedené v tabuľke 1. Zo zadaných parametrov 

boli vypočítané sily pôsobiace na revolverovú hlavu. Hriadeľ bol dimenzovaný pomocou 

Castiglianovej vety na minimálny koeficient bezpečnosti o hodnote 2. Následne bol spočítaný 

moment zotrvačnosti mechanizmu voči osi rotácie nástrojovej hlavy, resp. hriadeľa. V tejto 

fáze výpočtu bol na základe vypočítaného momentu zotrvačnosti, požadovaného času výmeny 

2 sekundy a uhlu pootočenia 45 stupňov (kvôli ôsmim hlavám revolvera) zvolený pohon, ktorý 

je schopný vyvinúť dostatočný krútiaci moment na splnenie daných podmienok. Na záver boli 

zvolené ložiská sústavy. Správnosť ich voľby bola podopretá výpočtami. 

3.1 Výpočet rezných síl 

Rezné sily vznikajú počas procesu obrábania. Sú závislé na rezných podmienkach a 

obrábanom materiáli. 

 

Obrázok 10) Rezné sily pri sústružení [10] 

  



 

28 

 

Pre rôzne materiály platia rôzne empiricky určené konštanty[11]. V tabuľke 1 sú 

vypísané konštanty pre obrábanie oceli 12 050, rezné parametre a veľkosť obrobku. 

Tabuľka 1)Potrebné parametre pre výpočet rezných síl 

Názov veličiny 
Vlastné 

označenie 
Hodnota 

Priemer obrobku D 100mm 

Rezná rýchlosť vc 200m/min 

Posuv na otáčku fn 0,3mm 

Hĺbka rezu Ap 5mm 

Uhol nastavenia κ 90º 

Konštanta tangenciálnej sily 

Fc 
CFc 1849 

Exponent hĺbky rezu pre Fc xFc 1 

Exponent posuvu na otáčku 

Fc 

yFc 0,78 

Konštanta pasívnej sily Fp CFp 1030 

Exponent hĺbky rezu pre Fp xFp 0,9 

Exponent posuvu na otáčku 

Fp 
yFp 0,75 

Konštanta posuvnej sily Ff CFf 630 

Exponent hĺbky rezu pre Ff xFf 1,1 

Exponent posuvu na otáčku 

Ff 
yFf 0,55 

𝐴 = 𝑓𝑛 ∗ 𝑎𝑝 = 1,5𝑚𝑚2 

Hodnota h je hrúbka triesky. Vypočítame ju pomocou vzorca: 

ℎ = 𝑓𝑛 ∗ sin 𝜅 = 0,3𝑚𝑚 

Výpočet tangenciálnej zložky sily 𝐹𝑐: 

𝐹𝑐 = 𝐶𝐹𝑐 ∗ 𝑎𝑝
𝑥𝐹𝑐 ∗ 𝑓𝑦𝐹𝑐 =  3614N  

Výpočet pasívnej sily Fp: 

𝐹𝑝 = 𝐶𝐹𝑝 ∗ 𝑎𝑝
𝑥𝐹𝑝 ∗ 𝑓𝑦𝐹𝑝 =1777N 

Výpočet posuvnej sily Ff: 

𝐹𝑓 = 𝐶𝐹𝑓 ∗ 𝑎𝑝
𝑥𝐹𝑓

∗ 𝑓𝑦𝐹𝑓 = 387𝑁 

Výpočet veľkosti celkovej generovanej pri obrábaní: 

𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘 = √𝐹𝑐
2 ∗ 𝐹𝑝

2 ∗ 𝐹𝑓
2 = 4045𝑁 
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3.2 Výpočet hriadeľa z hľadiska pružnosti a pevnosti 

Pri určovaní smeru krútiaceho momentu je predpoklad, že sa vreteno s obrobkom točí proti 

smeru hodinových ručičiek z pohľadu od koníka. Axiálna vzdialenosť pôsobiska rezných síl od 

čela revolverovej hlavy sa môže meniť od typu použitého nástroja. V drvivej väčšine prípadov 

by táto vzdialenosť nemala prekročiť 50 milimetrov. Preto budú nasledujúce výpočty 

vzťahované práve k tejto vzdialenosti. Tangenciálna sila Fc namáha hriadeľ na ohyb, krut 

a šmyk. Za normálnych okolností sa všetky silové účinky tejto sily prenášajú na aretačný 

mechanizmus a nie na hriadeľ. Avšak pri navrhovaní hriadeľa sa z bezpečnostných dôvodov 

počíta s možným zlyhaním aretácie. Z tohto dôvodu sú do dimenzovania hriadeľa započítané 

všetky napätia generované danou silou. Zároveň sú zanedbané silové a momentové účinky 

vzniknuté pri predpínaní ložísk či remeňa, keďže sú tieto sily malé. Keďže spoločné pôsobisko 

rezných síl leží mimo hriadeľa(a taktiež mimo jeho osi), je využitá superpozícia. Sily sú 

presunuté na začiatok hriadeľa do jeho osi a vstupujú doň silové momenty vo všetkých troch 

osiach. 

 

Obrázok 11) Zaťaženia pôsobiace na hriadeľ 

Ako materiál hriadeľa je vybratá oceľ 15 142 vďaka dobrej možnosti prípadného 

zušľachťovania a kalenia. V tabuľke 2 sú zapísané všetky parametre potrebné pre analýzu 

z hľadiska pružnosti a pevnosti.  
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Tabuľka 2) Parametre potrebné pre určenie priemeru hriadeľa 

Názov veličiny 

Vlastné 

označenie 

veličiny Hodnota 

Axiálna vzdialenosť pôsobiska síl od čela 

disku L0 50mm 

Axiálna vzdialenosť čela disku od ložiska A L1 112,5mm 

Vzdialenosť ložiska A od ložiska B L2 85,25mm 

Vyloženie nástroja v radiálnom smere R0 50mm 

Vzdialenosť osi otáčania od osi otvoru 

nástroja R1 157,5mm 

Minimálny koeficient bezpečnosti 

hriadeľa kk1 2 

Medza klzu oceli 15 142 Re 765MPa 

 

Výpočet momentov vstupujúcich do hriadeľa, ktoré vznikli pri využití superpozície: 

𝑀𝐹𝑐𝑦 = 𝐹𝑐 ∗ 𝐿0 = 180,7𝑁𝑚 

𝑀𝐹𝑐𝑥 = 𝐹𝑐 ∗ (𝑅1 + 𝑅0) = 749𝑁𝑚 

𝑀𝐹𝑓𝑧 = 𝐹𝑓 ∗ (𝑅1 + 𝑅0) = 80,4𝑁𝑚 

𝑀𝐹𝑝𝑧 = 𝐹𝑝 ∗ 𝐿0 = 88,85𝑁𝑚 

Po úplnom uvoľnení väzieb dostávame priamy prút zaťažený nasledujúcimi silami: 

 

Obrázok 12) Úplné uvoľnenie hriadeľa 



 

31 

 

Daná sústava je sústava síl s nositeľkami prechádzajúcimi jednou priamkou. Je teda možné 

zostaviť tri silové a dve momentové použiteľné podmienky. Počet neznámych parametrov vo 

väzbách je päť. To znamená, že tento prút je staticky určitý a na výpočet nebude treba 

čiastočné uvoľnenie. Na zistenie neznámych parametrov je zostavených päť rovníc statickej 

rovnováhy.  

1)∑𝐹𝑥 = 0 = 𝐹𝑓 − 𝐹𝐴𝑥 

2)∑𝐹𝑦 = 0 = −𝐹𝑝 + 𝐹𝐴𝑦 − 𝐹𝐵𝑦 

3)∑𝐹𝑧 = 0 = 𝐹𝑐 − 𝐹𝐴𝑧 + 𝐹𝐵𝑧 

Momentová rovnováha v osiach z a y je vyjadrená vzhľadom k umiestneniu ložiska A: 

4)∑𝑀𝑧𝐴 = 0 = −𝑀𝐹𝑝𝑧 + 𝑀𝐹𝑓𝑧 − 𝐿1 ∗ 𝐹𝑃 + 𝐹𝐵𝑦 ∗ 𝐿2 

5)∑𝑀𝑦𝐴 = 0 = −𝑀𝐹𝑐𝑦 − 𝐹𝑐 ∗ 𝐿1 + 𝐹𝐵𝑧 ∗ 𝐿2 

V rovnici 4 je jedna neznáma FBy. Po úprave a dosadení dostávame nasledujúci tvar: 

𝐹𝐵𝑦 =
𝐿1 ∗ 𝐹𝑝 + 𝑀𝐹𝑝𝑧 − 𝑀𝐹𝑓𝑧

𝐿2
= 2672𝑁 

Po vypočítaní sily FBy je možné z rovnice 2 vyjadriť silu FAy 

. 

𝐹𝐴𝑦 = 𝐹𝐵𝑦 + 𝐹𝑝 = 4449𝑁 

V osi x je jedinou neznámou sila FAx 

𝐹𝐴𝑥 = 𝐹𝑓 = 387𝑁 

Z rovnice 5 sa dá vyjadriť sila FBz. 

𝐹𝐵𝑧 =
𝑀𝐹𝑐𝑦 + 𝐹𝑐 ∗ 𝐿1

𝐿2
= 6889𝑁 

Následne máme v rovnici 3 len jednu neznámu, a to FAz: 

  

𝐹𝐴𝑧 = +𝐹𝐵𝑧 + 𝐹𝑐 = 10580𝑁 

 

Rovnice VVÚ pre interval xϵ <0;L1> 

𝑁 = −𝐹𝑓 

𝑇𝑦 = −𝐹𝑝 

𝑇𝑧 = 𝐹𝑐 

𝑀𝑥 = 𝑀𝐹𝑐𝑥 

𝑀𝑦 = −𝑀𝐹𝑐𝑦 − 𝐹𝑐 ∗ 𝑥 

𝑀𝑧 = −𝑀𝐹𝑝𝑧 − 𝐹𝑝 ∗ 𝑥 + 𝑀𝐹𝑓𝑧 

Rovnice pre interval x <0;L2> 

𝑁 = 0𝑁 

𝑇𝑦 = −𝐹𝑝 + 𝐹𝐴𝑦 
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𝑇𝑧 = 𝐹𝑐 − 𝐹𝐴𝑧 

𝑀𝑥 = 𝑀𝐹𝑐𝑥 

𝑀𝑦 = −𝑀𝐹𝑐𝑦 − 𝐹𝑐 ∗ (𝐿1 + 𝑥) + 𝐹𝐴𝑧 ∗ 𝑥 

𝑀𝑧 = −𝑀𝐹𝑝𝑧 + 𝑀𝐹𝑓𝑧 − 𝐹𝑝 ∗ (𝐿1 + 𝑥) + 𝐹𝐴𝑦 ∗ 𝑥 

Po vykreslení grafu výsledných vnútorných účinkov na obrázkoch 13 a 14 je jasné, že 

najväčšie zaťaženie je v mieste uloženia ložiska A, pretože všetky napätia dosahujú 

v tomto mieste svojho maxima. 

 

 

Obrázok 13) Grafy silových VVÚ 

 

 

Obrázok 14) Grafy momentových VVÚ 
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3.3 Dimenzovanie hriadeľa 

Kritické miesto A bude vyhodnocované pomocou kritéria HMH. Vo vyšetrovaných 

prierezoch dochádza k namáhaniu na ohyb, šmyk v osi z a y, tlak a krut. 

 

Obrázok 15) Prierez hriadeľa v ložisku A v pohľade od ložiska B 

Na obrázku 15 je možno vidieť prierez daného miesta v pohľade od ložiska B. Najvyššia 

hodnota napätia môže byť v bodoch 1,3,4 a 5. V nasledujúcom kroku budú zostavené rovnice 

redukovaného napätia zvlášť pre každý možný kritický bod. Keďže sú koeficienty bezpečnosti 

a medza klzu známe parametre, je možné ľahko dopočítať hodnotu redukovaného napätia.  

𝜎𝑟𝑒𝑑,𝐻𝑀𝐻 =
𝑅𝑒

𝑘𝑘
=

765𝑀𝑃𝑎

2
= 382,5𝑀𝑃𝑎 

Známe sú taktiež aj všetky sily a momenty v danom bode. V rovniciach budú teda jedinými 

neznámymi priemery hriadeľa. Rovnice HMH budú pre každý bod vyšetrované v softvéri 

Maple. Ten upraví výrazy na kubické rovnice s práve jedným reálnym koreňom a dvoma buď 

imaginárnymi, alebo zápornými ktoré nebudú brané v úvahu. Bod, v ktorom vyjde najväčšia 

hodnota požadovaného priemeru je najviac namáhaný a jeho hodnota bude zaokrúhlená nahor 

tak, aby bolo možné zvoliť ložisko. 

3.3.1 Vzorce použité k určeniu veľkosti jednotlivých napätí 

Namáhanie šmykom: 

Ƭ𝑦,𝑧 =
16 ∗ 𝑇𝑦,𝑧

3 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷2
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Namáhanie krutom: 

Ƭ𝑘 =
16 ∗ 𝑀𝑘

3 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷3
  

Namáhanie ohybom: 

𝜎𝑀𝑜(𝑦,𝑧) =
32 ∗ 𝑀𝑜(𝑦,𝑧)

𝜋 ∗ 𝐷3
 

Namáhanie ťahom alebo tlakom: 

𝜎𝑁 =
4 ∗ 𝑁

𝜋 ∗ 𝐷2
 

Vzorec pre kombinované namáhanie podľa kritéria HMH: 

𝜎𝑟𝑒𝑑,𝐻𝑀𝐻 = √𝜎2 + 3 ∗ Ƭ22
 

Keďže budú vo výpočtoch jedinými neznámymi priemery hriadeľa, pre názornosť 

výpočtu sú uvedené vzťahy v ktorých sú vyjadrené jednotlivé napätia ako funkcie 

priemeru hriadeľa. 

𝜎𝑀𝑜𝑦𝐴 =
32 ∗ 𝐹𝐵𝑧 ∗ 𝐿2

𝜋 ∗ 𝐷3
=

5982𝑁 ∗ 𝑚

𝐷3
 

𝜎𝑀𝑜𝑧𝐴 =
32 ∗ 𝐹𝐵𝑦 ∗ 𝐿2

𝜋 ∗ 𝐷3
=

2320𝑁 ∗ 𝑚

𝐷3
 

𝜎𝑁𝐴 =
4 ∗ 𝐹𝑓

𝜋 ∗ 𝐷2
=

492,7𝑁

𝐷2
 

Ƭ𝑘𝐴 =
16 ∗ 𝑀𝐹𝑐𝑥

𝜋 ∗ 𝐷3
=

3819𝑁 ∗ 𝑚

𝐷3
 

Ƭ𝑧𝐴 =
16 ∗ (𝐹𝐴𝑧 − 𝐹𝐶)

3 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷2
=

11690𝑁

𝐷2
 

Ƭ𝑦𝐴 =
16 ∗ (𝐹𝐴𝑦 − 𝐹𝑝)

3 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷2
=

4537𝑁

𝐷2
 

3.3.2 Vyhodnotenie priemerov 

Namáhanie v bode 1: 

𝜎𝑟𝑒𝑑,𝐻𝑀𝐻,1 = √(𝜎𝑀𝑜𝑦 − 𝜎
𝑁

)2 + 3 ∗ (Ƭ𝑘 + Ƭ𝑦)22
 

V tomto bode vychádza podľa softvéru Maple jediný kladný a reálny koreň 

D1=28,7mm 

Namáhanie v bode 3: 

𝜎𝑟𝑒𝑑,𝐻𝑀𝐻,2 = √(𝜎𝑀𝑜𝑦 + 𝜎
𝑁

)2 + 3 ∗ (Ƭ𝑘 − Ƭ𝑦)22
 

D3=28,4mm 
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Namáhanie v bode 4: 

𝜎𝑟𝑒𝑑,𝐻𝑀𝐻 = √(𝜎𝑀𝑜𝑧 + 𝜎
𝑁

)2 + 3 ∗ (Ƭ𝑘 + Ƭ𝑧)22
 

V bode 4 vychádza priemer D4=27mm 

Namáhanie v bode 5: 

𝜎𝑟𝑒𝑑,𝐻𝑀𝐻 = √(𝜎𝑁)2 + 3 ∗ (√(Ƭy
2 + Ƭ𝑧

2))
22

 

D5=7,53mm 

 

Pri výpočtoch vyšiel najväčší priemer v bode 1, čo znamená, že je tam aj najväčšie napätie. 

Vypočítaný priemer je z technologického hľadiska zaokrúhlený na DA=30mm. 

3.4 Kontrola bezpečnosti v osadení ložiska A 

Ložisko A musí byť predopnuté medzi rámom a hriadeľom. Keďže akákoľvek zmena priemeru 

hriadeľa figuruje ako koncentrátor napätia, je potrebné v mieste tejto zmeny previesť kontrolu 

bezpečnosti. Ak by bolo osadenie priamo na hriadeli, rádius v zmene priemeru hriadeľa by 

mohol byť maximálne 0,6mm(pretože  taký je aj rádius na čele ložiska) a daný koncentrátor 

napätia by bol príliš blízko ku kritickému bodu, tzn. k ložisku A. To by znamenalo, že 

koeficienty koncentrácie napätia pre jednotlivé typy namáhania a samotné napätia v 

koncentrátore by boli príliš veľké a v tomto mieste by sa nepodarilo dosiahnuť potrebný 

koeficient bezpečnosti. Tento problém je vyriešený pomocou dištančného krúžku, ktorý 

môžete vidieť na obrázku 16. 

 

Obrázok 16) Osadenie ložiska A 
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Krúžok sa z jednej strany opiera o ložisko a z druhej o prírubu, ktorá je súčasťou 

hriadeľa. Na jednej strane valčeka je v otvore zrazená hrana, vďaka ktorej je možné 

zvoliť väčší rádius v mieste zmeny priemeru hriadeľa, t.j. v bode C a tým pádom 

dosiahnuť niekoľkonásobne menšie koeficienty koncentrácie napätia. Taktiež zvyšuje 

vzdialenosť medzi koncentrátorom napätia a kritickým bodom, čím sú dosiahnuté 

menšie hodnoty napätí od ohybových momentov. Vo zvolenej koncepcii bude vybraný 

rádius v zmene priemeru hriadeľa rO=5mm. Pre danú geometriu budú zistené 

koeficienty koncentrácie napätia a budú vypočítané napätia v bode C. Na záver tohto 

výpočtu bude vypočítaný koeficient bezpečnosti v danom bode. Ak dosiahne hodnotu 

väčšiu ako 2, je možné považovať takto navrhnutú geometriu súčastí za správnu. 

Tabuľka 3) Charakteristické parametre vyšetrovaného koncentrátoru napätia 

Označenie Veličina Hodnota 

r Rádius prechodu medzi hriadeľom a prírubou 7mm 

LC Vzdialenosť pôsobiska rezných síl od bodu C 137mm 

D/d Pomer väčšieho a menšieho priemeru 1,47 

r/d Pomer rádiusu k menšiemu priemeru hriadeľa 0,23 

α k 
Súčiniteľ koncentrácie napätia pri namáhaní  

krutom 
1,27 

α N 
Súčiniteľ koncentrácie napätia pri namáhaní 

ťahom/tlakom 
1,55 

α o 
Súčiniteľ koncentrácie napätia pri namáhaní 

ohybom 
1,12 

 

V tabuľke 3 sú uvedené koeficienty koncentrácie napätia potrebné pre určenie napätí 

v bode C [12].Po vypočítaní napätí je treba určiť redukované napätie, ktoré umožňuje 

zistiť bezpečnosť v bode C. 

Výpočet tlakového napätia: 

𝜎𝑁𝐾 = 𝛼𝑁 ∗
4 ∗ 𝐹𝑓

𝜋 ∗ 𝑑2
= 0,84𝑀𝑃𝑎 

Výpočet šmykového napätia v ose y: 

Ƭ𝑇𝑦𝐾 = αk ∗
16 ∗ 𝐹𝑝

3 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑2
= 4𝑀𝑃𝑎 

Výpočet napätia od krutu: 

Ƭ𝑘𝐾 = αk ∗
16 ∗ 𝑀𝐹𝑐𝑥

𝜋 ∗ 𝑑3
= 179𝑀𝑃𝑎 

Výpočet napätia od ohybového momentu 

𝜎𝑀𝑜𝑦𝐾 = α𝑜 ∗
32 ∗ 𝐹𝑐 ∗ 𝐿𝑐

𝜋 ∗ 𝑑3
= 209𝑀𝑃𝑎 
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Výpočet redukovaného napätia a bezpečnosti v priereze v bode C: 

𝜎𝑟𝑒𝑑,𝐶 = √(𝜎𝑁𝐾 − 𝜎𝑀𝑜𝑦𝐾)2 + 3 ∗ (Ƭ𝑇𝑦𝐾 + Ƭ𝑘𝐾)22
 

𝑘𝑘𝐶 =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑,𝐶
= 2,05 

Vypočítaný koeficient bezpečnosti je väčší ako požadovaný koeficient. Takto navrhnutá 

geometria hriadeľa je dostatočná. Na hriadeli sa nachádza okrem osadenia ložiska A ešte 

niekoľko koncentrátorov napätia v podobe zápichov v okolí ložísk. Zápichy sú hlboké iba  0,2 

milimetra. Navyše boli zvolené zápichy typu D, ktorých tvar  nepôsobí ako výrazný 

koncentrátor napätia. Predpokladá sa teda, že v týchto miestach by mal byť väčší koeficient 

bezpečnosti ako vo vyšetrovanom bode C. Z tohto dôvodu nebudú vyšetrované. 

3.5 Kontrola veľkosti ohybu sústavy reznými silami 

Vypočítané rezné sily spôsobujú ohyb v osiach y a z. Pri celkovom ohybe väčšom ako 0,05mm 

môže nastať problém s presnosťou celého stroja. Pri výpočte je zanedbaný ohyb v nástrojovej 

hlave a prírube kvôli ich pomerne malým dĺžkam a veľkým prierezom, z ktorých plynú vysoké 

hodnoty kvadratických momentov a malé deformácie. Oblasť týchto teoreticky dokonale 

tuhých telies je zahrnutá v rozmere L3. Pre výpočet ohybu je potrebné vypočítať kvadratický 

moment v osiach y a z. Keďže sa jedná o kruhový prierez, kvadratický moment v obidvoch 

osiach je zhodný. Vypočíta sa podľa nasledujúceho vzťahu: 

𝐽 =
𝜋 ∗ 𝐷𝐴

4

64
= 3,974 ∗ 10−8𝑚4 

V tabuľke číslo 4 sú uvedené veličiny, ktoré sú potrebné na analýzu priehybu. Pre výpočet 

ohybu na určitom intervale je treba zaviesť pomocnú silu FHY. Táto sila sama o sebe 

nespôsobuje žiadnu deformáciu a má nulovú hodnotu. Slúži však na určenie deformácie na 

konkrétnej časti hriadeľa. V Castiglianovej vete bude podľa nej derivovaný ohybový moment. 

 

Tabuľka 4) Hodnoty potrebné pre výpočet ohybu 

Veličina Označenie Hodnota 

Pomocná sila v osi y FHY 0N 

Pomocná sila v osi z FHZ 0N 

Modul pružnosti E 2,1*1011 

Vzdialenosť pôsobiska síl od počiatku hriadeľa L3 137mm 

Dĺžka ohýbanej časti hriadeľa L4 24,5mm 
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Rovnica VVÚ pre interval xϵ<0;L4>: 

𝑀𝑦 = 𝐹𝑐 ∗ (𝐿3 + 𝑥) + 𝐹𝐻𝑌 ∗ 𝑥 

 

 

Obrázok 17) Využitie pomocnej sily na výpočet ohybu vo vyšetrovanej oblasti 

L4 

Z Castiglianovej vety sa určí ohyb v skúmanom intervale: 

𝑣𝑦 = ∫
𝑀𝑦

𝐸 ∗ 𝐽
∗

𝑑𝑀𝑦

𝑑𝐹𝐻𝑌
𝑑𝑥

𝐿4

0

= ∫ (
𝐹𝑐 ∗ (𝐿3 + 𝑥) + 𝐹𝐻𝑌 ∗ 𝑥

𝐸 ∗ 𝐽
∗ 𝑥) 𝑑𝑥

𝐿4

0

= ∫
𝐹𝑐 ∗ (𝐿3 + 𝑥) ∗ 𝑥

𝐸 ∗ 𝐽
𝑑𝑥

𝐿4

0

 

Po integrácií dostávam nasledujúci výraz: 

𝑣𝑦 =
𝐹𝑐

𝐸 ∗ 𝐽
∗ (

𝐿3 ∗ 𝐿4
2

2
+

𝐿4
3

3
) = 0,022𝑚𝑚 

Výpočet priehybu v ose z je takmer identický s výpočtom v ose y. Kvadratický moment 

a geometria prvkov sa kvôli rotačnému tvaru zachováva. Pomocná sila má tiež nulovú 

hodnotu. Jediný rozdiel je v tom, že ohyb je v osi z spôsobuje sila Fp. 

Rovnica VVÚ pre interval 𝑥 ∈< 0; 𝐿4 > 

𝑀𝑧 = 𝐹𝑝 ∗ (𝐿3 + 𝑥) + 𝐹𝐻𝑍 ∗ 𝑥 

Z Castiglianovej vety sa určí ohyb v danom intervale: 

𝑣𝑧 = ∫
𝑀𝑧

𝐸 ∗ 𝐽
∗

𝑑𝑀𝑧

𝑑𝐹𝐻𝑍
𝑑𝑥

𝐿4

0

= ∫ (
𝐹𝑝 ∗ (𝐿3 + 𝑥) + 𝐹𝐻𝑍 ∗ 𝑥

𝐸 ∗ 𝐽
∗ 𝑥) 𝑑𝑥

𝐿4

0

= ∫
𝐹𝑝 ∗ (𝐿3 + 𝑥) ∗ 𝑥

𝐸 ∗ 𝐽
𝑑𝑥

𝐿4

0
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Po integrácií dostávam nasledujúci výraz: 

𝑣𝑧 =
𝐹𝑝

𝐸 ∗ 𝐽
∗ (

𝐿3 ∗ 𝐿4
2

2
+

𝐿4
3

3
) = 0,011𝑚𝑚 

Celkový ohyb je teda vypočítaný pomocou Pytagorovej vety: 

𝑣 = √𝑣𝑦
2 + 𝑣𝑧

2 = 0,025𝑚𝑚 

Vypočítaná hodnota ohybu platí pre hrubovanie. Pri dokončovacích operáciách sa očakáva 

rapídne menšia hĺbka rezu a tým pádom aj menšie rezné sily a z toho plynúca menšia 

deformácia. 

3.6 Dynamické výpočty sústavy 

Pre vhodnú voľbu pohonu a prípadného prevodu je potrebné vypočítať potrebný krútiaci 

moment a otáčky. 

Vzťah pre výpočet krútiaceho momentu pohonu: 

𝑀𝑘𝑠 = 𝐼 ∗ 𝛼 

Kde α je uhlové zrýchlenie, resp. spomalenie. Pre daný časový interval a uhol pootočenia je 

zvolený priebeh uhlovej rýchlosti v závislosti na čase, z ktorého je spočítané uhlové zrýchlenie 

a spomalenie. Podľa zadania sa má byť daná revolverová hlava schopná vymeniť nástroj do 

dvoch sekúnd. Keďže má daná koncepcia celkovo 8 nástrojov, znamená to, že uhol pootočenia 

je 45 stupňov, čo je π/4 radiánu.  

Pri návrhu pohonu sa predpokladá priebeh uhlovej rýchlosti v závislosti na čase z obrázka číslo 

18. 

 

Obrázok 18) Teoretický priebeh uhlovej rýchlosti v závislosti na čase počas výmeny 

nástroja 
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Čas akcelerácie je taký istý ako čas decelerácie, t.j. 0,5 sekundy. Keďže sa jedná o graf 

v závislosti uhlovej rýchlosti na čase, uhol pootočenia vyjadrený v radiánoch sa rovná 

obsahu plochy pod daným grafom. Z grafu môžeme vyčítať , že hlava sa otáča 

konštantnou uhlovou rýchlosťou ωa po dobu jednej sekundy a počas tejto doby sa otočí 

o dve tretiny z celkového pootočenia, t.j. o π/6 radiánu. Uhlová rýchlosť počas tohto 

intervalu sa teda vypočíta z nasledujúceho vzťahu: 

ω𝑎 =

𝜋
6 𝑟𝑎𝑑

1𝑠
=

𝜋

6
𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑠−1 

Na túto uhlovú rýchlosť  sústava akceleruje (respektíve z tejto uhlovej rýchlosti 

deceleruje na nulové otáčky) po dobu 0,5 sekundy. Z toho vyplýva, že vzťah pre 

výpočet potrebného uhlového zrýchlenia je: 

𝛼 =
ω𝑎

0,5𝑠
=

𝜋

3
𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑠−2 

Keďže sa v danej pohybovej sústave nachádzajú prvky, ktoré majú zložité tvary, je 

nevhodné používať pre výpočet momentu zotrvačnosti Steinerovu vetu. Na výpočet 

použitý softvér Inventor 2016. Do nástrojových otvorov bol v 3D modeli vložený 

osemkrát jeden nástroj vyrobený podľa normy DIN 8869, ktorý bol fyzicky rozobratý 

premeraný a približne prevedený do 3D podoby. Nástroj bol masívnejších rozmerov, 

takže zaručene generoval nadpriemerný moment zotrvačnosti. Podľa spomínaného 

softvéru má navrhnutá pohybová sústava moment zotrvačnosti voči osi rotácie hodnotu 

I= 0,685kg*m
2
. 

Potrebný krútiaci moment je teda: 

𝑀𝑘𝑠 = 𝐼 ∗∝= 0,72𝑁 ∗ 𝑚 

Maximálne otáčky sústavy sú: 

𝑛 =
𝜔𝑎

2𝜋
=

𝜋
6 𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑠−1

2𝜋 𝑟𝑎𝑑
=

1

12
𝑠−1 

3.7 Návrh a kontrola životnosti ložísk: 

Tabuľka 5) Základné parametre ložísk 

Výpočtový súčiniteľ  ložísk f0 14 

Základná dynamická únosnosť C 32,5kN 

Základná statická únosnosť C0 19,3kN 

Súčiniteľ radiálnej sily ložiska A XA 1 

Súčiniteľ axiálnej sily ložiska A YA 0 

Súčiniteľ radiálnej sily ložiska B XB 1 

Súčiniteľ axiálnej sily ložiska B YB 0 

Konštanta platiaca pre guľôčkové 

ložisko a 3 
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Keďže je hriadeľ namáhaný radiálnou aj axiálnou silou, sú zvolené jednoradové ložiská 

s kosouhlým stykom, ktoré sú schopné tieto sily prenášať. Obidve ložiská sú od firmy SKF, 

konkrétne typ 7306 BE-2RZP. V tabuľke 5 sú uvedené konštanty, ktoré platia pre zvolený typ 

ložísk pri danom zaťažení[13].  

Radiálna sila v ložisku A: 

𝐹𝑅𝐴 = √𝐹𝐴𝑦
2 + 𝐹𝐴𝑧

2 = 11320𝑁 

Radiálna sila v ložisku B: 

𝐹𝑅𝐵 = √𝐹𝐵𝑦
2 + 𝐹𝐵𝑧

2 = 7310𝑁 

Axiálna sila je iba v ložisku A: 

𝐹𝐴𝐴 = 387𝑁 

Zo získaných hodnôt je možné vypočítať ekvivalentné radiálne zaťaženia ložísk. 

Ekvivalentné radiálne zaťaženie v ložisku A: 

𝑃𝐴 = 𝑋𝐴 ∗ 𝐹𝑅𝐴 + 𝑌𝐴 ∗ 𝐹𝐴𝐴 = 11320𝑁 

Ekvivalentné radiálne zaťaženie v ložisku B: 

𝑃𝐵 = 𝑋𝐵 ∗ 𝐹𝑅𝐵 + 𝑌𝐵 ∗ 𝐹𝐴𝐵 = 7310𝑁 

Počas výmeny nástrojov(teda počas rotácie sústavy) sú ložiská zaťažované v radiálnom smere 

váhou nesených komponentov. V axiálnom smere nie sú ložiská zaťažené prakticky vôbec. 

Dynamická výdrž ložísk teda nie je spočítaná, pretože za daného zaťaženia sa predpokladá, že 

je dostačujúca. Pri reznom procese sú ložiská statické a sú zaťažované záťažou generovanou 

reznými silami. Je preto vypočítaná hodnota statického súčiniteľu bezpečnosti v oboch 

ložiskách. 

Statická výdrž ložiska A je: 

𝑆𝐴 =
𝐶0

𝑃𝐴
= 1,705 

Statická výdrž ložiska B je: 

𝑆𝐵 =
𝐶0

𝑃𝐵
= 2,64 

Hodnoty statických zaťažení sú pre daný spôsob chodu stroja a pre ložisko s kosouhlým 

stykom postačujúce. 

 

Obrázok 19) Ložisko s kosouhlým stykom[14]  
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4 KONŠTRUKČNÁ ČASŤ: 

Pri výbere niektorých komponentov budú využité parametre získané vo výpočtovej 

časti. Bola vybraná koncepcia revolverovej hlavy diskového typu. Pri návrhu sústavy 

bol kladený dôraz na dostatočnú tuhosť sústavy, dobrú možnosť rozobratia sústavy 

a prípadnej údržby, ochranu dôležitých prvkov pred nečistotami a v neposlednom rade 

na cenu mechanizmov.   

4.1 Pohon sústavy: 

Celá sústava je relatívne nenáročná ako na potrebný krútiaci moment, tak aj na otáčky. 

To vytvára predpoklad pre využitie krokového motora, ktorý je finančne nenáročný. 

Avšak viacerí výrobcovia týchto pohonov neodporúčajú radiálne zaťažovať hriadele 

týchto pohonov do takej miery, ako si to vyžaduje remeň danej sústavy. Ako pohon 

sústavy bol teda zvolený drahší synchrónny servomotor MCM09E30-RS0B0 od firmy 

Lenze. Tento motor je schopný generovať krútiaci moment o veľkosti 1,3 Nm a otáčať 

sa rýchlosťou 3000 otáčok za minútu. Jeho hriadeľ je schopný vydržať dané zaťaženie 

od remenice. Navyše má výhodnejší pomer výkonu voči veľkosti. 

4.2 Prenos krútiaceho momentu z pohonu na hriadeľ: 

Zvolený pomer otáčania sa hriadeľa servopohonu a hriadeľa revolverovej hlavy musí 

byť striktne dodržaný. Enkodér servomoturu nie je schopný zaznamenať akékoľvek 

prekĺznutie remeňa. Ak by k takémuto prekĺznutiu došlo, mohlo by dôjsť k závažnému 

poškodeniu aretačného systému, ale aj celého mechanizmu. Z tohto dôvodu je na 

prenos momentu zvolený ozubený remeň 420L050 od firmy TYMA. 

 

Obrázok 20) Ozubený remeň od firmy TYMA [15] 
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Pri správnom predopnutí je riziko prekĺznutia eliminované. Hodnota predpínacej sily 

a vhodnosť využitia remeňa boli posudzované v softvéri Continental transmission designer, do 

ktorého bola zadaná geometria remeňa a remeníc a vypočítané dynamické veličiny ako 

prenášaný krútiaci moment a maximálne otáčky. Podľa tohto programu je koeficient 

bezpečnosti voči medznému stavu poškodenia remeňa kre=31,57 a predpínacia sila remeňa 

Fpr=47,11N. Zvolený remeň je jeden z najlacnejších možných variantov. Vysoké 

predimenzovanie remeňa je zrejme spôsobené nízkymi dynamickými požiadavkami. Keďže je 

pohon sústavy dostatočne výkonný, prevodový pomer medzi hriadeľmi je jedna k jednej. 

Remenice sú k hriadeľom pripevnené pomocou takzvaného taperlock mechanizmu, ktorý je aj 

bez pera schopný prenášať krútiaci moment rádovo v desiatkach až stovkách Nm, čo zaručene 

spĺňa požiadavky danej sústavy. Princíp taperlocku spočíva v tom, že sa na hriadeľ o danom 

priemere nasunie puzdro. Na puzdro sa nasunie remenica a následne sa tieto dva komponenty 

spoja pomocou niekoľkých skrutiek alebo červíkov. 

 

Obrázok 21) Mechanizmus taper-lock 

Okrem spojenia týchto dvoch komponentov dochádza aj k vzniku tlakového spoja medzi 

povrchom hriadeľa a mechanizmom, vďaka čomu je mechanizmus schopný prenášať krútiaci 

moment. Puzdro má sériové číslo TB 1108-09 a remenica PBD 18 l 050. 

 

4.3 Aretácia systému a prívod chladiaceho média: 

Zaistenie vo funkčnej polohe je ovládané pomocou dutého aretačného kolíka, ktorý je 

posúvaný pomocou pneumatického upínacieho valca typu M/50232/25 od firmy IMI Precision 

Engineering. 
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Obrázok 22) Upínací valec od firmy IMI Precision Engineering 

Valec má výborný pomer ceny, zdvihu a veľkosti. Zároveň je možné objednať na 

zákazku valec s dutým piestom, čo by umožňovalo využitie piestu na prívod chladiacej 

kvapaliny. Kolík vstupuje do aretačného puzdra, ktoré je súčasťou nástrojového disku. 

Na čele puzdra je umiestnený o-krúžok, ktorý zabraňuje úniku média do sústavy. O-

krúžok je od firmy Alfa-agro, konkrétne typ 11001800*0200 N90. Dutý aretačný kolík 

je vedený do aretačného puzdra cez vodiacu kocku a upínacie puzdro, ktoré je 

upevnené v ráme stroja. Toto puzdro je od výrobu SKF, s konkrétnym výrobným 

číslom PSMF 162216 A51. Je vyrobené zo spekaného bronzu a obrábané na nízku 

drsnosť. To vytvára predpoklad pre dobré klzné vlastnosti a vysokú životnosť. Puzdro 

má prírubu, ktorá zabraňuje akémukoľvek pohybu v axiálnom smere.  

4.4 Vystredenie disku: 

Pre správny chod stroja sú kladené prísne požiadavky na súososť disku a hriadeľa. Tá 

bola dosiahnutá pomocou strediacej kužeľovej plochy na konci hriadeľa. Tá je 

dotlačená pomocou príruby(ktorá je tiež súčasťou hriadeľa) do kužeľového otvoru 

v disku.  
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4.5 Prívod elektrického prúdu, vzduchu a chladiaceho média do sústavy: 

Kvôli zjednodušeniu údržby servomotora a pneumatického valca je využitý konfigurátor od 

firmy Harting, ktorý má 24 kontaktov potrebných pre chod servomotra s enkodérom a dva 

pneumatické sloty kvôli dvojčinnému pneumatickému valcu.  

 

Obrázok 23) Konfigurátor s pneumatickými a elektrickými slotmi od firmy Harting 

Prívod chladiaceho média do sústavy je z bezpečnostných dôvodov riešený samostatným 

otvorom. 

4.6 Záver konštrukcie: 

Súčasti revolverovej hlavy boli konštruované s ohľadom na bezpečnosť a dobrú 

zmontovateľnosť a údržbu. Tieto vlastnosti sústavy boli dosiahnuté predpísaním skosenia 

a zaoblenia hrán. 
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5  ZÁVER: 

Pri vypracovávaní práce bol kladený dôraz na splnenie všetkých bodov v zadaní. 

V prvej časti bola vypracovaná rešerš zaoberajúca sa automatickou výmenou nástrojov 

u CNC sústruhov. Rešerš tiež obsahovala popis konštrukčných princípov používaných 

pri revolverových hlavách. Jedná sa konkrétne o možnosti indexovania a aretácie 

nástrojovej hlavy. Taktiež popisovala pohony používané v revolverových hlavách. Vo 

výpočtovej časti boli na základe vstupných parametrov zistené rezné sily vstupujúce do 

sústavy. Pomocou znalostí z pružnosti a pevnosti bol nadimenzovaný hriadeľ na 

koeficient bezpečnosti 2. Z 3D modelu bol zistený moment zotrvačnosti sústavy. 

Taktiež boli navrhnuté priebehy uhlovej rýchlosti a zrýchlenia tak, aby boli splnené 

vstupné dynamické požiadavky sústavy(hlava musí byť schopná vymeniť nástroj do 

dvoch sekúnd). Zo zisteného momentu zotrvačnosti a navrhnutého uhlového zrýchlenia 

bol vypočítaný minimálny potrebný krútiaci moment pohonu. Nasledoval návrh ložísk. 

Hriadeľ je namáhaný aj axiálne. Kvôli tomu boli zvolené guľôčkové ložiská 

s kosouhlým stykom. Vďaka vedomostiam nadobudnutým počas vypracovávania 

rešeršnej časti bol navrhnutý 3D model revolverovej hlavy diskového typu. Pri 

modelovaní hriadeľa sa vychádzalo z rozmerov získaných vo výpočtovej časti a zo 

vstupných parametrov. Pri zostavovaní 3D modelu bolo treba navrhnúť pohon sústavy, 

spôsob indexovania a aretačný mechanizmus. Synchrónny servomotor spolu 

s bezsklzovým remeňom poháňajú sústavu a zároveň indexujú nástroje. Aretácia 

prebieha zasúvaním kolíka do aretačného puzdra umiestneného v nástrojovej hlave. 

Kolík je poháňaný dvojčinným pneumatickým valcom. Prívod elektrického prúdu do 

servomotora a vzduchu do valca je prevedený pomocou konfigurátora. Chladiaca 

kvapalina sa z bezpečnostných dôvodov dodáva do systému samostatným otvorom a do 

nástroja je privedená aretačným kolíkom a kanálmi vyvŕtanými v nástrojovom disku. 

Na záver bola vytvorená výkresová dokumentácia hriadeľa, aretačného puzdra, 

predpínacieho mechanizmu remeňa(obsahujúca výkres zvarenca, obrobku 

a jednotlivých súčastí) a výkres zostavy.  
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7 ZOZNAM SKRATIEK, SYMBOLOV,  

OBRÁZKOV A TABULIEK 

7.1 ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV 

D   mm  Priemer obrobku 

vc   m*min
-1

  Rezná rýchlosť 

fn   mm  Posuv na otáčku 

Ap   mm  Hĺbka rezu 

κ   º  Uhol nastavenia nástroja 

Fc   N  Tangenciálna rezná sila 

Fp    N  Pasívna rezná sila 

Ff    N  Posuvná rezná sila 

Fcelk   N  Celková rezná sila 

CFc   -  Konštanta tangenciálnej sily 

xFc   -  Exponent hĺbky rezu pre Fc 

yFc   -  Exponent posuvu na otáčku Fc 

CFp   -  Konštanta pasívnej sily 

xFp   -  Exponent hĺbky rezu pre Fp 

yFp   -  Exponent posuvu na otáčku Fp 

CFf   -  Konštanta posuvnej sily 

xFf   -  Exponent hĺbky rezu pre Ff 

yFf   -  Exponent posuvu na otáčku Ff 

A   mm
2
  Prierez triesky pri sústružení 

h   mm  Hrúbka triesky 

L0   mm  Axiálna vzdialenosť pôsobiska síl od čela disku 

L1   mm  Axiálna vzdialenosť čela disku od ložiska A 

L2   mm  Vzdialenosť ložiska A od ložiska B 

R0   mm  Vyloženie nástroja v radiálnom smere 

R1   mm  Vzdialenosť osi otáčania od osi otvoru nástroja 

Re   Mpa  Medza klzu oceli 15 142 

kk1   -  Minimálny koeficient bezpečnosti hriadeľa 

MFcy   Nm  Vstupný moment od sily Fc v ose y 

MFcx   Nm  Vstupný moment od sily Fc v ose x 

  MFfz   Nm  Vstupný moment od sily Ff v ose z 

MFpz   Nm  Vstupný moment od sily Fp v ose z 



 

49 

 

FAB   -  Axiálna sila ložiska B 

Mks   Nm  Minimálny krútiaci moment servomotoru 

ơred,HMH  MPa  Redukované napätie podľa HMH 

Ƭy,z   MPa  Šmykové napätia v osiach y a z 

Ƭk   MPa  Napätie spôsobené krútiacim momentom 

ơMoy   MPa  Napätie od ohybového momentu v osi y 

ơMoz   MPa  Napätie od ohybového momentu v osi z 

ơN   MPa  Napätie spôsobené ťahom respektíve tlakom 

D1   mm  Minimálny priemer pre bod 1 

D3   mm  Minimálny priemer pre bod 2 

D4   mm  Minimálny priemer pre bod 4 

D5   mm  Minimálny priemer pre bod 5 

r   mm  Rádius prechodu medzi hriadeľom a prírubou 

LC   mm  Vzdialenosť pôsobiska rezných síl od bodu C 

D/d   -  Pomer väčšieho a menšieho priemeru 

r/d   -  Pomer rádiusu k priemeru hriadeľa 

α k   -  Súčiniteľ koncentrácie napätia pri krute 

α N   -  Súčiniteľ koncentrácie napätia pri ťahu/tlaku 

α o   -  Súčiniteľ koncentrácie napätia pri ohybe 

FHY   N  Pomocná sila v osi y 

FHz   N  Pomocná sila v osi z 

kkc   -  Koeficient bezpečnosti v bode C 

J   m
4
  Veľkosť kvadratického momentu v osiach z a y 

vy   mm  priehyb v osi y 

vz   mm  priehyb v osi z 

v   mm  celkový priehyb 

f0   -  Výpočtový súčiniteľ  ložísk 

C   kN  Základná dynamická únosnosť ložísk 

C0    kN  Základná statická únosnosť ložísk 

XA   -  Súčiniteľ radiálnej sily ložiska A 

YA   -  Súčiniteľ axiálnej sily ložiska A 

XB   -  Súčiniteľ radiálnej sily ložiska B 

YB   -  Súčiniteľ axiálnej sily ložiska B 

FRA   -  Radiálna sila ložiska A 

FRB   -  Radiálna sila ložiska B 
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FAA   -  Axiálna sila ložiska A 

n   -  Priemerné otáčky sústavy 

PA   -  Ekvivalentné radiálne zaťaženie v ložisku A 

PB   -  Ekvivalentné radiálne zaťaženie v ložisku B 

Fpr   -  Predpínacia sila remeňa 

SA   -  Statická bezpečnosť ložiska A 

SB   -  Statická bezpečnosť ložiska B 

I   -  Moment zotrvačnosti sústavy voči osi rotácie 
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