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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá návrhem křížového stolu. Tedy návrhem lineárního vedení, kuličkového 

šroubu a motoru. Dále je využito dynamické simulace v MSC Adams obráběcího cyklu a cyk-

lu polohování polotovaru rychloposuvem. Jako výstup simulace jsou průběhy „reálného“ zatí-

žení v ložiscích uložení kuličkových šroubů a trvanlivosti těchto ložisek. 

ABSTRACT 

This thesis deals with the design of the cross table. That is, designing a linear guide, a ball 

screw and a motor. In addition, dynamic simulations are used in the MSC Adams for machi-

ning cycle and the positioning cycle of the semi-product at rapid traverse. As a simulation 

output are the „real“ load patterns of the bearings in the placing of the ball screws and the 

durability of these bearings. 
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ÚVOD 

Křížové stoly jsou stoly, které vykonávají pohyb ve dvou na sebe kolmých osách. K vyvození 

tohoto pohybu se nejčastěji využívá elektrických motorů. Tyto motory jsou nejčastěji řízeny 

pomocí řídicího systému. Křížové stoly se využívají k polohování součástí při jejich obrábění. 

Tyto stoly se nacházejí například u frézek nebo horizontálních vyvrtávaček. 

V úvodu této práce se bude nacházet rešerše využívaných komponent při stavbě line-

árních os. 

V další části bude následovat návrh křížového stolu. Tedy ze zadaných parametrů roz-

sahu posuvu v jednotlivých osách, zatížení stolu od maximální hmotnosti obrobku a požado-

vaného způsobu obrábění se bude počítat potřebný kroutící moment motoru, volba velikosti 

kuličkového šroubu tak, aby vydržel dané zatížení. Nakonec dojde k návrhu vedení křížového 

stolu. Z těchto výpočtů dále dojde k volbě komponent a vytvoření 3D modelu v programu 

Autodesk Inventor. 

V posledních kapitolách této práce bude následovat vytvoření dynamické simulace na-

vrženého křížového stolu v programu MSC Adams. V této simulaci se bude pohybovat 

s křížovým stolem se zatížením od obrábění. Jako výsledek simulace je očekáváno zjištění 

silového působení na ložiska křížového stolu a tím umožnění přesnějšího výpočtu jejich tr-

vanlivosti. Vytvořená simulace by také měla ověřit potřebný kroutící moment vytvořený mo-

torem k pohybování se stolem. 
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1 KOMPONENTY POUŽÍVANÉ V TRANSLAČNÍCH 

MECHANISMECH A KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁ-

NÍ 

V této kapitole se nachází přehled komponent využívaných v translačních mechanismech. Od 

vytvoření kroutícího momentu motorem po jeho transformaci na lineární pohyb stolu. 

1.1 Motory 

Motory slouží k vytvoření silového působení na soustavu. Díky tomu je umožněno, aby se 

daná soustava začala pohybovat. Ve stavbě obráběcích strojů se převážně využívá motorů 

elektrických. Tyto motory můžou být rotační nebo lineární. V případě použití rotačního moto-

ru je třeba rotační pohyb přetransformovat na pohyb lineární prostřednictvím vhodného me-

chanismu. 

1.1.1 Servomotory 

Nejčastěji se ve stavbě obráběcích strojů k pohonu lineárních os využívá synchronních ser-

vomotorů. Skládají se ze dvou hlavních částí – statoru a rotoru. Rotor je tvořen hřídelí 

s permanentními magnety. Stator je tvořen jako u asynchronních motorů statorovými plechy 

s drážkami, v kterých je umístěno statorové vinutí. Vinutí bývá nejčastěji třífázové. Rotor 

těchto motorů se synchronně otáčí s točivým magnetickým polem statoru. Točivé magnetické 

pole je vytvořeno řízením tří harmonických sinusových proudů přivedených na svorky. Na 

obrázku 1 je zobrazen synchronní servomotor. [1] 

 

Obr. 1  )Synchronní servomotor 1FT7 od firmy Siemens. [2] 

Výhodou této koncepce elektrického synchronního servomotoru je téměř neměnný 

moment v širokém spektru otáček a vysoká momentová přetížitelnost. [3] 

U těchto motorů je třeba využívat frekvenčních měničů. Je to dáno tím, že síť dodává 

proud se stálou frekvencí. U nás je tato frekvence 50 Hz. Synchronní otáčky točivého magne-
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tického pole jsou dány právě touto frekvencí. Díky frekvenčním měničům tedy tuto frekvenci 

můžeme ovlivňovat, a tedy i řídit otáčky. [1]  

Servopohony jsou vždy se zpětnou vazbou – rychlostní, polohovou a proudovou. U 

tohoto typu motorů je kvůli regulaci potřeba mít neustálou informaci o natočení rotoru. Syn-

chronní motory také obsahují snímání teploty statoru, aby nedocházelo k přehřívání a motor 

byl tedy ochráněn před poškozením. V některých případech při výpadku napájení je třeba 

zajistit polohu brzdou. Oproti asynchronním motorům mají při stejném výkonu menší rozmě-

ry a jejich váha je menší. [1] 

Synchronní servomotory jsou provozovány v různých pracovních režimech (S1-S9). 

Dimenzují se na režim S1, který je určen pro trvalý provoz. Režim S2 je krátkodobé přetížení 

a je za ním uvedena doba, po kterou v tomto režimu může pracovat (např. S2 30 min). U re-

žimů S3 a S6 se uvádí čas přerušení (např. S6 40%). [1] 

1.1.2 Lineární motory 

Kromě rotačních elektromotorů se tedy využívají i motory lineární. Tento typ motoru nevyu-

žívá vložených převodů a mechanismů měnících rotační pohyb na pohyb lineární. Sílu, která 

vyvolává posuv, vyvozují pomocí elektromagnetických sil působících na suport. Tyto elek-

tromagnetické síly vznikají mezi primárním dílem a sekundárním dílem. Primární díl je tvořen 

cívkou a nejčastěji je přišroubován k pohybující se části. Sekundární díl je tvořen permanent-

ními magnety a je připevněn k nepohyblivé části. Na obrázku 2 je možno vidět lineární pohon 

se železným jádrem. [3] [4] 

   

Obr. 2  )Lineární pohon. [4] 

V případě nutnosti větší posuvové síly se motory zdvojí. Kvůli absenci mechanických prvků 

v soustavě je potřebná kvalitní regulační smyčka s vysokým koeficientem zrychlení Kv. Tento 

typ pohonu se vyznačuje vysokým zrychlením a rychlostí posuvu. [3] 

1.2 Převodové mechanismy 

Za rotačními elektromotory následují další prvky, které slouží k přenosu krouticího momentu 

na další člen soustavy. Tyto prvky většinou ještě daný kroutící moment zvyšují. Mezi takové 

komponenty se zařazují řemenové převody nebo převodovky.  
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1.2.1 Řemenové převody 

Řemenové převody se používají k přenosu výkonu mezi rovnoběžnými osami pomocí řeme-

nu. Tento řemen je nasazen na dvou řemenicích (jedna je umístěná na výstupní hřídeli elek-

tromotoru a další na součásti, na kterou přenášíme výkon).  

Princip přenosu kroutícího momentu: zrychlení motoru vyvolá v řemenu vznik rozdíl-

ného tahového napětí, které horní část natahuje a spodní povoluje. Následuje trhavé pohnutí 

hnané řemenice a dochází ke kmitání, které je utlumeno řemenem. Amplituda kmitání záleží 

na hodnotách momentu setrvačnosti motoru a redukovaném momentu setrvačnosti. 

Ve stavbě CNC obráběcích strojů se využívá řemenů klínových a synchronních. Klí-

nové řemeny jsou vsazeny do klínové drážky, kde působením tlaku mezi boky řemenu a stě-

nami drážky vzniká tlak a dochází k vyvození třecí síly. Vrcholový úhel se u řemenů použí-

vá 36°. Důležitá je u řemenů pevnost tažné vrstvy, která ovlivňuje celkovou pevnost řemenu. 

Přenášený výkon řemenem se vypočítá jako součin obvodové síly a rychlosti. Obvodová síla 

se vypočítá jako rozdíl tažné a volné části. Klínové řemeny jsou vyrobeny z polychloroprenu, 

ten má vynikající tření. Klínových řemenů se využívá například pro pohon vřeten, kvůli pro-

kluzu se nehodí na polohovací operace. [3] 

Synchronní řemeny jsou vhodné k polohovacím operacím díky tvarovému kontaktu 

pomocí zubů, díky čemuž nedochází k prokluzu. Zuby jsou nejčastěji uspořádány rovnoběžně 

za sebou. Existují i řemeny s příčnými zuby tvořící šípy (mezi výrobce takových řemenů patří 

například Goodyear). Na obrázku 3 je vidět řemen s šípovými zuby. Výhodou tohoto typu 

řemenu je, že se nemusí používat bočnice na řemenicích, řemen se tedy udržuje na místě sám. 

Oproti řemenům s rovným ozubením je šípové uspořádání zubu také o tišší. Profil zubu může 

být lichoběžníkový nebo se používají zaoblené zuby. Zuby s evolventním profilem mají lepší 

rozložení namáhání. Řemeny se také vyrábí v provedení s dvojitým protilehlým ozubením, 

díky tomu můžou řemeny pracovat s protisměrně se otáčejícími pohony. [5] [6] 

 

Obr. 3  )Synchronní řemen s šípovým uspořádáním zubů. [7] 

Nejčastější materiály používané na výrobu řemenů jsou polyuretanové směsi, neopre-

ny nebo pryže. Hřbet řemene překrývají kordová vlákna, která jsou z ocelových, karbonových 

nebo skelných vláken. Materiál povrchu řemenu je z nylonové tkaniny, díky tomu je zajištěna 

vysoká odolnost proti opotřebení a minimalizují se třecí ztráty. [6] 
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K upevnění řemenic obou typů řemenů na hřídel se může využít svěrných kuželových 

pouzder. Díky využití tohoto způsobu upnutí nedochází k oslabování průřezu hřídele. Mezi 

další výhody patří přenos vysokého kroutícího momentu, jednoduchá montáž, spojení bez 

vůle. Funkce je zajištěna vytvořením tlaku mezi hřídelí a řemenicí. [3] 

1.2.2 Převodovky 

Převodovky se umisťují za motor. Využívají se v případě, kdy potřebujeme změnit hodnotu 

otáček a kroutícího momentu. Jejich výhodou je dosažení velkého převodového poměru (5-

50) v relativně malém prostoru. [3] 

Výrobci elektromotorů většinou nabízí kombinace elektromotorů s planetovými pře-

vodovkami. 

1.3 Kuličkový šroub s maticí 

Kuličkový šroub s maticí slouží k změně rotačního pohybu od motoru na translační pohyb 

stolu. Využívá se zde oběhu kuliček v závitech a tím dochází k využití valivého odporu, který 

je příznivější pro účinnost. Účinnost nabývá hodnoty 90 % a více. Matice i šroub jsou vyro-

beny z oceli. Závity jsou povrchově kaleny a při potřebě vyšší přesnosti broušeny. Závity mu-

sí být vyrobeny s vysokou přesností.  

U kuličkových šroubů se využívá dvou profilů tvaru závitu: s gotickým profilem a 

kruhovým profilem. Kuličkové šrouby s kruhovým profilem se vyrábějí nejčastěji válcová-

ním, jejich výroba je tedy levnější a rychlejší. Jejich nevýhodou je menší přesnost, horší zatí-

žení kuliček (2 kontaktní body). Dalším typem je profil gotický, který se vyznačuje lepšími 

vlastnostmi. Dalším způsobem výroby kuličkových šroubů je frézování profilu pomocí ok-

ružování. Gotický profil je sloužen ze dvou oblouků a dochází k čtyřbodovému kontaktu na 

kuličce. Tyto kuličkové šrouby se vyrábějí pomocí okružování a dokončují se broušením. 

Díky čtyřbodovému kontaktu dosahují vyšší hodnoty tuhosti, jejich výroba je ale náročnější. 

Na obrázku 4 je vidět profil závitu podle druhu výroby. [3] [8] 

 

Obr. 4  )Ukázka profilu závitu kuličkového šroubu podle typu výroby. [9] 

U kuličkových šroubů se využívá ke změně rotačního pohybu na translační přímočarý 

dvou koncepcí. V první koncepci se pohání kuličkový šroub rotačním pohybem a matice se 

pohybuje přímočaře (obrázek 5-a). Další možností je využití poháněné matice, zde se matice 

otáčí a zároveň posouvá (obrázek 5-b). Pohyby šroubu jsou označeny červeně, pohyby matice 

jsou označeny modře.  
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Obr. 5  )Znázornění pohybů kuličkového šroubu a matice: a) otáčející se kuličkový šroub 

a posouvající se matice, b) otáčející se a posouvající se matice 

Matice kuličkových šroubů se dále podle převodu kuliček rozdělují na matice 

s interním (obrázek 6) a externím převodem kuliček. V případě interního převádění kuliček 

dochází k vracení kuliček v rámci jednoho nosného závitu pomocí převáděcího lůžka. Při ex-

terním převodu se využívá převáděcí příložky, kdy dochází k převodu kuliček přes několik 

stoupání závitu. U rychloběžných kuličkových šroubů se využívá podélného axiálního otvoru 

se speciálně vyrobenými čelními víčky zajištující plynulý převod kuliček. Volba převodu ku-

liček v matici ovlivňuje maximální možné otáčky mechanismu. [10] [11] 

 

Obr. 6  )Matice s interním převodem kuliček. [12] 

K vymezování vůle u matice kuličkových šroubů se využívá několika způsobů: použití 

o něco větší kuličky, použití dělené matice s vhodně zvolenou nabroušenou distanční podlož-

kou nebo pomocí použití talířové pružiny, využití rozdílné rozteče stoupání závitu. Předpětí se 

využívá pro zvýšení přesnosti polohování a tuhosti kuličkových šroubů. Volba velikosti pře-

depnutí se musí brát s ohledem na nadměrné vytváření tepla, které by zmenšilo životnost 

šroubu. [13] 

Při využití kuličkového šroubu je třeba brát v potaz statickou tuhost ovlivněnou způ-

sobem uložení. První z možností je jednostranné axiální uložení. Dalším způsobem je obou-

stranné axiální uložení s předepnutím, tento způsob má lepší průběh statické tuhosti. Přede-

pnutí se využívá kvůli teplotní roztažnosti. Za studena je šroub předepnut tahovým napětím. 

Po dosažení pracovní teploty dojde k vymizení tahového předepnutí a dalším ohříváním dojde 

k tlakovému předepnutí, které zajistí potřebnou tuhost. [3] 
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1.4 Pastorek a hřeben 

Pastorek a ozubený hřeben se využívá při velkých vzdálenostech posuvu, protože při využití 

pohybových šroubů by již docházelo k nežádoucímu průhybu, a tedy i snížení tuhosti. Nejčas-

těji se tedy využívá u velkých portálových obráběcích center. Ukázka je na obrázku 7. 

K pohonu zde využíváme jednoho motoru, případně dvou motorů. V případě využití 

dvou motorů dále rozlišujeme na Gantry, Master – Slave. Gantry se využívá při velké vzdále-

nosti vedení a přesunu velké hmoty. Master – Slave se využívá pro přesné stroje. Jako posled-

ní možnost je kombinace Gantry a Master – Slave, kdy k pohonu využíváme čtyř motorů.  [3] 

 

Obr. 7  )Transformace pohybu pomocí pastorku s hřebenem. [14] 

Vymezování vůle mezi pastorkem a hřebenem se v případě jednoho motoru provádí 

mechanicky pomocí pružiny, hydraulicky anebo využitím duplexního pastorku. V případě 

dvou motorů se využívá elektrického vymezení díky režimu Master – Slave. Toto řešení nám 

elegantně umožňuje vymezit vůli při pracovním posuvu změnou smyslu otáčení závislého 

motoru (Slave). Případně se při rychloposuvu zruší předpětí. [3] 

1.5 Vedení posuvových soustav 

Vedení posuvových soustav se využívá k udržování směru pohybu po sobě se pohybujících 

dílů. 

1.5.1 Kluzné vedení 

U kluzného vedení se využívá přesouvání dvou ploch po sobě. Tento typ vedení se dělí na 

hydrodynamické a hydrostatické.  

Při konstrukci se musí dbát na to, aby vedení mělo vysokou statickou a dynamickou 

tuhost. Dále musí být vodící plochy obrobeny s vysokou přesností a tuto přesnost by si měly 

uchovat dlouhou dobu. Snížení opotřebení vodících ploch se dosahuje využitím vhodného 

materiálu vodících ploch a jeho tepelným zpracováním.  Také se využívá krytování, které 

zamezuje přístupu nečistot (prachu, třísek…). Vodící plochy musí mít taky dobré třecí vlast-
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nosti a být vhodně mazány. Ve vedení je zapotřebí také možnost vymezení vůle kvůli dosaže-

ní přesnosti obrábění. Profil vedení musí být vhodně navrhnut, aby se posouvající stůl pohy-

boval v jednom směru a byly zachyceny přenášené síly. [3] 

U hydrodynamického vedení se přivádí mazací olej mezi kontaktní plochy pohybují-

cích se částí vedení a za pohybu se vytváří mazací film. U tohoto typu vedení je důležitá vol-

ba materiálu vodicích ploch a opracování těchto ploch. Sdružené plochy vedení jsou 

v kombinace tvrdší a měkčí, díky tomu dochází k menšímu opotřebení. Jako tvrdší plocha se 

volí vždy ta, která je u použité aplikace důležitější a má větší délkový rozměr, jelikož u ní 

dochází k menšímu opotřebení.  Mezi využívané materiály patří: šedá litina, kalená šedá litina 

nebo ocel, umělé hmota (Turcit, PTFE). U kalené šedé litiny se využívá povrchového kalení 

ke zvýšení tvrdosti vodících ploch okolo 50 HRC. Kalená ocel se využívá u vedení díky vyšší 

tvrdosti (60 HRC) a odolnosti proti opotřebení. Kalené ocelové pásy se přilepují nebo při-

šroubovávají na lože. Umělé hmoty se využívají díky dobrým třecím vlastnostem. Využívají 

se v kombinaci plast – kov, kdy u tvrdší kovové části nedochází k opotřebení. Tento materiál 

se taky přišroubovává, nýtuje nebo lepí na kovové části stroje ve formě tenkých desek. Odol-

nost proti zadírání je další důležitou vlastností vodících ploch, většinou se projeví při špatném 

mazání. Většinou dochází k zadírání kovových materiálů. Velice důležitá je jakost vodících 

ploch. Vodicí plochy se dokončují pomocí broušení a zaškrabávání. U vodicí plochy vyrobené 

s menší drsností povrchu dochází k menšímu opotřebení v zabíhací fázi. [3] 

Pro obráběcí stroje se využívá plochého vedení ve tvaru čtyřbokého hranolu 

s obdélníkovým průřezem.  Vůle ve vedení se vymezují v horizontálním směru pomocí klínů. 

Klíny se umisťují do míst s menším zatížením. Pomocí spodních lišt se vůle vymezuje ve ver-

tikálním směru. U prizmatického vedení se využívá trojbokého hranolu. [3] 

U hydrostatického vedení se využívá čerpadla k dodání tlakového oleje mezi vodicí 

plochy. Díky tomu se dociluje kapalinného tření, které má velmi malý součinitel tření pro 

velký interval rychlostí. Oproti hydrodynamickému vedení se při rozjezdu součinitel tření 

blíží nule. Využívá se zde jedné plochy vedení s kapsami s hladkým protikusem. U kapes se 

využívá regulačních prvků přívodu tlakového oleje, aby se zajistila rovnoběžnost vodicích 

ploch. Výška olejové vrstvy by se při změně zatížení neměla měnit. Servostatická vedení vyu-

žívají zpětné polohové vazby pohybující se části vzhledem k nepohyblivé části stroje. Zpětná 

vazba mezi plochami zaručuje konstantní tloušťku vrstvy oleje a je v provedení mechanic-

kém, elektrickém nebo hydraulickém. [3] 

Výhodou hydrostatického vedení je vysoká tuhost, velmi malé opotřebení, schopnost 

tlumení v kolmém směru na vedení, malý součinitel tření. Mezi nevýhody patří: složitější 

konstrukce vedení, nutnost filtrování oleje a nutnost čerpadla. [3] 

Otevřená hydrostatická vedení se využívají v případě rovnoměrného zatížení pohybli-

vé části bez velkých klopných momentů. Je zde třeba zajistit dostatečné počáteční zatížení 

kvůli zabezpečení tuhosti olejové vrstvy. [3] 

U uzavřených hydrostatických vedení se pomocí čerpadla tlakový olej přivádí do me-

zery mezi hlavní pracovní plochy i do mezery pro vedlejší plochy. Každá z těchto jednotek 

vyvozuje sílu působící na vedení a výslednice těchto sil je v rovnováze s výsledným vnějším 

zatížením. 
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1.5.2 Valivé vedení 

Valivá vedení se využívají díky zvyšujícím se nárokům na plynulost pohybu posuvů a přes-

nost polohování. Dochází zde k nahrazení tření kluzného na valivé, které je příznivější. U 

valivého tření dochází k odstranění trhavých pohybů díky tomu, že součinitel tření se velmi 

neliší za klidu a pohybu.  U valivých vedení dochází k malému opotřebení, díky tomu je zaru-

čena dlouhá doba funkce vedení. Je zde možnost vymezování vůle a předepínání vedení. [3] 

Předepínáním se zvyšuje tuhost a díky tomu způsobí stejná zatěžující síla menší de-

formaci. Valivý odpor se vypočítá jako součin normálové síly a součinitele tření, součinitel 

tření se pohybuje od 0,01 do 0,03. Valivý odpor taky ovlivňuje velikost valivého prvku. Čím 

větší je valivé těleso, tím je menší valivý odpor. [3] 

Valivá vedení existují ve dvou provedeních: s omezenou délkou zdvihu a 

s neomezenou délkou zdvihu. Jako valivého elementu se využívá kuliček, válečků nebo jehel. 

Vedení s omezenou délkou zdvihu zachycující pouze axiální sílu jsou označovány jako ote-

vřené.  Uzavřené vedení jsou předepnuty a omezeně přenáší libovolné zatížení. Vedení 

s omezenou délkou zdvihu se využívají díky dobré přesnosti a tuhosti. Když se stůl pohybuje 

po celé délce vedení, tak se jedná o vedení s neomezenou délkou zdvihu. Pohyb a přenos sil 

po celé délce vedení je umožněn pomocí valivých bloků. Valivé elementy obíhají uvnitř blo-

ku. Bloky jsou připevněny ke stolu a pohybují se po lištách na loži nebo naopak. [3] 

Profilové valivé vedení 

Profilové valivé vedení se využívá především kvůli sériové produkci obráběcích strojů. Vali-

vé vedení se používají v kombinaci kolejnice s vozíkem, který obsahuje valivé elementy. Me-

zi výhody tohoto typu vedení patří: vysoká přesnost polohování (malý rozdíl mezi koeficien-

tem valivého odporu za klidu a za pohybu), dlouhá životnost díky malému opotřebení (malý 

valivý odpor), vysoká rychlost a potřeba malé hnací síly, vysoká únosnost vedení ve všech 

směrech, jednoduchá instalace, mazání vozíku, ochrana proti korozi povrchovou úpravou. 

[15] 

U profilového valivého vedení se využívá omezeného počtu kuliček nebo válečků obí-

hajícího po profilu kolejnice. Kuličky nebo válečky obíhají ve vozíku. Válečky se používají 

pro přenos většího zatížení. Volba valivých prvků ovlivňuje tuhost i jejich oběh po kolejnice 

(v „O“ nebo „X“ uspořádán. Kolejnice/vozíky se dále opírají o referenční hranu, díky tomu se 

usnadňuje montáž i zlepšuje přenos zatížení. Také se využívá brzdných vozíků, které zpevňují 

stůl v různé poloze. Když je třeba zvýšit tuhost nebo přenos klopného momentu, využívá se 

kolejnic dvakrát širších. Profilové valivé vedení je znázorněno na obrázku 8. [3] 
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Obr. 8  )Profilové valivé vedení firmy Thomson Industries. [16] 

1.5.3 Kombinované vedení 

Využívá se kombinací kluzně-valivých nebo valivě-hydrostatických vedení. Díky tomu do-

chází k spojení výhod a nevýhod. 

1.5.4 Vedení aerostatické 

U tohoto typu vedení dochází k zvednutí saní na polštáři stlačeného vzduchu a dochází 

k oddělení dotýkajících se ploch. Kvůli nižší tuhosti se tento typ vedení hodí na polohovací 

operace při měření. [17] 

1.6 Odměřování polohy 

Odměřování polohy se u strojů používá kvůli tomu, abychom byli schopni určit, kde se pohy-

bující část nachází.  

Odměřování polohy může být přímé nebo nepřímé. V případě přímého odměřování je 

na stolu připevněn jezdec pravítka a snímá se skutečná poloha. Výhodou tohoto typu je stabi-

lita. V případě nepřímého odměřování se využívá snímání rotace na konci kuličkového šroubu 

nebo v motoru. Další dělení odměřování je na přírůstkové a absolutní odměřování. U přírůst-

kového odměřování se na začátku práce nebo při výpadku energie musí najet na referenční 

bod (tím může být referenční značka nebo koncový snímač), aby stroj věděl, kde se nachází. 

Absolutní odměřování polohy obsahuje úplnou informaci o poloze. Podle typu snímače je 

dělíme na: fotoelektrické, laserové, magnetické a induktivní. 

1.6.1 Laserové interferenční snímaní 

Tato metoda využívá Michelsonova interferometru. Ze zdroje se vysílá laserový paprsek. La-

serový paprsek se vyznačuje monochromatičností (jedna vlnová délka) a koherentností (foto-

ny cestují v 1 svazku). Laserový paprsek prochází přes polopropustné zrcadlo, kde se rozdělí 

na dva – referenční (odrazí se) a měřící (je propuštěn dále). Tyto paprsky jsou dále odraženy 

odražeči do detektoru. V detektoru se referenční a měřící paprsek prolínají. Když paprsky 

dopadají ve stejné fázi, tak se jejich amplituda zesiluje a vzniká jasný pruh. Když paprsky 

nejsou ve fázi, tak se amplituda zmenšuje a vznikají tmavé pruhy. Ke změně fáze dochází 
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posunováním odražeče měřícího paprsku. Michelsonův interferometr je zobrazen na obráz-

ku 9. [18] 

 

Obr. 9  )Princip Michelsonova interferometru. [18] 

Přesnost měření polohy se odvíjí od toho, jak přesně známe vlnovou délku měřícího 

paprsku. Při měření se vlnová délka mění kvůli indexu lomu světla ve vzduchu. Také závisí 

na teplotě, tlaku a relativní vlhkosti. Tyto změny je třeba zahrnout a kompenzovat je. [18] 

Mezi výhody tohoto způsobu odměřování patří vysoká přesnost. Rozlišení 0,2-0,5 nm. 

Měření je bezkontaktní, tedy dochází k omezení opotřebení fyzických měřidel. Nízká cyklická 

chyba. [18] 

1.6.2 Optické snímání polohy 

U tohoto způsobu snímání se využívá LED diody jako zdroje světla ve čtecí hlavě. Paprsek 

světla prochází přes kondenzor, jeho výstupem je, že jednotlivé paprsky světla z něj vystupují 

rovnoběžně mezi sebou. Paprsek se směřuje na stupnici pravítka, která je vytvořena střídáním 

odrazivého a neodrazivého proužku. Pravítko může být vyrobeno se skla nebo oceli. Při po-

hybu se stupnice pravítka překrývá s clonou (ta má stejnou rozteč rysek). Dochází tedy 

k periodické změně přijímaného signálu na fotocitlivém prvku. Tento prvek je nejčastěji foto-

dioda. Při dopadu světelného paprsku na fotodiodu dochází ke generování signálu. Výstupní 

signály na fotodiodě mají sinusový průběh, jsou ale fázově posunutu o 180 °. V komparátoru 

dojde k převedení signálů na pravoúhlý. Pomocí čítače dojde k vyhodnocení počtu impulzů na 

jednu rozteč. Jak již bylo zmíněno, tak pravítko pro absolutní odměřování má v sobě zakódo-

vanou přesnou polohu. [18] [19] 
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Obr. 10  )Optické snímání polohy Renishaw Resolute. [18] 

Na obrázku 10 je vidět absolutní optické snímání polohy Renishaw Resolute. Dochází 

zde ke generování vysokovýkonného záblesku ze zdroje světelného paprsku, který osvětlí 

stupnici. Trvání toho záblesku musí být velice krátké (100 ns), aby nedocházelo k rozmazání 

obrazu. Paprsek se dále odrazí do snímacího prvku. [18] 

U přírůstkových optických měřidel vzdálenosti se nejčastěji využívá vysílání paprsku 

světla ze zdroje pod úhlem, dojde k odrazení od stupnice tvořené odrazivými a neodrazivými 

proužky přes masku na fotocitlivý prvek. Mezi tyto systémy patří například čtecí hlava Vio-

nic, která se vyznačuje, ve své 3. generaci, účinným filtrováním nepravidelných prvků (např. 

nečistoty). Tato čtecí hlava využívá referenční značky umístěné ve stupnici pravítka. [18] 

1.6.3 Magnetické snímače 

V případě magnetického odměřování se využívá magnetického pravítka se stupnicí. Pravítko 

je z nerezové oceli s vrstvou z feritu, tato vrstva je odolná vůči chemikáliím používaných v 

průmyslu. Feritová vrstva obsahuje 2 dráhy. Přírůstková dráha je složena z 2 mm dlouhých 

magnetických pólů se střídající se polaritou. Absolutní dráha tvořená pseudo náhodnou binár-

ní sekvencí, čtecí hlava obsahuje Hallovu sondu. Tato sonda generuje napěti, a to je dále 

zpracováno na požadovaný výstup absolutní pozice. Výhodou tohoto snímání polohy je vyso-

ká přesnost, bezkontaktní způsob odměřování. [20] 

1.7 Ochrana vedení 

Ochranné kryty vedení se řadí k vnitřní ochraně stroje a jejich použití je stále více potřebné. 

Novější výkonné výrobní stroje je třeba více chránit, protože v důsledku větších rychlostí a 

větších měrných tlaků se zvyšuje třecí práce. Aby tedy vedení i kuličkové šrouby pracovaly 

ve vynikající kondici co největší dobu, je třeba zamezit přístupu nečistot na funkční plochy. 

Nečistotami jsou myšleny třísky z obráběcího procesu, procesní kapaliny i prach. Tyto nečis-

toty při pohybu dvou funkčních ploch po sobě způsobují opotřebení až zadírání. [3] 
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Vnitřní ochranné kryty se skládají z částí, které se nepohybují (skluzy, koryta a vany), 

a z částí které se pohybují (teleskopické kryty, skládané měchy, rolovací kryty nebo stěny). 

Nepohyblivé části slouží k odvodu nečistot do nejnižšího místa. Odtud jsou třísky odváděny 

dopravníkem mimo stroj a chladicí kapalina odčerpávána pomocí čerpadla. [3] 

Teleskopické kryty jsou součásti složeny z plechových dílců ohnutých do tvaru, který 

je požadován. Jednotlivé dílce postupně zmenšují svoji velikost tak, aby se následující vešel 

do přechozího. Jejich tvar kopíruje prostor, který mají chránit. Díky vhodnému tvarování do-

chází k odvodu kapaliny a třísek pomocí gravitace. Díky odvodu třísek také nedochází 

k dalšímu ohřívaní chráněné části. Teleskopické kryty musí být vyrobeny s velkou přesností. 

Kvůli zvýšení tuhosti i stálosti udržení tvaru jsou kryty vyztuženy pomocí žeber. Mezi jednot-

livými díly krytu jsou umístěny těsnění, aby jimi nedocházelo k průniku nečistot a také obsa-

hují stěrače s tlumiči vibrací a rázů. Teleskopické kryty jsou na jedné straně přišroubovány 

k části, která se pohybuje. Zároveň k jejich vedení slouží rám stroje, samy o sobě by se neudr-

žely stálý tvar. K zajištění vedení se na žebrování umisťují kluzáky nebo kladky. Volba závisí 

na rychlostech posuvu jednotlivých dílů po sobě. Rychlost posuvu také ovlivňuje provedení 

stěrače mezi jednotlivými dílci. Kryty se často vyrábí z nerezové oceli, které je odolná půso-

bení kapaliny používané k chlazení. Na obrázku 11 je vidět příklad teleskopického krytu od 

společnosti Hestego. [3] [21] 

 

Obr. 11  )Teleskopický kryt firmy Hestego. [22] 

Pro vyšší rychlosti a zrychlení se využívá měchových krytů vyrobených z vícevrstvé 

tkaniny. Tyto kryty se vyznačují tvarem harmoniky a nízkou hmotností. [21] 

Samotné vedení lze také chránit stěrači umístěnými na vozících vedení. Kuličkové 

šrouby je možno chrání pomocí spirálového krytu. [21] 

1.8 Mazání pohybujících se prvků 

Mazání pohybujících prvků se využívá k zvýšení jejich životnosti. Maziva tedy zmenšují opo-

třebení, chrání před nečistotami a zabraňují korozi.  K mazání se využívá olejů nebo mazacích 

tuků.  
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Mazání centrálním mazacím systémem se využívá k mazání valivých vedení i kulič-

kových šroubů řízené PLC systémem. K mazání se využívá tuků, případně oleje.  Systém vy-

žaduje napájení a obsahuje nádrž (pro 400 cm3 maziva u výrobce Hiwin). Používá se 

k mazání až 16 mazacích bodů (s použitím rozbočovačů). Tento systém je zobrazen na obráz-

ku 12. [23] 

V případě mazání samotných vozíků je možnost využít olejového zásobníku přidaného 

k vozíku. Tento způsob se vyznačuje šetrností k životnímu prostředí a čistotou mazání. [23] 

 

Obr. 12  )Mazací systém FlexxPump. [23]
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2 NÁVRH KŘÍŽOVÉHO STOLU 

V této kapitole se nachází výpočty potřebné k návrhu stolu. Nachází se zde výpočty potřebné 

ke zvolení lineárního vedení, synchronního motoru a kuličkového šroubu s maticí. 

2.1 Rozsah pohybu křížového stolu 

Mezi parametry specifikující samotné rozměry pracovního prostoru stolu se nachází rozsah 

pohybů osy x a osy y. Doplněné o maximální váhu obráběného polotovaru. Hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 1. 

Tab 1) Požadované parametry stolu 

Parametr Hodnota  

Rozsah osy x 1000  [mm] 

Rozsah osy y 600  [mm] 

Maximální hmotnost obráběné součásti 750  [kg] 

2.2 Výpočet síly od čelního frézování 

Dalším požadavkem na konstrukci křížového stolu bylo, že bude používán k polohování ob-

ráběné součásti při operaci čelního frézování. Parametry frézy a požadavky na technologii 

jsou uvedeny v tabulce 2. Vzorce využívané k výpočtu jsou získány z dokumentu společnosti 

TaeguTec [24] a skript Technologie I [25]. 

Tab 2) Parametry čelního frézování a frézy 

Parametr Označení Hodnota  

Průměr frézy  D 100  [mm] 

Počet zubů z 12 [-] 

Řezná rychlost vc 200 [m∙min-1] 

Šířka záběru ap 3 [mm] 

Pracovní záběr ae 99 [mm] 

Posuv na zub fz 0,3 [mm] 

Úhel záběru frézy ψ 180 [°] 

Otáčky frézy: 

𝑛 =
1000 ∙ 𝑣𝑐

𝐷 ∙ 𝜋
= 637 [𝑚𝑖𝑛−1] (1)   
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Posuvová rychlost: 

𝑣𝑓 = 𝑓𝑧 ∙ 𝑧 ∙ 𝑛 = 2292 [𝑚𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] (2)   

Maximální průřez třísky ADmax: 

𝐴𝐷𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑝 ∙ 𝑓𝑧 = 0,9 𝑚𝑚2 (3)   

Pro další výpočet bylo třeba určit obráběný materiál. Bylo zvoleno, že se bude obrábět 

ocel s parametry v tabulce 3. 

Tab 3) Parametry obráběného materiálu [26]. 

Parametr Označení Hodnota  

Měrný řezný odpor kc1 1600 [MPa] 

Kienzleův faktor mc 0,2 [-] 

 

Tloušťka třísky pro i-tý zub hi: 

ℎ𝑖 = 𝑓𝑧 ∙ sin 𝜑𝑧𝑖  [𝑚𝑚] (4)   

Ve vzorci (4) se uvažuje s φzi [°], které určuje úhel záběru pro i-tý zub. Tedy tloušťka 

třísky se mění podle aktuálního natočení frézy. 

Měrná řezná síla kCi: 

𝑘𝐶𝑖 = 𝑘𝑐1 ∙ ℎ𝑖
−𝑚𝑐 [𝑀𝑃𝑎] (5)   

Měrná řezná síla kCi závisí na hodnotě kc1, která se vztahuje na průřez třísky 1 mm2. 

S klesajícím průřezem měrná řezná síla narůstá. Kienzleův faktor charakterizuje směrnici 

přímky charakterizující závislost měrné řezné síly a průřezu třísky. 

Řezná síla pro i-tý zub Fci: 

𝐹𝑐𝑖 = 𝑘𝐶𝑖 ∙ 𝑎𝑝 ∙ 𝑓𝑧 ∙ sin 𝜑𝑧𝑖  [𝑁] (6)   

Počet zubů v záběru nz: 

𝑛𝑧 =
𝜓

360
∙ 𝑧 = 6 (7)   

Tab 4) Vypočítané hodnoty pro jednotlivé zuby 

zub [-] φzi [°] hi [mm] kCi [MPa] Fci [N] 

1 10 0,052 2889 452 

2 40 0,193 2224 1286 

3 70 0,282 2061 1743 

4 110 0,282 2061 1743 

5 140 0,193 2224 1286 

6 170 0,052 2889 452 



 

33 

 

Celková řezná síla Fc: 

𝐹𝑐 = ∑ 𝐹𝑐𝑖 = 6962

𝑛𝑧

𝑖=1

 [𝑁] (8)   

2.3 Návrh osy X 

Z hlediska pohonu byla zvolena koncepce rotačního synchronního servomotoru v kombinaci 

s převodem pohybu pomocí kuličkového šroubu a matice. Vedení bylo zvoleno profilové va-

livé. 

2.3.1 Volba lineárního vedení 

K návrhu lineárního vedení bylo využito katalogu firmy Hiwin [15]. Kolejnice vedení je 

umístěna ze spodní strany stolu a pohybuje se ve vozících umístěných na pohyblivém suportu. 

Toto je znázorněno na obrázku 13. Na tomto obrázku jsou zároveň znázorněny předpokládané 

reakce, vzdáleností potřebných k výpočtu. Hodnoty vzdáleností jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Obr. 13  )Návrhový model stolu. 

Tab 5) Hodnoty vzdáleností 

Parametr  Hodnota  

Vzdálenost mezi vozíky d 550 [mm] 

Vzdálenost mezi středem vozíku a motorem l 2000 [mm] 

Vzdálenost těžiště od středu suportu l1 500 [mm] 

Vzdálenost mezi silou a vozíkem l2 350 [mm] 

 

K výpočtu zatížení ve vozících se vycházelo z podmínky rovnováhy sil v ose z, kdy 

součet sil působících v této ose se rovná 0. A zároveň z podmínky součtu momentů k jednomu 

bodu se rovná 0. Výsledné rovnice pro ekvivalentní zatížení působící na dvojice vozíků (13 

a 24) se nachází níže.   

𝑃13 =
𝑊 ∙ (𝑙1 −

𝑑
2) + 𝐺𝑚 ∙ (𝑙 − 𝑑) + 𝐹𝑐 ∙ 𝑙2

𝑑
+ 𝐺𝑚 + W = 27390 [𝑁] (9)   
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𝑃24 = −𝐺𝑚 − W + 𝑃13 = 11790 [𝑁] (10) 

K dosažení ekvivalentního zatížení působící na jednotlivé vozíky je ještě výsledné 

hodnoty P13 a P24 nutno vydělit 2. Výsledné hodnoty se tedy nachází v tabulce 6. V rovnicích 

9 a 10 se také nachází tíha motoru Gm a tíha stolu s obrobkem W, jejich výpočet se nachází 

v příloze výpočty. 

Tab 6) Ekvivalentní zatížení jednotlivých vozíků 

Parametr Hodnota  

P1 13700 [N] 

P2 5897 [N] 

P3 13700 [N] 

P4 5897 [N] 

 

Potřebná hodnota statické únosnosti vozíku C0pr: 

𝐶0𝑝𝑟 = 𝑓𝑆𝐿 ∙ 𝑃1 = 46570 [𝑁] (11)  

Do této rovnice vstupuje konstrukční bezpečnost fSL, její hodnota se volí v rozmezí 3 

až 5 pro zatížení s rázy a vibracemi. V tomto případě byla zvolena 3,4. Podle vypočítané po-

třebné hodnoty statické únosnosti vozíku se podle katalogu zvolilo vedení řady HG s čtyřmi 

řadami kuliček. Toto vedení se hodí pro vysoké zatížení s vysokou tuhostí. Vozíky jsou příru-

bové a nesou označení HGW25HC. Parametry jsou uvedeny v tabulce 7. Kolejnice tohoto 

vedení je zvolena s montáží šroubů shora. Délka kolejnice je 1790 mm. Skutečná hodnota 

konstrukční bezpečnosti fSL vyšla 3,61. 

Tab 7) Parametry vozíku HGW25HC 

Parametr  Hodnota  

Statická únosnost C0 49440 [N] 

Dynamická únosnost Cdyn 32750 [N] 

Hmotnost vozíku mv 0,80 [Kg] 

 

Ekvivalentní zatížení vozíků se zvažuje také z hlediska zrychlování a zpomalování 

z hodnoty rychloposuvu. Pro tyto případy bylo využito vzorců z katalogu výrobce. Vypočíta-

né hodnoty se nachází v příloze výpočty. 

Výpočet životnosti vedení 

L𝑥 = (
𝑓ℎ ∙ 𝑓𝑡 ∙ 𝐶𝑑𝑦𝑛

𝑓𝑤 ∙ 𝑃𝑒
)

3

∙ 50000 = 249100 [km] (12)  

Do vzorce vstupují parametry fh – faktor tvrdosti vedení a ft faktor teploty. Jejich hod-

nota se rovná 1, protože se počítá se standardní tvrdostí vedení a teplotou nepřesahující 

100 °C. Faktor zatížení fw se volí 1,4 kvůli normálnímu zatížení s hodnotou rychlosti posuvu 

v rozmezí 15-60 m∙s-1. Dosažená hodnota životnosti je vysoká. 
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Životnost vedení v hodinách 

Lℎ𝑥 =
1000 ∙ 𝐿𝑥

𝑣𝑟𝑝 ∙ 60
= 138400 [hod] (13)  

2.3.2 Volba kuličkového šroubu a matice  

Kuličkový šroub s maticí byl zvolen od výrobce Hiwin. Kuličkový šroub je vyráběn přesným 

okružováním a dokončen pomocí broušení. Matice byla zvolena dvojitá předepnutá přírubová 

DDB. Parametry potřebné pro výpočty jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tab 8) Parametry kuličkového šroubu [8] 

Parametr  Hodnota  

Jmenovitý průměr šroubu ds 32 [mm] 

Průměr hřídele šroubu dk 27,8 [mm] 

Stoupání závitu Ph 20 [mm] 

Vzdálenost mezi ložisky ld 1590 [mm] 

Nepodepřená délka hřídele lk 1452 [mm] 

Koeficient uložení kd 1,88 [-] 

Koeficient závislosti na uložení kk 2,05 [-] 

Statická únosnost C0š 26800 [N] 

Dynamická únosnost Cdynš 20300 [N] 

Otáčkový faktor Dndov 90000 [-] 

  

Kontrola maximálních otáček 

Kuličkové šrouby se kontrolují, jestli nebudou pracovat v oblasti jejich kritických otáček. Při 

kritických otáčkách dochází k rezonanci samotného šroubu. Tento stav je velmi nepříznivý a 

je při něm vysoká pravděpodobnost porušení. Výpočet kritických otáček závisí na typu ulože-

ní šroubu. Nejvíce se využívá uložení, kdy je šroub na jedné straně uložen pevně a na druhé 

volně. Volné uložení je schopno kompenzovat další sílu vznikající prostřednictvím roztaho-

vání a zkracování šroubu jeho volným pohybem v určitých mezích. Další možnosti uložení 

jsou vidět na obrázku 14. Důležitá je také vzdálenost mezi ložisky. 

 

Obr. 14  )Uložení kuličkových šroubů. [8] 
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Kritické otáčky nk: 

𝑛𝑘 = 𝑘𝑑 ∙
𝑑𝑘

𝑙𝑑
2 ∙ 108 = 2067 [𝑚𝑖𝑛−1] (14)  

Maximální přípustné otáčky nmax: 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 0,8 ∙ 𝑛𝑘 = 1654 [𝑚𝑖𝑛−1] 
(15)  

Otáčky při rychloposuvu nrp: 

𝑛𝑟𝑝 =
𝑣𝑟𝑝 ∙ 1000

𝑃ℎ
= 1500 [𝑚𝑖𝑛−1] 

(16)  

Otáčky při pracovním posuvu np: 

𝑛𝑝 =
𝑣𝑓

𝑃ℎ
= 115 [𝑚𝑖𝑛−1] 

(17)  

Pracovní otáčky i otáčky při rychloposuvu vychází nižší než maximální přípustné 

otáčky, tedy šroub je z hlediska otáček vhodně zvolen. 

Kontrola vzpěrné tuhosti 

Další kontrola probíhá na maximální přípustnou sílu, kterou je šroub schopen přenést. Maxi-

mální síla zde vzniká z obráběcího procesu. Maximální teoretická síla závisí také na typu ulo-

žení. Dále závisí na největší nepodepřené délce hřídele, tedy vzdálenosti mezi ložiskem a ma-

ticí v krajní poloze. Volba koeficientu závislosti na uložení je na obrázku 15. 

 

Obr. 15  )Koeficient závislosti uložení pro výpočet dovolené síly. [8] 

Maximální teoretická dovolená síla Fmax: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑘 ∙
𝑑𝑘

𝑙𝑘
2 ∙ 105 = 58080 [𝑁] (18)  
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Maximální dovolená provozní síla Fkmax: 

𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 = 0,8 ∙ 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 46460 [𝑁] (19)  

Hodnota maximální síly vypočítané z čelního frézování vychází menší než maximální 

dovolená provozní síla. Šroub tedy vydrží i z hlediska vzpěrné tuhosti. 

Kontrola otáčkového faktoru 

Hodnota přípustného otáčkového faktoru Dndov se určuje podle druhu obrábění, jakým je závit 

kuličkového šroubu vytvořen. Pro okružovaný a broušený má hodnotu 90000. Tato hodnota 

se porovnává s vypočítanou hodnotou pomocí (9), při výpočtu se využívají nejvyšší požado-

vané otáčky. Když je vypočítaná hodnota menší, tak je to v pořádku. 

𝐷𝑛 = 𝑛𝑟𝑝 ∙ 𝑑𝑠 = 41700  (20)  

2.3.3 Výběr motoru 

V prvotní fázi bylo zvoleno, že motorem bude kuličkový šroub naháněn přímo bez použití 

převodovky a dalšího vloženého převodu. Převodovka i vložený převod snižují účinnost sa-

motného systému a jejich vynecháním se taky snižuje počet prvků, které ovlivňují spolehli-

vost systému. Jejich vynecháním je ale také třeba výkonnějšího motoru. 

Motor se navrhuje z hlediska statického, kinematického a dynamického. Jako vstupní 

parametry výpočtu jsou účinnosti jednotlivých komponent, celková hmotnost přesouvaných 

hmot, stoupání závitu kuličkového šroubu, požadované zrychlení systému. Vzorce využité při 

výpočtu motoru jsou z knihy Konstrukce CNC obráběcích strojů III [3]. 

Statické hledisko 

Při statickém hledisku se hledá výkon potřebný pro překonání síly vzniklé od procesu obrábě-

ní. 

Celková účinnost ηc: 

𝜂𝑐 = 𝜂𝑣 ∙ 𝜂𝑠 ∙ 𝜂𝐿 = 0,829  (21) 

Účinnost celková je složená z účinnosti jednotlivých komponent. Účinnost vedení se 

značí jako ηv a nabývá hodnoty 0,98. Účinnost kuličkového šroubu a matice je označena ηs 

s hodnotou 0,92. Poslední je účinnost oboustranného uložení ηL, která pro oboustranné ulože-

ní v kuličkových ložiscích je 0,92. Kromě uvedených účinností vstupují do výpočtu také 

účinnosti převodové skříně a vloženého převodu, tyto komponenty navržená sestava neobsa-

huje, proto nejsou použity. [3] 

Výpočet statického momentu motoru Mmstat: 

𝑀𝑚𝑠𝑡𝑎𝑡 =
𝐹𝑐 ∙ 𝑃ℎ

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂𝑐 ∙ 1000
= 26,717 [𝑁 ∙ 𝑚] (22) 

Z vypočítané hodnoty statického momentu byl zvolen synchronní servomotor od firmy 

Siemens typové označení 1FT7105. V dalším výpočtu se využívá parametrů, kterými tento 

motor disponuje jako je moment setrvačnosti, hmotnost motoru. 
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Kinematické hledisko 

Z kinematického hlediska se určuje rozběh a brzdění. Z požadovaného zrychlení 5 m∙s-2 se 

určí čas a potřebná dráha k zrychlení na hodnotu rychloposuvu. 

Doba zrychlení tr na rychloposuv: 

𝑡𝑟 =
𝑣𝑟𝑝

𝑎 ∙ 60
= 0,1 [s] (23) 

Dráha potřebná k dosažení rychloposuvu srp: 

𝑠𝑟𝑝 =
(
𝑣𝑟𝑝

60 )2

𝑎
= 0,05 [𝑚] (24) 

Úhlové zrychlení šroubu ɛs: 

𝜀𝑠 =
𝑎 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 1000

𝑃ℎ
= 1571 [𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2] (25) 

Hodnota úhlového zrychlení motoru ɛm je stejně velká jako hodnota úhlového zrychle-

ní šroubu, protože mezi motorem a šroubem není převodovka ani žádný další vložený převod. 

Dynamické hledisko 

Z dynamického hlediska do výpočtu vstupují momenty setrvačnosti jednotlivých komponent 

jako moment setrvačnosti motoru, moment setrvačnosti kuličkového šroubu a moment setr-

vačnosti přesouvaných hmot. Z tohoto hlediska se vypočítává moment potřebný k zrychlení 

při rychloposuvu. Další potřebné parametry jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tab 9) Parametry motoru 

Parametr  Hodnota  

Statický moment M0 50 [N∙m] 

Jmenovitý moment Mrated 42 [N∙m] 

Jmenovité otáčky nrated 1500 [min-1] 

Hmotnost motoru mm 44,2 [Kg] 

Moment setrvačnosti motoru Jmot 178∙10-4 [Kg∙m2] 

Moment setrvačnosti kuličkového šroubu Jkšm 0,0013 [Kg∙m2] 

 

Moment setrvačnosti přesouvaných hmot redukovaných do osy šroubu Jm: 

𝐽𝑚 = 𝑚𝑐 ∙ (
𝑃ℎ

2 ∙ 𝜋 ∙ 1000
)

2

= 0,016 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] (26) 

Celkový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru Jrhm: 

𝐽𝑟ℎ𝑚 = 𝐽𝑚𝑜𝑡 + 𝐽𝑘š𝑚 + 𝐽𝑚 = 0,035 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] (27) 

Moment zátěže od přesouvaných hmot MGT: 

𝑀𝐺𝑇 =
𝑚𝑐 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓1 ∙ cos 𝛼 ∙ 𝑃ℎ

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂𝑐 ∙ 1000
= 0,226 [𝑁 ∙ 𝑚] (28) 
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Při výpočtu bylo použito f1, které značí součinitel tření valivých elementů a má hodno-

tu 0,008. 

Síla od předpětí kuličkového šroubu Fp: 

𝐹𝑝 = 0,35 ∙ 𝐹𝐴 = 2437 [𝑁] (29) 

Moment od kuličkového šroubu a matice MKSM: 

𝑀𝐾𝑆𝑀 =
𝐹𝑝 ∙ 𝑃ℎ

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂𝑐 ∙ 1000
(1 − 𝜂𝑠

2) = 1,436 [𝑁 ∙ 𝑚] (30) 

Moment zátěže redukovaný na hřídel motoru Mzdrhm: 

𝑀𝑧𝑑𝑟ℎ𝑚 = 𝑀𝐺𝑇 + 𝑀𝐾𝑆𝑀 = 1,662 [𝑁 ∙ 𝑚] (31) 

Moment motoru Mm: 

𝑀𝑚 = 𝐽𝑟ℎ𝑚 ∙ ɛ𝑚 + 𝑀𝑧𝑑𝑟ℎ𝑚 = 56,254 [𝑁 ∙ 𝑚] (32) 

Z rovnice (21) vyšel moment potřebný k urychlení hmot při rychloposuvu.  Zvolený 

motor je schopen dosáhnout tohoto momentu při otáčkách rychloposuvu (1500 min-1) při re-

žimu S3 40 %. Charakteristika tohoto motoru je na obrázku 16. Pro práci jsou důležité reži-

my: S1 (označen světle červeně) a S3 40 % čárkovaná modrá (výraznější čárkování). 

 

Obr. 16  )Charakteristika motoru Siemens 1FT7105. [27] 

V motoru je zabudované nepřímé absolutní odměřování s 2048 signálů na jedno oto-

čení. 

2.4 Návrh osy y 

Z hlediska návrhu osy y se použilo komponent z osy x. Tedy návrh byl kontrolního charakte-

ru, jestli vybrané díly vydrží. 

2.4.1 Kontrola lineárního vedení 

Lineární vedení tedy bylo zvoleno stejné jak u osy x, tedy profilové vedení řady HG s čtyřmi 

řadami kuliček. Vozík přírubový HGW25HC. Délka kolejnice je 1290 mm. Parametry po-

třebné ke kontrole jsou uvedené v tabulce 7. Ve výpočtu ekvivalentních sil působících na jed-

notlivé vozíky se využilo předchozích výpočtů s přidáním tíhy od suportu osy y. Výpočet tíhy 
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suportu s vozíky WsupY je v příloze výpočty. Rovnice pro výpočet ekvivalentních sil působí-

cích na vozíky 1y a 2y jsou uvedeny níže. 

𝑃1𝑦 = 𝑃3𝑦 = 𝑃1 +
𝑊𝑠𝑢𝑝𝑌

4
= 14010 [𝑁] (33) 

𝑃2𝑦 = 𝑃4𝑦 = 𝑃2 −
𝑊𝑠𝑢𝑝𝑌

4
= 5583 [𝑁] (34) 

Tedy ve výpočtu bylo již použito jenom podmínky rovnováhy sil v ose z. 

V kontrolním výpočtu dále se kontrolovala konstrukční bezpečnost vedení na více zatíženém 

vozíku. 

𝑓𝑆𝐿𝑦 =
𝐶0

𝑃1𝑦
= 3,529  (35) 

Hodnota konstrukční bezpečnosti tedy vyšla mezi 3-5 a tedy vedení v pořádku vyho-

vuje. 

Výpočet životnosti vedení v ose y 

L𝑦 = (
𝑓ℎ ∙ 𝑓𝑡 ∙ 𝐶𝑑𝑦𝑛

𝑓𝑤 ∙ 𝑃𝑒𝑦
)

3

∙ 50000 = 232500 [km] (36)  

Životnost vedení v hodinách 

Lℎ𝑦 =
1000 ∙ 𝐿𝑦

𝑣𝑟𝑝 ∙ 60
= 129100 [hod] (37)  

Z hledisko životnosti v hodinách vychází pro osu y životnost menší, ale s dostatečnou. 

2.4.2 Kontrola kuličkového šroubu s maticí 

V tabulce 10 jsou uvedeny potřebné parametry pro kontrolu šroubu v ose y. Uložení šroubu je 

jako u osy x na jedné straně pevné a na druhé volné. Koeficienty kd a kk jsou tedy stejné. 

Tab 10) Parametry kuličkového šroubu pro kontrolu v ose y [8] 

Parametr  Hodnota  

Jmenovitý průměr šroubu ds 32 [mm] 

Průměr hřídele šroubu dk 27,8 [mm] 

Stoupání závitu Ph 20 [mm] 

Vzdálenost mezi ložisky ldy 1268 [mm] 

Nepodepřená délka hřídele lky 1130 [mm] 

Koeficient uložení kd 1,88 [-] 

Koeficient závislosti na uložení kk 2,05 [-] 

Statická únosnost C0 26800 [N] 

Dynamická únosnost Cdyn 20300 [N] 

Otáčkový faktor Dndov 90000 [-] 

Otáčky při pracovním posuvu np 114,6 [min-1] 

Otáčky při rychloposuvu nrp 1500 [min-1] 
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Kontrola maximálních otáček v ose y 

Kritické otáčky nky: 

𝑛𝑘𝑦 = 𝑘𝑑 ∙
𝑑𝑘

𝑙𝑑𝑦
2 ∙ 108 = 3251 [𝑚𝑖𝑛−1] (38)  

Maximální přípustné otáčky nmax: 

𝑛𝑚𝑎𝑥𝑦 = 0,8 ∙ 𝑛𝑘 = 2600 [𝑚𝑖𝑛−1] 
(39)  

Z výpočtů tedy jde vidět, že kuličkový šroub na otáčky vyhovuje i v ose y. 

Kontrola vzpěrné tuhosti v ose y 

Maximální teoretická dovolená síla Fmaxy: 

𝐹𝑚𝑎𝑥𝑦 = 𝑘𝑘 ∙
𝑑𝑘

𝑙𝑘𝑦
2 ∙ 105 = 95890 [𝑁] (40)  

Maximální dovolená provozní síla Fkmaxy: 

𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥𝑦 = 0,8 ∙ 𝐹𝑚𝑎𝑥𝑦 = 76710 [𝑁] (41)  

I z hlediska maximální dovolené provozní síly kuličkový šroub vyhovuje. Kontrola na 

otáčkový faktor by vyšla úplně stejně, protože se počítá se stejnými otáčkami šroubu. 

2.4.3 Kontrola potřebného momentu motoru pro osu y 

Tab 11) Parametry motoru Siemens 1FT7105 

Parametr  Hodnota  

Statický moment M0 50 [N∙m] 

Jmenovitý moment Mrated 42 [N∙m] 

Jmenovité otáčky nrated 1500 [min-1] 

Hmotnost motoru mm 44,2 [Kg] 

Moment setrvačnosti motoru Jmot 178∙10-4 [Kg∙m2] 

Moment setrvačnosti kuličkového šroubu Jkšmy 0,001059 [Kg∙m2] 

Hmotnost přesouvaných hmot v ose y mcy 1675 [Kg] 

 

Statické hledisko 

Výpočet statického momentu motoru Mmstaty: 

𝑀𝑚𝑠𝑡𝑎𝑡𝑦 =
𝐹𝑐 ∙ 𝑃ℎ

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂𝑐 ∙ 1000
= 26,717 [𝑁 ∙ 𝑚] (42) 

Z hlediska statického momentu se nic nemění, síla od obrábění je pořád stejná. 
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Kinematické hledisko 

Doba zrychlení tr na rychloposuv: 

𝑡𝑟 =
𝑣𝑟𝑝

𝑎 ∙ 60
= 0,1 [s] (43) 

Dráha potřebná k dosažení rychloposuvu srpy: 

𝑠𝑟𝑝𝑦 =
(
𝑣𝑟𝑝

60 )2

𝑎
= 0,05 [𝑚] (44) 

Úhlové zrychlení šroubu ɛsy: 

𝜀𝑠𝑦 = 𝜀𝑚𝑦 =
𝑎 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 1000

𝑃ℎ
= 1571 [𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2] (45) 

Dynamické hledisko 

Do dynamického hlediska návrhu motoru pro osu y se promítá hmotnost celku supor-

tu. 

Moment setrvačnosti přesouvaných hmot redukovaných do osy šroubu Jmy: 

𝐽𝑚𝑦 = 𝑚𝑐𝑦 ∙ (
𝑃ℎ

2 ∙ 𝜋 ∙ 1000
)

2

= 0,017 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] (46) 

Celkový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru Jrhmy: 

𝐽𝑟ℎ𝑚𝑦 = 𝐽𝑚𝑜𝑡 + 𝐽𝑘š𝑚𝑦 + 𝐽𝑚𝑦 = 0,036 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] (47) 

Moment zátěže od přesouvaných hmot MGTy: 

𝑀𝐺𝑇𝑦 =
𝑚𝑐𝑦 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓1 ∙ cos 𝛼 ∙ 𝑃ℎ

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂𝑐 ∙ 1000
= 0,505 [𝑁 ∙ 𝑚] (48) 

Síla od předpětí kuličkového šroubu Fpy: 

𝐹𝑝𝑦 = 0,35 ∙ 𝐹𝐴 = 2437 [𝑁] (49) 

Moment od kuličkového šroubu a matice MKSMy: 

𝑀𝐾𝑆𝑀𝑦 =
𝐹𝑝𝑦 ∙ 𝑃ℎ

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂𝑐 ∙ 1000
(1 − 𝜂𝑠

2) = 1,436 [𝑁 ∙ 𝑚] (50) 

Moment zátěže redukovaný na hřídel motoru Mzdrhmy: 

𝑀𝑧𝑑𝑟ℎ𝑚𝑦 = 𝑀𝐺𝑇𝑦 + 𝑀𝐾𝑆𝑀𝑦 = 1,941 [𝑁 ∙ 𝑚] (51) 

Moment motoru Mmy: 

𝑀𝑚𝑦 = 𝐽𝑟ℎ𝑚𝑦 ∙ ɛ𝑚𝑦 + 𝑀𝑧𝑑𝑟ℎ𝑚𝑦 = 58,229 [𝑁 ∙ 𝑚] (52) 

Moment motoru potřebný při uvažování setrvačností hmot je tedy o přibližně 2 N∙m 

větší. Podle momentové charakteristiky motoru by to motor zvládne. 
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3 KONSTRUKCE 3D MODELU 

Konstrukce 3D modelu křížového stolu vychází z konstrukčních výpočtů z kapitoly 2. Upína-

cí plocha stolu je 1000x600 mm. Celková plocha místa potřebná pro stůl je 3250x1800 mm. 

Upínací T-drážky stolu vychází z normy DIN 650-H12. Jmenovitá šířka drážky je 

20 mm a rozteč mezi drážkami je 180 mm. Na stole jsou vyfrézovány tyto drážky 4. 

Stůl a lože budou vyrobeny odléváním z oceli na odlitky GE240 a dále funkční plochy 

obrobeny. Příruba motoru a support budou vyráběny z konstrukční oceli E335. Tyto materiály 

se vyznačují dobrými mechanickými vlastnostmi. 

Kolejnice lineárního vedení jsou pro obě osy přitlačeny k referenční hraně pomocí zá-

vrtných šroubů. Tento způsob se využívá kvůli rázům a vibracím. Dále jsou kolejnice přišrou-

bovány shora ke stolu/loži. Způsob uložení je zobrazen na obrázku 17.  

 

Obr. 17  )Uložení kolejnice vedení (na loži). 

Vozíky lineárního vedení (označeny zeleně) jsou pro obě osy z jedné strany přitlačeny 

na referenční hranu pomocí přítlačných desek (označeny černě) a párové vozíky jsou ustaveny 

tak, aby byla zajištěna rovnoběžnost vedení. Toto je vidět na obrázku 18. 

Kromě upevnění vozíků na supportu lze vidět na obrázku 18 také připevnění domečku 

pro matici kuličkového šroubu (matice označena modře). Tento domeček (oranžově označen) 

je usazen na podložce, která slouží k vymezení výšky os kuličkového šroubu a matice, a je 

připevněn k supportu pomocí šroubů. 
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Obr. 18  )Pohled na support. 

Na obrázku 19 je vidět způsob uložení kuličkového šroubu v domečku FK25 (pevné 

uložení). Tento domeček obsahuje 2 ložiska s kosoúhlým stykem do „X“ a je označen červe-

nou barvou. Z levé strany jsou ložiska zajištěna změnou průměru a z pravé strany pomocí 

pojistné matice (označena oranžově). Na obrázku je také vidět bezvůlová spojka (tmavě šedá) 

zajišťující přenos kroutícího momentu z motoru na kuličkový šroub. K přenosu kroutícího 

momentu se využívá per. Poloha spojky je zajištěna pomocí svěrného spoje. Bezvůlová spoj-

ka je od výrobce Flender a její označení je N-BIPEX. 
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Obr. 19  )Pevné uložení kuličkového šroubu. 

Na obrázku 20 je zobrazen způsob zajištění vnitřního kroužku radiálního ložiska na 

kuličkovém šroubu. Z jedné strany k zajištění slouží změna průměru kuličkového šroubu a 

z levé strany pomocí hřídelového rozpěrného kroužku. 

 

Obr. 20  )Volné uložení kuličkového šroubu. 
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Obr. 21  )Příruba pro uchycení motoru ke stolu/loži. 

Na obrázku 21 je vidět způsob přichycení motoru ke stolu/loži pomocí příruby. Hlav-

ním úkolem této příruby je vzdálenostní ustavení hřídele motoru od kuličkového šroubu a tím 

vytvoření prostoru pro bezvůlovou spojku. V této přírubě jsou vytvořeny otvory sloužící 

k přístupu k šroubům bezvůlové spojky. Na obrázku 22 je celkový pohled na vytvořený mo-

del. 

 

Obr. 22  )Křížový stůl – 3D model.
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4 SIMULACE KŘÍŽOVÉHO STOLU 

Tato kapitola obsahuje převedení modelu vytvořeného v CAD modeláři do simulačního soft-

ware MSC Adams a vytvoření simulace. 

4.1 MSC Adams 

Adams je simulační software od společnosti MSC Software.  Simulují se zde dynamická pů-

sobení mezi více tělesy. Software je vhodný k převedení věcí z reálného světa na zjednoduše-

né modely, na kterých se snažíme co nejvíce přiblížit výsledkům z reálného světu, a tedy po-

chopit plně jak věci fungují. Na vytvořených modelech, které již odpovídají svými vlastnost-

mi, dále můžeme různě testovat fungování systému za dalších různých okolností. Tedy je na-

příklad možno pomocí tohoto softwaru simulovat jízdu vozidel po silnici s nerovnostmi a 

zjišťovat působení na kola, pružiny, tlumiče atd. Pomocí tohoto programu se taky zkouší 

crash testy vozidel. Hlavním přínosem MSC Adams je tedy redukce nákladů související 

s vývojem nových součástí. Tedy konstrukční úpravy v případě nevyhovujících výsledků. 

Jako konečná fáze již pak následuje ověření výsledků na reálných model s reálnými testy. 

Tento program se dá také využívat při vytváření součástí řídicích rychlosti a polohy 

pohybů dalších součástí – vaček. Kdy z požadovaného pohybu výstupního členu dojde ke 

generování vhodného tvaru vačky. 

4.2 Vytvoření modelu v prostřední MSC Adams 

V prvotní fází vytváření modelu v programu Adams je třeba definovat nový model. Tedy 

v úvodu se definuje název modelu, složka, v které se bude projekt nacházet a jednotky, 

v kterých se bude v prostředí programu pracovat a nastavení směru působení gravitačního 

zrychlení. 

Ve fázi modelování se vytváří model pomocí těles v programu nebo pomocí importo-

vání modelů vytvořených v programech sloužících k vytvoření 3D modelu (např. Inventor). 

Vytváření modelu Adamsem se hodí pro extrémně jednoduché modely. Při složitějších mode-

lech je tedy lepší využít možnosti importu, zde se nabízí velký rozsah podporovaných formátů 

modelů. Při práci bylo využito formátu STEP. Pomocí Inventoru byla sestava rozložena na 

jednotlivé funkční prvky, které se pohybují vcelku nebo navíc vykonávají další pohyb. Tedy 

v případě křížového stolu došlo k rozložení na stůl, suport, lože, kuličkový šroub pro osu x a 

kuličkový šroub pro osu y. Jednotlivé podsestavy se vybraly z velké sestavy vypnutím dalších 

prvků. Pomocí tohoto způsobu dochází při importování do programu Adams k zachování po-

loh jednotlivých dílu vzájemně mezi sebou. Samotné díly musely být ještě v 3D modeláři 

upraveny kvůli použití studentské verze programu Adams, která je omezena na 100 prvků 

modelu (program bere prvek jako plochu nebo bod na modelu). Tedy v jednotlivých dílech 

byly odstraněny prvky, které nebyly třeba k simulaci. Tedy došlo k odstranění děr, motorů, 

přírub motorů, drážek k upínání obrobku a bezvůlové spojky.  Tyto úpravy byly v modelu 

zohledněny přepsáním hmotnosti ve vlastnostech jednotlivých dílů v Adamsu. V případě ode-

brání motoru byl zohledněn jeho moment setrvačnosti okolo osy rotace.  Z hlediska importu je 

také důležité správné modelování v 3D modeláři, jelikož se případné chyby promítají do si-

mulačního programu a tam je jejich odstranění daleko nepříjemnější. 
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Obr. 23  )Import dílu. 

Na obrázku 23 je vidět tabulka importování součásti. Zde se zadává formát importo-

vané součásti, cesta k ní a je nutno vytvořit novou součást, v které si ji Adams uloží (název).  

Dalším krokem vytváření modelu je k vytvořeným dílům v Adamsu přiřadit parame-

try, kterými dojde k zadefinování součástí. Přiřazením materiálu k součástem dojde 

k vygenerování polohy těžiště (reprezentující marker1), hmotnosti součásti (kterou je třeba 

v případě zjednodušených modelů upravit), momentů setrvačnosti kolem jednotlivých os. 

Tabulka vkládání je ukázána na obrázku 24. 

 

Obr. 24  )Ukázka definování parametrů. 

Po definování parametrů součástí je třeba vhodně použít vazby mezi jednotlivými sou-

částmi, aby model plnil svoji funkci. Je vhodné si v místě vazby vytvořit marker, který usnad-

ní vložení vazby a definici směrů, v kterých vazba umožnuje pohyby. Ve vlastním modelu 

křížového stolu bylo využito pevné vazby mezi zemí a ložem, posuvné vazby mezi kolejni-

cemi lože a vozíky suportu, posuvné vazby mezi kolejnicemi stolu a vozíky suportu. Další 

využité vazby jsou šroubové mezi maticemi suportu a kuličkovými šrouby. U vazeb se zadává 

                                                 
1 Marker – značka, popis, ukazatel 
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jako první těleso, které vykonává relativní pohyb vůči druhému. V případě šroubových vazeb 

je dále třeba změnit stoupání závitu, aby odpovídalo použitému kuličkovému šroubu. 

V místech ložisek, kde jsou uloženy šrouby, jsou umístěny pomocí markerů součásti 

reprezentující ložiska z knihovny Machinery. Při vkládání se vybírá mezi ložisky radiálními a 

radiálně axiálními.  Zde je třeba dále zadat osu rotace. 

4.3 Simulace polohování obrobku rychloposuvem 

Jako první byl simulován pohyb polohování obrobku po obdélníku se stranami 800 mm v ose 

x a 400 mm v ose y. Obrobek se pohyboval rychlostí rychloposuvu. Pro tento účel byly vytvo-

řeny pohyby MOTION_X_RP v ose x a MOTION_Y_RP v ose y. Výsledný pohyb vznikne 

současným během obou pohybů. 

Samotné pohyby byly vytvářeny pomocí funkce STEP a byly vytvářeny pro úhlovou 

rychlost v rotačních vazbách. Vstupní parametry této funkce jsou: proměnná podle které se 

funkce řídí (v případě modelu tedy čas), počáteční hodnota proměnné funkce a počáteční 

hodnota rychlosti, koncová hodnota proměnné funkce a velikost rychlosti v tomto časovém 

okamžiku. Tato funkce zařídí tedy rozjezd na požadovanou hodnotu rychlosti v definovaném 

časovém úseku. Bylo třeba zjistit z otáček při rychloposuvu hodnotu úhlové rychlost ωrp. 

ω𝑟𝑝 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑟𝑝

60
= 157,08 [𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠1] (53) 

 

Ukázka části funkce MOTION_X_2 pro pohyb stolu o 800 mm rychlostí rychloposu-

vu: STEP(time, 0.95, 0.0, 1.1, 157.08)+STEP(time, 2.55, 0.0, 2.7, -157.08). První STEP tedy 

udává zrychlení po rampě na rychlost rychloposuvu, mezi časem 1,1 s až 2,55 s se stůl pohy-

buje konstantní rychlostí a následující STEP udává zastavení stolu. 

Samotná pohybová funkce MOTION_X_2 se skládá ze 3 těchto bloků. Tedy odjezd 

z nulového bodu 0 do počátečního bodu cyklu A. Přesun z bodu A do bodu B a přesun z bodu 

C do bodu D. Pohyb, který má stůl při polohování vykonávat, je znázorněn na obrázku 25. 

 

Obr. 25  )Polohování. 

Pohyb MOTION_Y_2 je složen z přesunu z nulového bodu 0 do počátečního bodu A, násle-

duje pohyb B do bodu C a poslední úsek je z D do A. 

4.4 Simulace obrábění 

Při simulaci obrábění bylo využito odebírání materiálu při pohybu po obdélníku na obrázku 

25. Cyklus začal přesunem rychloposuvem z bodu 0 do bodu A, dále přesunem potřebnou 
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obráběcí rychlostí 2300 mm∙min-1 z bodu A do bodu B v ose x, přesunem z bodu B do bodu C 

v ose y, posunem z bodu C do bodu D v ose x a konečným pohybem byl přesun z bodu do 

bodu A v ose y. Při pohybu pracovním posuvem na stůl působila síla od obrábění Fc. 

Pohyby součásti jsou MOTION_X a MOTION_Y. Pro jejich sestavení bylo potřeba 

vypočítat úhlovou rychlost šroubu při obráběcí rychlosti ωp. 

ω𝑝 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑝

60
= 12 [𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠1] (54) 

Ukázka zápisu části funkce MOTION_X pro přejezd v ose x o 800 mm pracovním po-

suvem:  

STEP(time, 0.95, 0.0, 0.9614, 12)+STEP(time, 21.9054, 0.0, 21.9168, -12). 

Při simulaci obrábění při pohybu pracovním posuvem působila na model síla od obrá-

bění o velikosti 6962 N. Působení této síly je rozloženo na složku v ose x a y. Doba, kdy síla 

působí je definována v blocích SILA_X a SILA_Y. Tyto bloky jsou složeny pomocí STEPu. 

Ze simulací lze pomocí měření kroutícího momentu získat hodnoty statického a dy-

namického momentu motoru. Hodnota statického momentu v simulace je 22,16 N∙m, hodnota 

momentu potřebného k zrychlení na rychlost rychloposuvu je 54,6 N∙m. U statického momen-

tu je hodnota od vypočtené menší o 4 N∙m, u dynamického momentu 1,8 N∙m. Vypočtená 

hodnota statického momentu vychází z méně přesné metody s odhadem účinností. Průběh 

kroutícího momentu na ose x v časovém intervalu 0 - 1,2 s je v grafu v obrázku 26. Zde je 

vidět rozběh a doběh rychloposuvu (první dva kopečky), překmit při rozběhu na pracovní 

posuv způsobený působením síly od obrábění a konstantní moment při obrábění.  

 

Obr. 26  )Ukázka průběhu momentu v ose x. 

Celkový pohled na model v MSC Adams se nachází v příloze 1. 
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5 ANALÝZA VÝSLEDKŮ SIMULACE 

V této kapitole se nachází vyhodnocení trvanlivosti ložisek uložení kuličkového šroubu obou 

os při zmíněných cyklech. Tedy polohování rychloposuvem po obdélníku a simulace obrábě-

ní. V tabulce 12 jsou parametry ložiska umístěného v ložiskovém domku pro volný konec. 

V tabulce 13 jsou parametry ložiska s kosoúhlým stykem v domečku pro pevný konec. Do-

meček pro pevný konec tyto ložiska obsahuje 2 uspořádané čely k sobě do „X“. Průměrné 

hodnoty axiálních a radiálních sil, úhlových rychlostí byly získány integrací jejich průběhu a 

výsledná hodnota byla podělena intervalem působení. 

Tab 12) Parametry ložiska 6205-ZZ. 

Parametr  Hodnota  

Základní statická únosnost C0v 7,8 [kN] 

Základní dynamická únosnost Cv1 14,8 [kN] 

Tab 13) Parametry ložiska s kosoúhlým stykem 7205 A. 

Parametr  Hodnota  

Základní statická únosnost C0p 9,3 [kN] 

Základní dynamická únosnost Cp1 14,8 [kN] 

Výpočtový součinitel X 0,57 [-] 

Výpočtový součinitel Y 0,93 [-] 

5.1  Polohování rychloposuvem 

5.1.1 Naměřené průběhy 

V této kapitole se nachází grafy výsledků působení sil na ložiska v domcích uložení kuličko-

vého šroubu. Modrou čárkovanou čárou jsou znázorněny absolutní hodnoty průběhu 

sil/úhlové rychlosti a červená čára znázorňuje integraci tohoto průběhu. 

 

Obr. 27  )Pevný domek X – průběh axiální síly. 

Na obrázku 27 je vidět graf průběhu axiální síly v pevném domku osy x. Na tomto 

průběhu je vidět působení síly při zrychlování. Pohyb znázorňuje vždy dvojice vrcholů, kde 
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první znázorňuje zrychlování, po zrychlení následuje udržování konstantní rychlosti (v přípa-

dě simulace se uvažuje ideálnější stav, tedy bez působení třecí síly), a druhý vrchol znázorňu-

je zpomalení (absolutní hodnotu). 

 

Obr. 28  )Pevný domek X – průběh radiální síly. 

 

Obr. 29  )Volný domek X – průběh radiální síly. 

Na obrázku 28 je znázorněn průběh radiální síly v ložisku pevného uložení a na obráz-

ku 29 je radiální síla ve volném uložení osy x. Průběhy jsou obdobné, akorát se mírně liší ve 

velikosti síly působící na ložisko. Radiální síla je vyvozena působením tíhy kuličkového 

šroubu. Mírná oscilace sil je dána drážkou pro pero. 

 

Obr. 30  )Pevný domek Y – průběh axiální síly. 
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Průběh na obrázku 30 je obdobný jako u pevného domku osy x, akorát maximální 

hodnota síly je větší díky tomu, že osa y přesouvá větší hmotnost. 

 

Obr. 31  )Pevný domek Y – průběh radiální síly. 

 

Obr. 32  )Volný domek Y – průběh radiální síly. 

V grafu na obrázku 31 je zobrazen průběh radiální síly ve volném uložení kuličkového 

šroubu osy X a na obrázku 32 průběh radiální síly ve volném uložení kuličkového šroubu osy 

Y. Průběhy jsou zase obdobné, hodnota radiální síly se liší akorát v rozdílné hmotnosti kulič-

kových šroubů (rozdílná délka). 

 

Obr. 33  )Průběh úhlové rychlosti kuličkového šroubu na ose X. 
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Obr. 34  )Průběh úhlové rychlosti kuličkového šroubu na ose Y. 

V grafech na obrázcích 33 a 34 jsou průběhy úhlové rychlosti kuličkových šroubů jed-

notlivých os.  

5.1.2 Výpočet trvanlivosti 

Průměrné hodnoty axiálních a radiálních sil v ložiscích byly získány pomocí integrování ča-

sového průběhu síly a vydělením hodnoty integrálu časovým intervalem. Podobným způso-

bem byly získány i úhlové rychlosti kuličkových šroubů. Průměrné hodnoty sil a úhlové rych-

losti získané na ložiscích jsou uvedeny v tabulce 14. Výpočty trvanlivostí ze stránek ZKL 

[28]. 

Výpočet průměru funkce: 

𝐴𝑣𝑒(𝑓) =
1

(𝑡1 − 𝑡0)
∫ 𝑓(𝑡)

𝑡1

𝑡0

𝑑𝑡 (55) 

V rovnici (55) se značí pomocí Ave(f) průměr funkce, t0 – začátek intervalu, t1 – ko-

nec intervalu, f(t) – průběh síly (úhlové rychlosti) závislý na čase. 

Tab 14) Hodnoty potřebné pro výpočet životnosti ložisek při cyklu 1 

Parametr  Hodnota  

Časový úsek simulace t 6,35 [s] 

    

Průměrná axiální síla v pevném ložisku osy X Fax1_rp 726,9 [N] 

Průměrná radiální síla v pevném ložisku osy X Frx1_rp 52,4 [N] 

Průměrná radiální síla ve volném ložisku osy X Frx2_rp 49,5 [N] 

Průměrná úhlová rychlost kuličkového šroubu X ω1 944 [min-1] 

    

Průměrná axiální síla v pevném ložisku osy Y Fay1_rp 797,4 [N] 

Průměrná radiální síla v pevném ložisku osy Y Fry1_rp 42,6 [N] 

Průměrná radiální síla ve volném ložisku osy Y Fry2_rp 39,6 [N] 

Průměrná úhlová rychlost kuličkového šroubu X ω2 472,7 [min-1] 
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Výpočet ekvivalentního dynamického zatížení ložiska P: 

𝑃 = X ∙ 𝐹𝑟 + Y ∙ 𝐹𝑎 [𝑁] (56) 

Do vzorce (55) vstupují výpočtové součinitele zatížení ložiska X a Y závisející na 

poměru axiální síly k radiální. 

Výpočet základní trvanlivost L10: 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃
)

3

 [mil ot] (57) 

Ve vzorci (56) se pro výpočet základní trvanlivosti využívá dynamické únosnosti lo-

žiska C (pro kombinaci axiálních ložisek se vypočítá C = 1,62∙Cjednoho ložiska) a ekvivalentního 

zatížení. 

Výpočet trvanlivosti v hodinách L10h: 

𝐿10ℎ = (
𝐶

𝑃
)

3

∙
106

60 ∙ 𝑛
 [hod] (58) 

Do výpočtu trvanlivosti v hodinách navíc vstupují otáčky ložiska. Vypočítané hodnoty 

trvanlivostí jsou uvedeny v tabulce 15. 

Tab 15) Vypočítané hodnoty 

ložisko C [N] P[N] L10[mil ot.] L10h[hod] 

pevné X 23976 705,9 3,92∙104 6,92∙105 

volné X 14000 49,5 2,26∙107 3,99∙108 

pevné Y 23976 764,2 3,07∙104 1,08∙106 

volné Y 14000 39,6 4,42∙107 1,56∙109 

5.2 Pracovní cyklus 

5.2.1 Průběhy sil/úhlových rychlostí při pracovním cyklu 

V grafu na obrázku 35 je vidět průběh axiální síly v ložiscích pevného domku osy x. V oblasti 

okolo 1 s a 32 s je vidět překmit síly způsobený rozběhem na pracovní rychlost a působení 

síly od obrábění. Dále už působí jen síla od obrábění. 

 

Obr. 35  )Pevný domek X – průběh axiální síly (cyklus 2). 
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Obr. 36  )Pevný domek X – průběh radiální síly (cyklus 2). 

 

Obr. 37  )Volný domek X – průběh radiální síly (cyklus 2). 

V grafech na obrázcích 36 a 37 je průběh radiální síly v pevném a volném uložení ku-

ličkového šroubu osy x. V oblasti mezi 0-1 s je vyšší rozsah kmitání síly, v této oblasti dochá-

zí k přesunu stolu rychloposuvem. Mírný rozdíl hodnoty radiální síly mezi pevným a volným 

uložením je dán geometrií šroubu. 

 

Obr. 38  )Pevný domek Y – průběh axiální síly (cyklus 2). 

V grafu na obrázku 38 je zase vidět překmit síly způsobený zrychlováním na pracovní 

posuv a působení obráběcí síly. 
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Obr. 39  )Pevný domek Y – průběh radiální síly (cyklus 2). 

 

Obr. 40  )Volný domek Y – průběh radiální síly (cyklus 2). 

V grafech na obrázcích 39 a 40 je vidět průběh radiální síly v pevném a volném ulože-

ní kuličkového šroubu osy y. Mírný rozdíl ve velikosti síly je zase dán geometrií kuličkového 

šroubu. 

 

Obr. 41  )Úhlová rychlost kuličkového šroubu osy X (cyklus 2). 
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Obr. 42  )Úhlová rychlost kuličkového šroubu osy Y (cyklus 2). 

V grafech na obrázcích 41 a 42 je vidět úhlová rychlost kuličkových šroubů osy x a y. 

V první části grafu se stůl pohybuje rychloposuvem a dále se střídá stání a pracovní posuv. 

Úhlovou rychlost je třeba dále přepočítat z radiánů za sekundu na otáčky za minutu. 

5.2.2 Výpočet trvanlivosti ložisek při pracovním cyklu 

Hodnoty naměřené při simulaci se nachází v tabulce 16.  

Tab 16) Hodnoty pro výpočet při pracovním cyklu 

Parametr  Hodnota  

Časový úsek simulace t 64 [s] 

    

Průměrná axiální síla v pevném ložisku osy X Fax1_pp 4584,2 [N] 

Průměrná radiální síla v pevném ložisku osy X Frx1_pp 52,5 [N] 

Průměrná radiální síla ve volném ložisku osy X Frx2_pp 49,5 [N] 

Průměrná úhlová rychlost kuličkového šroubu X ω1_pp 93,2 [min-1] 

    

Průměrná axiální síla v pevném ložisku osy Y Fay1_pp 2311,6 [N] 

Průměrná radiální síla v pevném ložisku osy Y Fry1_pp 42,7 [N] 

Průměrná radiální síla ve volném ložisku osy Y Fry2_pp 39,6 [N] 

Průměrná úhlová rychlost kuličkového šroubu X ω2_pp 46,9 [min-1] 

Tab 17) Vypočítané hodnoty trvanlivostí při pracovním cyklu 

ložisko C [N] P[N] L10[mil ot.] L10h[hod] 

pevné X 23976 4293,2 1,74∙102 3,09∙104 

volné X 14000 49,5 2,26∙107 4,02∙109 

pevné Y 23976 2174,1 1,34∙103 4,77∙105 

volné Y 14000 39,6 4,42∙107 1,57∙1010 
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5.3 Zhodnocení 

Při obou cyklech byly nejvíce namáhány ložiska v pevných domečcích na obou osách. Nej-

menší trvanlivost vycházela pro pevný domeček osy x. Pro cyklus rychloposuvu vyšla trvan-

livost 6,92∙105 hodiny a pro pracovní cyklus 3,09∙104 hodiny. Náročnější tedy pro ložiska 

křížového stolu je pracovní cyklus. Doporučená hodnota trvanlivost ložiska v provozních ho-

dinách podle ZKL [28] je pro obráběcí stroje 30000 hodin. Tedy z tohoto hlediska ložiska 

vyhovují. 
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ZÁVĚR 

Cíle diplomové práce jsou: vypracování rešerše v oblasti konstrukčního uspořádání a použí-

vaných komponent translačních mechanismů, konstrukční výpočty křížového stolu dle stano-

vených parametrů, vytvoření 3D CAD modelu křížového stolu vycházejícího z předchozích 

konstrukčních výpočtů, simulace dynamického zatížení definovaného technologického cyklu 

při pohybu s obrobkem, analýza simulovaných dat v klíčových bodech pohonného mechanis-

mu. Všech těchto cílů bylo v práci dosaženo. 

V první kapitole je shrnuto využívaných komponent a konstrukčních uspořádání 

v konstrukci lineárních os. Tedy motory k vyvození pohybu, transformace rotačního pohybu 

na přímočarý pomocí např. kuličkových šroubů v případě motorů vytvářejících rotačního po-

hyb a typů používaných vedení u obráběcích strojů. Dále se zde nachází ochrana funkčních 

částí stroje pomocí krytů, způsoby odměřování a mazání pohybujících se komponent. 

V druhé kapitole se nachází výpočet lineárního vedení, synchronního servomotoru a 

kuličkového šroubu pro osu x a y. Z těchto výpočtů dále vychází volba vhodných komponent. 

V třetí kapitole se nachází doplňkový popis tvorby 3D modelu. 

Kapitola čtvrtá se věnuje postupu tvorby modelu pro dynamickou simulaci v software 

MSC Adams. Od importování 3D modelu sestavy křížového stolu, přes nastavení jednotli-

vých dílů v prostředí simulačního programu, doplnění vazeb mezi komponenty, nastavení 

funkcí zajišťujících vytvoření pohybu v simulaci a v případě pracovního cyklu řízení průběhu 

síly působící na obrobek od procesu obrábění. 

V páté kapitole se nachází průběhy sil a úhlových rychlostí v ložiscích pevných a vol-

ných uložení kuličkových šroubů jako výsledek dynamické simulace v MSC Adams. Tyto 

průběhy sloužily jako podklady pro výpočet trvanlivosti ložisek uložení kuličkových šroubů. 

Jako výstup je trvanlivost nejvíce namáhaného ložiska při pracovním cyklu. Vypočítaná hod-

nota je porovnána s hodnotou trvanlivosti ložiska, kterou výrobce ZKL udává pro obráběcí 

stroje. 

Přínosem této práce je především vytvoření simulačního modelu v MSC Adams. Vyu-

žití je především při fázi návrhu křížových stolů, kdy na modelu vytvořeném v 3D CAD soft-

ware se nasimuluje pracovní cyklus, který na stroji bude probíhat. Díky tomu je možné zvolit 

ložiska tak, aby stroj vydržel požadovanou dobu práce.  
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SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ 

SEZNAM ZKRATEK 

3D three dimensional třírozměrný 

CAD computer aided design počítačem podporovaný návrh 

CNC computer numerical control číslicové řízení počítačem 

LED light-emitting diode elektroluminescenční dioda 

PLC programmable logic controller 

programovatelný logický auto-

mat 

PTFE 

 

polytetrafluorethylen 

 

SEZNAM SYMBOLŮ 

ap [mm] šířka záběru 

ae [mm] pracovní záběr 

ADmax [mm2] maximální průřez třísky 

a [m∙s-2] zrychlení 

Ave(f) 

 

průměrná hodnota funkce 

C0pr [N] potřebná hodnota statické únosnosti 

C0 [N] statická únosnost vedení 

Cdyn [N] dynamická únosnost vedení 

C0š [N] statická únosnost šroubu 

Cdynš [N] dynamická únosnost šroubu 

C0v [N] základní statická únosnost ložiska 

Cv [N] základní dynamická únosnost ložiska 

D [mm] průměr frézy 

d [mm] vzdálenost mezi vozíky 

d [mm] jmenovitý průřez šroubu 

d [mm] průměr hřídele šroubu 

Dndov [-] otáčkový faktor 

ɛs [rad∙s-2] úhlové zrychlení šroubu 

ɛm [rad∙s-2] úhlové zrychlení motoru 

ɛsy [rad∙s-2] úhlové zrychlení šroubu y 

ɛmy [rad∙s-2] úhlové zrychlení motoru y 

fz [mm] posuv na zub 

Fci [N] řezná síla pro i-tý zub 

Fc [N] celková řezná síla 
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fSL [-] konstrukční bezpečnost 

fh [-] faktor tvrdosti vedení 

ft [-] faktor teploty 

fw [-] faktor zatížení 

Fkmax [N] maximální síla 

Fmax [N] maximální dovolená provozní síla 

Fm [N] střední zatížení 

f1 [-] součinitel tření 

Fp [N] síla od předpětí šroubu 

fSLy [-] konstrukční bezpečnost y 

Fmaxy [N] maximální teoretická dovolená síla y 

Fkmaxy [N] maximální dovolená provozní síla y 

Fpy [N] síla od předpětí šroubu y 

Fax1_rp [N] průměrná axiální síla v pevném ložisku osy X 

Frx1_rp [N] průměrná radiální síla v pevném ložisku osy X 

Frx1_rp [N] průměrná radiální síla ve volném ložisku osy X 

Fay1_rp [N] průměrná axiální síla v pevném ložisku osy Y 

Fry1_rp [N] průměrná radiální síla v pevném ložisku osy Y 

Fry2_rp [N] průměrná radiální síla ve volném ložisku osy Y 

Fax1_pp [N] průměrná axiální síla v pevném ložisku osy X 

Frx1_pp [N] průměrná radiální síla v pevném ložisku osy X 

Frx1_pp [N] průměrná radiální síla ve volném ložisku osy X 

Fay1_pp [N] průměrná axiální síla v pevném ložisku osy Y 

Fry1_pp [N] průměrná radiální síla v pevném ložisku osy Y 

Fry2_pp [N] průměrná radiální síla ve volném ložisku osy Y 

g [m∙s-2] gravitační zrychlení 

hi [mm] tloušťka třísky pro i-tý zub 

hm [mm] průměrná tloušťka třísky 

Jmot [kg∙m2] moment setrvačnosti motoru 

Jkšm [kg∙m2] moment setrvačnosti kuličkového šroubu 

Jm [kg∙m2] 

moment setrvačnosti přesouvaných hmot redukovaný do osy šrou-

bu 

Jrhm [kg∙m2] celkový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru 

Jkšmy [kg∙m2] moment setrvačnosti kuličkového šroubu y 

Jmy [kg∙m2] 

moment setrvačnosti přesouvaných hmot redukovaný do osy šrou-

bu y 

Jrhmy [kg∙m2] celkový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru y 
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Kv [-] rychlostní konstanta 

kd [MPa] měrný řezný odpor 

k [MPa] měrná řezná síla 

kd [-] koeficient uložení hřídele 

kk [-] koeficient závislosti na uložení 

l [mm] vzdálenost mezi středem vozíku a motorem 

l1 [mm] vzdálenost těžiště od středu suportu 

l2 [mm] vzdálenost mezi silou a vozíkem 

Lx [km] životnost vedení v km 

Lhx [hod] životnost vedení v hodinách 

ld [mm] vzdálenost mezi ložisky 

lk [mm] nepodepřená délka hřídele 

Ly [km] trvanlivost vedení y v km 

Lhy [m] trvanlivost vedení y v hodinách 

ldy [mm] vzdálenost mezi ložisky y 

lky [mm] nepodepřená délka hřídele y 

L10 [mil ot] trvanlivost ložiska v milionech otáček 

L10h [hod] trvanlivost ložiska v hodinách 

mc [-] Kienzlův faktor 

m [kg] hmotnost polotovaru 

mm [kg] hmotnost motoru 

ms [kg] hmotnost stolu 

mv [kg] hmotnost vozíku 

M0 [N∙m] statický moment motoru 

Mmstat [N∙m] statický moment 

Mrated [N∙m] jmenovitý moment 

mc [kg] celková hmotnost stolu 

MGT [N∙m] moment zátěže od přesouvaných hmot 

MKSM [Nm] moment od kuličkového šroubu a matice 

Mzdrhm [Nm] moment zátěže redukovaný na hřídel motoru 

Mm [Nm] moment motoru 

mcy [kg] hmotnost přesouvaných hmot v ose y 

Mmstaty [N∙m] statický moment motoru y 

MGTy [N∙m] moment zátěže od přesouvaných hmot y 

MKSMy [N∙m] moment od kuličkového šroubu a matice y 

Mzdrhmy [N∙m] moment zátěže redukovaný na hřídel motoru y 

Mmy [N∙m] moment motoru y 
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n [min-1] otáčky frézy 

nz [-] počet zubů v záběru 

nk [min-1] kritické otáčky 

nmax [min-1] maximální přípustné otáčky 

nrp [min-1] otáčky rychloposuvu 

np [min-1] otáčky pracovního posuvu 

nky [min-1] kritické otáčky y 

nmaxy [min-1] maximální přípustné otáčky y 

P13 [N] ekvivalentní zatížení na dvojici vozíků 13 

P24 [N] ekvivalentní zatížení na dvojici vozíků 24 

P1 [N] zatížení vozíku 1 

P2 [N] zatížení vozíku 2 

P3 [N] zatížení vozíku 3 

P4 [N] zatížení vozíku 4 

P1k [N] zatížení vozíku při konstantní rychlosti 

Pz [N] zatížení vozíku při zrychlení 

Pzp [N] zatížení vozíku při zpomalení 

Pe [N] ekvivalentní zatížení 

Ph [mm] stoupání závitu 

P1y [N] zatížení vozíku 1 y 

P2y [N] zatížení vozíku 2 y 

P3y [N] zatížení vozíku 3 y 

P4y [N] zatížení vozíku 4 y 

srp [m] dráha potřebná k dosažení rychloposuvu 

srpy [m] dráha potřebná k dosažení rychloposuvu y 

tr [s] doba zrychlení na rychloposuv 

t1 [s] začátek intervalu 

t2 [s] konec intervalu 

t [s] časový úsek simulace 

vc [m∙min-1] řezná rychlost 

vf [mm∙min-1] posuvová rychlost 

vrp [m∙s-1] rychlost rychloposuvu 

W [N] tíhová síla od stolu s polotovarem 

WsupY [N] tíha suportu s vozíky 

X [-] výpočtový součinitel 

Y [-] výpočtový součinitel 

z [-] počet zubů 
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ηv [-] účinnost vedení 

ηs [-] účinnost kuličkového šroubu a matice 

ηL [-] účinnost oboustranného uložení 

ηc [-] celková účinnost 

φiz [°] úhel záběru pro i-tý zub 

ψ [°] úhel záběru frézy 

ωrp [rad∙s-1] úhlová rychlost rychloposuvu 

ωp [rad∙s-1] pracovního posuvu 

ω1 [rad∙s-1] průměrná úhlová rychlost kuličkového šroubu x při rp cyklu 

ω2 [rad∙s-1] průměrná úhlová rychlost kuličkového šroubu y při rp cyklu 

ω1_pp [rad∙s-1] průměrná úhlová rychlost kuličkového šroubu x při pp cyklu 

ω2_pp [rad∙s-1] průměrná úhlová rychlost kuličkového šroubu y při pp cyklu 
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