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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem malého stolního stroje pro výrobu vnitřních 

drážek pro pero. První část práce obsahuje rozbor technologických možností výroby 

vnitřních drážek, druhou část tvoří vlastní řešení. U vybraných navržených součástí jsou 

provedeny kontrolní výpočty a pevnostní analýza metodou konečných prvků. Práce dále 

obsahuje zjednodušenou cenovou kalkulaci, výkresovou dokumentaci sestav a kompletní 

3D modelovou dokumentaci. 
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Annotation 

This diploma thesis describes a design proposal of small table  machine for internal slots. 

First part of this thesis contains analysis of technological possibilities of internal slot 

manufacturing, second part consists of own design solution. There are performed control 

calculations and finite element method stress analysis for specific designed components. 

This diploma thesis also contains simplified price calculation, drawing documentation of 

assemblies and complede 3D model documentation. 
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Seznam použitého značení 

Značka  Význam       Jednotka 

kc  Měrný řezný odpor materiálu     [N.mm
-2

] 

b  Šíře ostří nástroje      [mm] 

fz  Tloušťka třísky      [mm] 

γ  Úhel čela nástroje      [°] 

Fz  Výsledná síla na ostří nástroje    [N] 

Fzx  Vodorovná sloţka řezné síly     [N] 

Fzz  Svislá sloţka řezné síly     [N] 

FT  Třecí síla       [N] 

FN  Normálná síla       [N] 

FS  Síla v ose šroubu      [N] 

d2  Střední průměr závitu šroubu     [mm] 

d3  Malý průměr závitu šroubu     [mm] 

D1  Malý průměr závitu díry     [mm] 

P  Rozteč závitu       [mm] 

m  Hloubka závitu díry      [mm] 

i  Počet závitů díry      [ - ] 

Re  Mez kluzu v tahu      [MPa] 

σ  Napětí v tahu       [MPa] 

As  Plocha průřezu jádra šroubu     [mm] 

p  Měrný tlak       [MPa] 

pD  Dovolený měrný tlak      [MPa] 

h  Maximální zdvih smýkadla     [mm] 

r  Maximální poloměr kliky     [mm] 

n  Otáčky kliky       [1/min] 

λ  Štíhlostní poměr      [ - ] 

l  Délka ojnice       [mm] 

α  Úhel natočení kliky      [°] 

β  Úhel výkyvu ojnice      [°] 

vs  Rychlost smýkadla      [m.s
-1

] 

s  Dráha smýkadla      [mm] 

ω  Úhlová rychlost kliky      [1.s
-1

] 
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a  Zrychlení smýkadla      [m.s
-2

] 

Fs  Setrvačná síla       [N] 

FG  Gravitační síla       [N] 

FN  Normálná síla       [N] 

Fo  Síla v ose ojnice      [N] 

Ft  Tangenciální síla      [N] 

Fr  Radiální síla       [N] 

Fc  Odstředivá síla rotujících hmot    [N] 

Fcelk  Celková síla na ojničním oku smýkadla   [N] 

msmyk  Hmotnost smýkadla      [kg] 

mnást  Hmotnost nástroje      [kg] 

mo  Hmotnost ojnice      [kg] 

mr  Hmotnost zalomené části klikové hřídele   [kg] 

mor  Hmotnost rotující části ojnice    [kg] 

ms  Hmotnost posuvných hmot     [kg] 

mc  Hmotnost rotujících částí klikového mechanismu  [kg] 

Rm  Napětí na mezi pevnosti v tahu    [MPa] 

Re  Napětí na mezi kluzu v tahu     [MPa] 

E  Modul pruţnosti v tahu     [MPa] 

D  Průměr ojničního oka smýkadla    [mm] 

b  Šíre ojničního oka smýkadla     [mm] 

λ  Štíhlost prutu       [ - ] 

λm  Mezní štíhlost prutu      [ - ] 

l0  Redukovaná délka prutu     [mm] 

FKR  Kritická síla       [N] 

FoMAX  Maximální síla v ose ojnice     [N] 

RA  Podporová reakce v místě uloţení A    [N] 

RB  Podporová reakce v místě uloţení B    [N] 

FP  Síla vyvozená předpětím řemene    [N] 

Mo  Ohybový moment      [N.m] 

σo  Ohybové napětí      [MPa] 

Wo  Modul průřezu v ohybu     [mm
3
] 

Wk  Modul průřezu v krutu     [mm
3
] 

Mk  Krouticí moment      [N.m] 

τk  Napětí v krutu       [MPa] 
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C  Základní dynamická únosnost    [N] 

C0  Základní statická únosnost     [N] 

i  Poměr radiálního k axiálnímu zatíţení   [ - ] 

Lh  Minimální hodinová trvanlivost loţiska   [hod.] 

P  Ekvivalentní dynamické zatíţení    [N] 

CA  Dynamická únosnost loţiska A    [N] 

CB  Dynamická únosnost loţiska B    [N] 

P  Výkon elektromotoru      [kW] 

n1  Vstupní otáčky      [1/min] 

n2  Výstupní otáčky      [1/min] 

i  Převodový poměr      [ - ] 

t  Rozteč ozubeného řemene     [mm] 

LW  Délka ozubeného řemene     [mm] 

z  Počet zubů ozubeného řemene    [ - ] 

B  Šíře ozubeného řemene     [mm] 

a  Osová vzdálenost řemenic     [mm] 

JMOT  Moment setrvačnosti      [kg.m
2
] 

JŠ  Moment setrvačnosti kuličkového šroubu   [kg.m
2
] 

v  Rychlost posuvu stolu     [m.s
-1

] 

tr  Čas rozběhu       [s] 

dŠ  Průměr posuvového šroubu     [mm] 

s  Stoupání kuličkového šroubu     [mm] 

FA  Vodorovná sloţka řezné síly     [N] 

m  Hmotnost posouvajících se hmot    [kg] 

b  Vzdálenost těţiště soustavy     [mm] 

c  Rameno působní síly      [mm] 

f1  Součinitel tření ve stykových plochách   [ - ] 

f2  Ekvivalentní součinitel tření šroub – matice   [ - ] 

f3  Ekvivalentní součinitel tření v uloţení šroubu  [ - ] 

α  Úhel sklonu vedení      [°] 

ηp  Účinnost vloţeného převodu     [ - ] 

ηs  Účinnost soustavy kuličkový šroub – matice  [ - ] 

ηv  Účinnost vedení      [ - ] 

ηL  Účinnost uloţení šroubu     [ - ] 

ηc  Celková účinnost soustavy pohybové osy   [ - ] 
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MS  Statický moment      [N.m] 

MF  Pracovní moment k překonání ax. zatěţující síly  [N.m] 

Mzshrm  Stat. moment zátěţe redukovaný na hřídel motoru  [N.m] 

MG  Zátěţový moment od tíhové síly při skloněném vedení [N.m] 

MGT  Zátěţový moment od třecích sil posuvných hmot  [N.m] 

ML  Zátěţový moment od třecích sil v loţiskách   [N.m] 

MKSM  Moment od třecích sil mezi maticí a šroubem  [N.m] 

εS  Úhlové zrychlení kuličkového šroubu   [rad.s
-2

] 

sc  Dráha potřebná pro dosaţení poţadované rychlosti  [m] 

MD  Dynamický moment při rozběhu    [N.m] 

JRED  Red. mom. setrvačnosti vztaţený na hřídel motoru  [kg.m
2
] 

nK  Kritické otáčky      [1.min
-1

] 

kd  Koeficient uloţení šroubu     [ - ] 

dk  Průměr hřídele kuličkového šroubu    [mm] 

ld  Vzdálenost mezi loţisky     [mm] 

nmax  Maximální přípustné otáčky šroubu    [1.min
-1

] 

ns  Otáčky šroubu při nejvyšší posuvové rychlosti  [1.min
-1

] 

Dnf  Otáčkový faktor      [ - ] 
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1 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je návrh malého stolního stroje, slouţícího k výrobě dráţek 

pro pero, případně vnitřního dráţkování. Podnětem k zadání práce byla dlouhodobá 

potřeba katedrové laboratoře samostatně realizovat tento způsob obrábění. Samotný 

návrh bude vycházet z parametrů daných zadáním práce, kterými jsou rozměr pracovního 

prostoru 200 x 200 [mm] a minimální pracovní zdvih 50 [mm]. Obráběným materiálem 

mají být plasty a dural. 

Prvním krokem bude provedení rozboru rozličných technologií, kterými lze dráţky pro 

pero, či vnitřní dráţky do náboje vytvářet. Výstupem tohoto rozboru bude na základě 

uváţení faktu, ţe navrhovaným strojem je ve své podstatě laboratorní zařízení, volba 

nejpříhodnější technologie, kterou budou dráţky vyráběny. Následným krokem bude 

provedení průzkumu na trhu dostupných zařízení, jeţ pracují na bázi námi vybrané 

technologie obrábění, v rámci kterého bude proveden i patentový průzkum. Rozbor trhu 

je při návrhu nového zařízení klíčovým faktorem, neboť lze na jeho základě čerpat 

inspiraci, případně se vyhnout moţným chybám v konstrukčním návrhu a provedením 

patentového průzkumu se vyvarujeme případnému konfliktu s patentem chráněnými 

konstrukčními řešeními. V tuto chvíli bude jiţ nezbytné vytvořit jakousi ucelenou 

koncepci podoby zařízení, ze které bude v následných krocích vycházeno. Poté jiţ 

budeme moci adekvátně dané technologii obrábění vybrat nástroj, popřípadě systém jeho 

upínání a určit parametry obrábění, na základě čehoţ lze vypočíst velikosti řezných sil 

pro dané materiály. Takto získáme hodnotu maximálního zatíţení, od kterého se bude 

nadále odvíjet celý návrh stroje. Dle vytvořené koncepce zařízení bude řešen způsob 

realizace hlavního i vedlejšího řezného pohybu, jehoţ výsledkem bude komplexní 

konstrukční návrh pohybových ústrojí včetně odpovídajících způsobů pohonu. Následně 

budou rozebrány moţnosti fixace obrobku a vybrán nejvhodnější způsob provedení, 

popsána koncepce řízení stroje a dle polohového uspořádání jednotlivých komponent 

stroje navrţen rám optimálního typu a tvaru. Závěrem bude provedeno finanční 

zhodnocení, kde bude vypsán podrobný seznam nakupovaných poloţek včetně jejich cen 

a učiněn odhad souhrnných výrobních nákladů na celé zařízení. 
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2 Úvod 

Obrábění je v současné době jednou z nejvýznamějších výrobních technologií napříč 

téměř všemy strojírenskými odvětvími. Pomocí obrábění je z daného polotovaru 

odebíráním materiálu vytvořeno těleso kýţených tvarů a rozměrů. Na  trhu se nyní 

naskýtá celá řada technologií, pouţitelných pro rozličné druhy obrábění - ať děr a otvorů, 

tvarových, či rovinných ploch. Dále budou popsány technologie výroby vnitřního 

dráţkování. 

Spoje pery, či vnitřním dráţkováním náleţí do skupiny snadno rozebiratelných spojení 

hřídele s nábojem a v praxi se jedná o jeden z klíčových typů spojů.  Nejčastěji jsou takto 

spojovány hřídele s náboji ozubených kol, řemenic, pák apod.. Pro spojení perem je 

podstatou tvarová vazba mezi perem, umístěným na hřídeli a dráţkou pro pero v náboji. 

Tvary a rozměry spojovacích per jsou normalizovány, v praxi je vyuţíváno zejména per 

těsných se zaoblenými konci, per s rovnými čely a takzvaných Woodruffových per. 

V případě spojení vnitřním dráţkováním je podstatou spoje obdobně, jako v předchozím 

případě, tvarová vazba. Nyní je však uskutečněna mezi válcovým dráţkováním na 

vnějším povrchu hřídele a vnitřním dráţkováním náboje. Spoje dráţkováním je 

vyuţíváno v případě, kdy nelze kvůli přenosu velkých proměnlivých a rázových 

momentů  vyuţít spojení perem a v případech, kdy je nutná malá délka náboje. Tvar, 

rozměry a počet dráţek jsou taktéţ dány normami. Dle tvaru lze učinit rozdělení na 

dráţkování rovnoboké, jemné a evolventní. [1] 

3 Technologie výroby vnitřních drážek 

Výroba vnitřní dráţky pro pero a vnitřního dráţkování v náboji je v současné době 

nejčastěji realizována jednou z následujících obráběcích technologií: Protahováním, či 

protlačováním, vyříznutím na drátové řezačce a obráţením. 

 

3.1 Technologie protahování a protlačování 

Protahování i protlačování je řazeno do skupiny vysoce produktivních operací obrábění 

tvarových dílů za pomoci vícebřitého nástroje. Dle charakteru operace lze protahování a 

protlačování rozdělit na vnější, kdy dochází k obrábění vnějších tvarových ploch a na 
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vnitřní, kdy jsou obráběny vnitřní tvarové díry. Obrobek je zde zpravidla pevně upnut a 

hlavní řezný pohyb koná nástroj. Podstatou této technologie je přímočarý pohyb nástroje 

a tím daný postupný záběr jeho jednotlivých po sobě následujících zubů do obrobku, 

přičemţ v záběru se nachází současně vícero zubů nástroje. Jako relativní nevýhoda se 

zde jeví potřeba sloţitých a poměrně drahých nástrojů, kvůli čemuţ mohou tyto 

technologie být hospodárně vyuţívány pouze pro velkosériové a hromadné typy výroby. 

[2] 

Protahování 

Během protahování je nástroj – protahovací trn taţen do záběru, z čehoţ je zřejmé, ţe 

namáhán téměř výhradně na tah. Protahovací trn je zpravidla tvořen upínací, vodící, 

řezací a kalibrovací částí, přičemţ mezi upínací a vodící částí je opatřen krčkem, ve 

kterém dojde k porušení nástroje při jeho přetíţení. Maximální délka protahovacího trnu 

je určena zdvihem stroje a v případě, ţe je délka nástroje příliš velká, bývá zpravidla 

rozdělen na více nástrojů v sadě. Stroje – protahovačky, lze z funkčního hlediska dělit na 

vodorovné, kdy je nástroj táhnut v horizontálním směru a svislé, kdy je nástroj táhnut 

vertikálně. U vodorovných protahovaček můţe v závislosti na délce nástroje docházet 

k jeho průhybu vlastní vahou, coţ má negativní vliv na přesnost výroby. Protahovačky 

menších rozměrů disponují nejčastěji elektromechanickým pohonem, větší stroje jsou 

zpravidla poháněny hydraulicky. [2; 7] 

 

Obrázek 1 Schematické znázornění protahovacích trnů pro výrobu vnitřních drážek [2] 

 

Protlačování 

Princip této technologie je téměř obdobný, jako při protahování, s tím rozdílem, ţe 

nástroj není táhnut, ale je tlačen. Při tlačení nástroje směrem do záběru dochází k jeho 

namáhání na vzpěr. Protlačovací trny jsou kratší, neţ trny protahovací a tudíţ je nutno 

pro obrobení plochy na kýţený tvar a rozměr pouţít více nástrojů v sadě, kvůli čemuţ 
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není při protlačování dosahováno tak vysoké produktivity, jako při protahování. 

Vzhledem k menší délce nástrojů je však jejich výroba, ostření a údrţba ve srovnání 

s nástroji na protahování poměrně levnější. Další nespornou výhodou protlačování je fakt, 

ţe jej lze provádět na pomaloběţných lisech a není tak zapotřebí speciálního strojního 

vybavení. [2] 

 

3.2 Výroba drážek elektroerozivním obráběním 

Elektroerozivní obrábění je řazeno mezi nekonvenční technologie obrábění, které vyuţívá 

přímé působení elektrické energie bez přeměny na energii mechanickou. Princip 

elektroerozivního (elektrojiskrového) obrábění spočívá v odebírání částic z povrchových 

vrstev obráběného materiálu za pomoci tepelného a tlakového působení elektrických 

výbojů na povrchu elektrod. Jednou elektrodou je nástroj, druhou tvoří obrobek. Obě 

elektrody musí být z elektricky vodivého materiálu a jsou ponořeny v dielektrickém 

roztoku. První elektroda – nástroj je zde umístěn v těsné blízkosti obrobku, přičemţ 

přiváděným jednosměrným napětím dochází vytvoření výboje mezi katodou a anodou. 

V posledních letech značně roste popularita elektroerozivního obrábění a s tím i jeho 

rozšířenost v praxi, avšak zavádění této metody vyţaduje s ohledem na pořizovací ceny 

strojního vybavení stále poměrně značnou investici. [8, 9] 

 

Obrázek 2 Princip elektroerozivního obrábění [9] 
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3.3 Technologie obrážení 

Obráţením rozumíme technologii, pomocí které lze obrábět vnější i vnitřní rovinné 

plochy, přičemţ jejich maximální délka závisí na zdvihu smýkadla, za pouţití 

jednobřitého nástroje – obráţecího noţe. Obráţení je nejčastěji vyuţíváno pro kusovou a 

malosériovou výrobu. Výhodou této technologie je zejména jednoduchý a tedy poměrně 

levný nástroj, moţnost odebírání relativně velkých třísek na jeden záběr a v neposlední 

řadě moţnost obrábění vnitřních ploch, například dráţek v dírách. Nevýhodou obráţení je 

zpětný zdvih (pohyb nástroje) „naprázdno“, coţ vede k niţší produktivitě. Z tohoto 

důvodu bývá u části strojů zpětná rychlost 1,5 aţ 4 krát vyšší, neţ rychlost dopředná – 

pracovní. [2, 4] 

Principem této technologie je jednobřitý nástroj, konající přímočarý vratný pohyb. Jak jiţ 

bylo výše zmíněno, nástroj je v záběru a k odebírání třísky dochází pouze při pohybu 

vpřed. Zpět se nástroj pohybuje vně ze záběru. Nástroj – nůţ je upnut v noţové hlavě, jeţ 

je připevněna ke smýkadlu, se kterým je společně unášen. Přímočarý pohyb je zde 

zpravidla realizován po kluzném lineárním vedení, které je součástí rámu stroje. Z výše 

popsaného je zřejmé, ţe hlavní řezný pohyb je konán nástrojem, pohyb vedlejší (přísuv) 

pak spolu s pracovním stolem, na kterém je upnut, koná obrobek. 

 

Obrázek 3 Znázornění pohybů nástroje a obrobku při vodorovném a svislém obrážení [4] 

 

Dle konstrukce stroje lze obráţečky rozdělit do dvou základních kategorií: obráţečky 

vodorovné a svislé.  

 

Obrážečky vodorovné 

V případě vodorovných obráţeček koná smýkadlo s nástrojem vodorovný – horizontální 

vratný pohyb. Konstrukce stroje se zpravidla skládá ze stojanu (rámu), jeţ je v horní části 
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opatřen lineárním kluzným vedením, po němţ pojíţdí smýkadlo. Z předu je smýkadlo 

opatřeno supportem, na jehoţ saních je umístěna noţová hlava. Z čela rámu se nachází 

výškové nastavitelný pracovní stůl, na kterém je upnut obrobek. Posuv stolu zajišťuje 

pohybový šroub přes rohatku se západkou.  Pohyb smýkadla je zde nejčastěji realizován 

za pomoci kulisového mechanismu, jehoţ nespornou výhodou je dosaţení vyšší rychlosti 

smýkadla při zpětném pohybu, kdyţ nůţ není v záběru. Jako nevýhoda tohoto 

mechanismu se jeví tření mezi dráţkou kulisy a kulisovým kamenem. V praxi se lze 

setkat i s koncepcí, kdy je smýkadlo poháněno hydraulicky. [2] 

 

Obrázek 4 Schematické znázornění kulisového mechanismu [6] 

Kde: 1 – klika; 2, 3 – kulisové kameny; 4 – kulisa; 5 – smýkadlo 

 

Obrázek 5 Schematické znázornění vodorovné obrážečky [3]  
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Obrážečky svislé 

U obráţeček svislých se smýkadlo společně s nástrojem pohybuje ve svislém směru – 

koná vertikální vratný pohyb. Základní částí stroje je zde stojan, z čelní strany opatřený 

svislým lineárním kluzným vedením, po němţ je konán pojezd smýkadla. Z čela stojanu 

pod smýkadlem se nachází kříţově – vodorovně a příčně stavitelný pracovní stůl, jenţ 

nejčastěji disponuje funkcí otáčení kolem svislé osy, na který je upínán obrobek. U tohoto 

typu obráţeček pohyb smýkadla zajišťuje zpravidla klikový mechanismus. Délka zdvihu 

je zde nastavována změnou výstřednosti klikového mechanismu. Oproti vodorovné je 

svislá obráţečka vhodná především k obrábění vnitřních rovinných ploch, jako jsou 

dráţky pro pero, rovnoboké dráţkování, apod. [2] 

 

Obrázek 6 Schematické znázornění svislé obrážečky [2] 

4 Volba vhodné technologie 

Vzhledem k zadání této diplomové práce je patrné, ţe navrhované zařízení bude slouţit 

pro výrobní potřeby katedry a nebude jinak průmyslově vyuţíváno, z čehoţ lze usoudit, 

ţe je určeno primárně pro kusovou a prototypovou výrobu. Proto byl při volbě 

technologie kladen důraz především na náklady a pracnost spojené s konstrukcí a stavbou 

daného stroje. Jako sekundární parametr byla brána v potaz produktivita (čas obrábění, 

hodnoty ubíraného materiálu apod.) práce zařízení. Po náleţitém zváţení všech těchto 

parametrů bylo docíleno rozhodnutí provést koncepci stroje obdobnou, jako u svislé 

obráţečky. 
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Ještě před započetím konstrukčních prací na jakémkoliv stroji, či zařízení, je velmi 

vhodné provést rozbor na trhu nabízených výrobků, které disponují obdobnými 

parametry, jako má mít námi konstruovaný stroj. Díky tomuto kroku získáme v první 

řadě jakousi představu o budoucí koncepci, uspořádání a celkové podobě našeho zařízení, 

přičemţ je-li rozbor proveden důkladně, zpravidla přinese značnou úsporu práce a 

eliminuje výskyt případných problémů vzešlých z nevhodného konstrukčního uspořádání 

stroje. V neposlední řadě je na místě provést patentový průzkum, výsledkem kterého 

můţe být jak načerpání nových informací, tak vyvarování se patentově chráněným 

konstrukčním řešením, kvůli jejichţ uţití bychom se mohli v budoucnu dostat do sporu 

s vlastníkem patentu. 

 

4.1 Průzkum trhu 

Převáţná část v této kapitole prezentovaných informací byla získána z internetových 

stránek a emailové korespondence se zástupci jednotlivých výrobců, přičemţ někteří byli 

ochotni poskytnout pouze základní parametry zařízení, od jiných byly naopak poskytnuty 

poměrně detailní informace. Nedílnou součástí nabývání obecných informací byly i 

prohlídky funkčních, v praxi vyuţívaných svislých obráţeček. 

 

Keyseater MEC 55 CNC 

Zadáním daným parametrům je svými hodnotami nejblíţe Keyseater MEC 55 CNC. 

Jedná se o nejmenší model z portfolia španělské firmy MECO Machines. Tato firma je jiţ 

řadu let úzce specializována na vývoj a výrobu svislých obráţeček malých, středních a 

velkých rozměrů a potřebného příslušenství.  

Firma dodává stroj ve dvou provedeních – „Basic“, kde je přísuv pracovního stolu 

s obrobkem do záběru realizován obsluhou manuálně a „CNC“, kde jsou všechny pohyby 

stroje realizovány pomocí servopohonů. U všech strojů tohoto výrobce je pohyb 

smýkadla zajištěn pomocí servomotoru spojeného s převodovkou, na jejíţ výstupním 

hřídeli je ozubený pastorek, který je v kontaktu s ozubeným hřebenem, jenţ je součástí 

smýkadla. Eliminace kontaktu nástroje a obrobku při pohybu smýkadla vzhůru je zde 

řešena mírným vyjetím pracovního stolu s obrobkem ze záběru po konci kaţdého řezného 

cyklu. Pro obrábění vysokých součástí je k dispozici podpěrné zařízení, upevněné 
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v pracovním stole, zabraňující průhybu smýkadla při jeho velkém vyloţení. Nespornou 

výhodou této koncepce je snadné nastavení rozsahu délky pohybu nástroje a řezných 

parametrů skrze výrobcem dodávané uţivatelské rozhraní. [10] 

Tabulka 1 Základní parametry stroje Keyseater MEC 55 CNC [10] 

Maximální výška obrobku [mm] 275 

Šíře dráţky [mm] 3 - 45 

Maximální průměr obrobku [mm] 400 

 

Obrázek 7 MECO Keyseater MEC 55 CNC [10] 

 

Leistritz POLYMAT 25 NC 

Zajímavé a v mnoha ohledech nekonvenční řešení stroje pro výrobu vnitřních dráţek 

nabízí německá firma Leistritz. Nám daným parametrům se v jejím portfoliu nejvíce 

přibliţuje typ POLYMAT 25 NC. Zařízení je z vrchní strany opatřeno pracovní deskou, 

na níţ je v závislosti na rozměrech daného obrobku připevněna dutá vodící tyč, uvnitř 

které je vloţena tyč přísuvu, navrch níţ je přiloţeno a uchyceno táhlo s řeznou destičkou 

na vrchním konci. Na vodící tyč je nasazen spodní a vrchní centrovací kuţelový prstenec, 

mezi kterými je usazen obrobek. Vrchní centrovací prstenec je pevně fixován k vodící 

tyči. Táhlo s řeznou destičkou na konci následně vyjíţdí zpod pracovní desky a je vedeno 

vodící tyčí, přičemţ k úběru materiálu dochází při pohybu táhla od shora dolů. Pohyb 

táhla s řezným nástrojem je zde realizován hydraulicky. Jelikoţ je nástroj vodící tyčí 
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veden po celé délce jeho zdvihu, lze odebírat poměrně velké hodnoty třísky při zachování 

vysoké přesnosti obrábění. [11] 

Tabulka 2 Základní parametry stroje Leistritz POLYMAT 25 NC [11] 

Maximální výška obrobku [mm] 300 

Maximální šíře dráţky [mm] 25 

Průměr obrobku [mm] 10 – 95 

 

Obrázek 8 Princip technologie a vyobrazení stroje Leistritz POLYMAT 25 NC [11] 

 

 

C.A.M.S. Mod. 150 1AC 

Tento nejmenší model z produktové řady italské firmy C.A.M.S. s.r.l. je zástupcem 

klasické konstrukce svislých obráţeček. 

Rám stroje je vyroben jako plechový svařenec s obrobenými funkčními plochami. 

Smýkadlo je umístěno na naklápěcí hlavě, jíţ lze natočit aţ o 20° do obou směrů. Pohon 

smýkadla s nástrojovým drţákem a noţem je zde realizován pomocí klikového 

mechanismu. Zdvih a polohu smýkadla lze nastavit změnou výstřednosti kliky. Pracovní 

stůl umoţňuje horizontální pohyb ve dvou osách, přičemţ osa přísuvu obrobku k nástroji 

je NC řízená a pohyb v příčné ose je řešen manuálně. Ke všem svým strojům výrobce 

nabízí širokou řadu příslušenství. Volitelně lze tedy pracovní stůl navíc osadit jak běţným 

sklíčidlem pro vystředění obrobku manuálně, či NC řízeným otočným indexovacím 

stolem, který umoţňuje rotaci obrobku kolem svislé osy. [12] 
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Tabulka 3 Základní parametry stroje C.A.M.S. Mod. 150 1AC [12] 

Maximální výška obrobku [mm] 280 

Maximální šíře dráţky [mm] Neuvedeno 

Maximální průměr obrobku [mm] 220 

 

Obrázek 9 Pohled do pracovního prostoru stroje C.A.M.S. 150 1 AC [12] 

 

CABE TF1 CNC 

Jedná se o nejmenší model CNC řízené svislé obráţečky od italské firmy Cabe Stozzatrici 

Srl. Tento výrobce ve svém poměrně širokém portfoliu nabízí jak kompletně CNC řízené 

stroje, tak stroje starší koncepce, jenţ jsou plně manuálně řízené. 

Základ tohoto modelu tvoří litinový rám, jehoţ největší výhodu, jak výrobce uvádí, je 

poměrně silná schopnost tlumit vibrace vzniklé při provozu stroje. Pohon smýkadla je zde 

řešen pomocí klikového mechanismu, přičemţ výšku zdvihu lze nastavit změnou 

poloměru kliky. Smýkadlo je obdobně, jako u předchozího zmíněného modelu umístěno 

na naklápěcí hlavě, kde rozsah naklopení činí 20° v obou směrech. Pro pohon pracovního 

stolu výrobce pouţil moderní bezkartáčové EC motory, jejichţ funkce je přímo řízena 

systémem FANUC. Pod pracovním stolem je umístěna praktická vyjímatelná a snadno 

čistitelná vana na třísky. Kluzná vedení smýkadla a pracovního stolu jsou zde mazána 

automaticky řízeným mazacím čerpadlem. Model je nabízen ve dvou variantách – 

s obdélníkovým pracovním stolem, jenţ umoţňuje pohyb ve dvou vodorovných osách 

nebo se stolem kruhovým, jenţ umoţňuje navíc rotaci obrobku kolem svislé osy. [14] 
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Tabulka 4 Základní parametry stroje CABE TF1 CNC [14] 

Maximální výška obrobku [mm] 250 

Maximální šíře dráţky [mm] Neuvedeno 

Maximální průměr obrobku [mm] 350 

 

Obrázek 10 Stroj CABE TF1 CNC [14] 

 

4.2 Patentový průzkum 

Zařízení je navrhováno pro účely univerzitní laboratoře, avšak pro jeho případné další 

vyuţití v budoucnu a jako pojistka vyvarování se konfliktu s patentem chráněnými 

konstrukčními řešeními bylo navíc provedeno vyhledávání v několika patentových 

databázích. Bylo nalezeno několik patentů, jeţ nárokují ochranu zpravidla na dílčí části 

stroje. Velká část těchto patentů je však stará aţ několik desítek let a jejich platnost jiţ 

exspirovala. Zásadním je pro nás patent španělské firmy MECÁNICA COMERCIAL 

MECO, jenţ je podrobněji popsán níţe. 

Tabulka 5 Seznam využitých patentových databází 

PROHLEDANÉ PATENTOVÉ DATABÁZE: 

World Intellectual Property Organization (WIPO) 

European Pattent Office (EPO) 

Google Pattents 
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WO2014108584 – Pro naši aplikaci je tento patent zásadní. Španělská firma 

MECÁNICA COMERCIAL MECO si jeho prostřednictvím nárokuje legislativní ochranu 

hned pro několik částí jimi vyráběných strojů. Konkrétně jde o systém podpěr 

vertikálního vedení nástroje, skládajícího se ze dvou částí, kde první je umístěna 

v pracovním stole a druhá vprostřed dráhy zdvihu smýkadla. Dále je nárokována ochrana 

konstrukčního provedení pohonu smýkadla, přesněji uspořádání servomotor – reduktor – 

pastorek – ozubený hřeben. Poslední, pro naši aplikaci zajímavé omezení se týká 

konstrukčního uspořádání pohonu posuvu pracovního stolu a pohonu rotačního stolu.  

 

5 Předběžný návrh koncepce stroje 

Z parametrů, daných zadáním práce, rozborem na trhu dostupných strojů obdobného typu 

a z omezení, plynoucích z patentově chráněných řešení, budou navrţeny a popsány dvě 

různé varianty koncepce zařízení. Obě navrţené varianty se budou lišit primárně 

způsobem realizace pohonu smýkadla. Společným rysem obou variant bude konstrukční 

uspořádání stroje, jeţ bude tvořeno rámem, opatřeným kluzným vedením, po němţ bude 

vykonávat vertikální pohyb smýkadlo. Pod smýkadlem bude na rámu umístěn pracovní 

stůl, svými rozměry umoţňující osazení technologickou paletou dle zadání, pohyblivý 

v jedné horizontální ose, čímţ bude realizován přísuv obrobku směrem do záběru a zpět. 

Detaily celkové konstrukce zařízení a jeho jednotlivých součástí budou popsány 

v následujících kapitolách. 

 

Obrázek 11 Schéma konstrukčního uspořádání stroje 

Kde: 1 – Rám stroje; 2 – Vedení smýkadla; 3 – Smýkadlo; 4 – Nástrojová hlava;              

5 – Nástroj; 6 – Pracovní stůl 
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5.1 Varianta A  - Pohon smýkadla pomocí kuličkového šroubu 

Tato varianta se jeví jako nekonvenční, neboť během rozboru na trhu dostupných zařízení 

bylo zjištěno, ţe pro podobnou aplikaci není dosud vyuţívána ţádným výrobcem. Princip 

této varianty spočívá v realizaci pohonu smýkadla za pomoci kuličkového šroubu, 

přičemţ šroub je umístěn na rámu stroje a je poháněn přes vloţený převod servomotorem. 

Na smýkadle se nachází matice kuličkového šroubu. Jako největší výhoda tohoto 

uspořádání se jeví moţnost pomocí řídicího systému stroje přímo řídit rychlost pohybu a 

rozsah zdvihu smýkadla. 

Kuličkové šrouby jsou konstrukční prvky pohybových ústrojí, pomocí nichţ je s poměrně 

vysokou účinností převáděn rotační pohyb na pohyb přímočarý, přičemţ se vyznačují 

svou tuhostí, přesností a trvanlivostí. Kuličkový šroub, jakoţto celek, je tvořen hřídelem 

opatřeným závitem, maticí, popřípadě dvojicí matic a oběţnými elementy – kuličkami. 

Většina výrobců nabízí ve svém portfoliu kuličkové šrouby se závity vyráběnými dvěma 

různými technologiemi. Pro méně precisní aplikace a případy, kde není primárně kladen 

důraz na vysokou přesnost, výrobci zpravidla doporučují pouţití šroubů s válcovanými 

závity, jejichţ nespornou výhodou je relativně příznivá pořizovací cena. Pro aplikace 

s vysokými nároky na přesnost je obecně doporučeno pouţití kuličkových šroubů 

s broušenými závity, kde přesnost stoupání závitu na hřídeli dosahuje aţ třídy IT1. Vyšší 

nároky na přesnost jsou však zpravidla přímo úměrné pořizovací ceně.  

Vyšší funkční přesnosti dvojice kuličkový šroub a matice lze dosáhnout předepnutím 

matice. Většina výrobců nabízí několik různých moţností realizace předepnutí, 

nejobvyklejším řešením je však pouţití dvou matic, mezi něţ je vloţen distanční krouţek, 

předepnutí pomocí diference ve stoupání závitu matice, či předepnutí pomocí výběru 

velikosti oběţných kuliček. [15] 

 

Obrázek 12 Závity kuličkových šroubů - vlevo válcovaný, vpravo broušený [15] 
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Pro bezchybnou funkci a dlouhou ţivotnost kuličkového šroubu je zásadní správná volba 

jeho uloţení v závislosti na velikosti charakteru zatíţení. Šroub by měl být zatěţován 

silami působícími výhradně v axiálním směru. Toho lze docílit vhodnou volbou 

konstrukce lineárního vedení. 

Pro tento způsob realizace pohonu smýkadla připadají v úvahu dva konstrukční postupy. 

Prvním je vlastní konstrukce pohybové osy z jednotlivých nakupovaných komponent, 

druhým pak zakoupení kompletní lineární jednotky od některého ze zavedených výrobců. 

 

Obrázek 13 Lineární jednotka WGTK firmy BAHR [17] 

 

5.2 Varianta B – pohon smýkadla pomocí klikového mechanismu 

Klikový mechanismus je v praxi jeden z nejběţněji se vyskytujících kloubových 

mechanismů, slouţících ke změně otáčivého pohybu na pohyb posuvný vratný a naopak. 

Dle konstrukce lze klikové mechanismy rozčlenit do dvou skupin. První tvoří úplné 

klikové mechanismy, jeţ svou povahou nacházejí vyuţití zpravidla u pomaloběţných 

strojů, kde síla působí na píst z obou stran. Skládají se z kliky, ojnice, křiţáku a pístní 

tyče, na jejímţ konci je umístěn píst. Ve vedení křiţáku dochází k zachycování radiální 

síly a na pístní tyč pak působí pouze síla axiální. [18] 

 

Obrázek 14 Schematické znázornění úplného klikového mechanismu [18] 
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Druhou skupinu následně tvoří klikové mechanismy zkrácené, jejichţ konstrukce oproti 

mechanismům úplným postrádá pístní tyč a křiţák. Relativní nevýhodou zkráceného 

klikového mechanismu je zatíţení ojničního oka (pístu) radiálními silami, které je 

nezbytné adekvátně zachytit. [18] 

 

Obrázek 15 Schematické znázornění zkráceného klikového mechanismu [18] 

Pro naši aplikaci se jeví jako nejvhodnější pouţití konstrukce zkráceného klikového 

mechanismu. Nespornou výhodou tohoto řešení pohonu smýkadla je konstrukční a 

funkční jednoduchost a jak je výše patrné z kapitoly 4 – „Volba vhodné technologie“, 

tohoto principu na svých zařízeních vyuţívá celá řada výrobců.  

 

5.3 Volba způsobu pohonu smýkadla 

Pro volbu vhodné konstrukce pohonu je na místě vzít v potaz celkovou koncepci a funkci 

zařízení. Způsob pohonu smýkadla pomocí kuličkového šroubu, potaţmo realizovaný 

sériově produkovanou lineární jednotkou některého ze zavedených výrobců, se jeví jako 

relativně méně pracné řešení, spočívající v instalaci jednotky, montáţi noţové hlavy a 

spojení jednotky s kompatibilním servopohonem daných parametrů.  

Vlivem funkce zařízení však bude smýkadlo při vykonávání řezného pohybu zatíţeno 

jednosměrnou rázovou silou a pro bezchybnou funkci lineární jednotky by byla nezbytná 

volba dostatečně velikého a robustního provedení, aby byla zaručena bezproblémová 

funkce a naplněna výrobcem udávaná ţivotnost komponent. Z běţně dostupných 

materiálů jednotlivých výrobců je patrné, ţe s rostoucí velikostí a únosností stoupají i 

pořizovací náklady lineárních jednotek, jeţ by při volbě tohoto způsobu pohonu byly 

neúměrně vysoké vůči funkci a celkové ceně zařízení. 
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Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k volbě pohonu smýkadla pomocí klikového 

mechanismu. Klikový mechanismus bude vlastní konstrukce a výroby, coţ tuto variantu 

činní relativně náročnější na pracnost, neţ předchozí zmíněnou, coţ však bude 

kompenzováno konstrukční a funkční jednoduchostí, výsledně činící tuto variantu 

hospodárnější, neţ první zvaţovanou. 

 

6 Volba nástroje 

Dle parametru daným zadáním práce je hodnota maximální šíře dráţky – tj. noţe 6 [mm]. 

Po důkladném rozboru na trhu dostupných nástrojů a moţností jejich upnutí bylo 

rozhodnuto vyuţít produktů firmy Strojírny Poldi, a.s.. Jedná se o obráţecí noţe 

z rychlořezné oceli s válcovou stopkou, kompatibilní s noţovým drţákem téhoţ výrobce. 

 

Obrázek 16 Obrážecí nůž a nožový držák firmy Strojírny Poldi a.s. [25] 

 

Nejmenší výrobcem nabízená šířka ostří dráţkovacího noţe činí 2 [mm], lze tedy tuto 

hodnotu určit jako na našem zařízení nejmenší moţnou vyráběnou šíři dráţky. Dále lze 

pouţít noţe šíře ostří 3, 4, 5 a 6 [mm], přičemţ noţe s ostřím šíře 2 – 5 [mm] disponují 

válcovou stopkou Ø12 [mm], nůţ s ostřím šíře 6 [mm] potom stopkou Ø18 [mm]. 

Z tohoto vyplývá, ţe pro noţe šíře ostří 2 – 5 [mm] lze pouţít shodný noţový drţák a pro 

nůţ šíře ostří 6 [mm] je nutno pouţít drţák větší, s průměrem upínacího otvoru 18 [mm]. 

Oba nástrojové drţáky jsou příčně čtvercového průřezu a liší se délkou hrany – drţák 

s otvorem Ø12 [mm] je průřezu 25x25 [mm], kdeţto drţák s otvorem Ø18 [mm] průřezu 

32x32 [mm]. 
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Tabulka 6 Základní parametry na zařízení použitelných držáků a nástrojů [25, 26] 

Název Ø stopky [mm] Šíře ostří [mm] Cena [Kč] 

Drţák obráţecího 

noţe 2410025 
Ø12  X 912,- 

Drţák obráţecího 

noţe 2410025 
Ø18  X 1463,- 

Dráţkový nůţ 223681 Ø12 2 1156,- 

Dráţkový nůţ 223681 Ø12 3 1182,- 

Dráţkový nůţ 223681 Ø12 4 1056,- 

Dráţkový nůţ 223681 Ø12 5 980,- 

Dráţkový nůţ 223681 Ø18 6 1174,- 

 

6.1 Stanovení řezné síly 

Pro další postup je nutné určit hodnotu řezné síly. Bude zde vycházeno z kombinace 

nejméně příznivých faktorů, daných zadáním práce, jeţ ve výsledku povedou k vyvinutí 

nejvyšší hodnoty řezné síly na nástroji. Materiál obrobku tedy uvaţujeme dural, šíři 

obráběné dráţky (nástroje) 6 [mm] a tloušťku třísky 0,2 [mm]. 

 

Tabulka 7 Základní parametry pro výpočet řezné síly [16] 

Měrný řezný odpor materiálu  kc [N.mm
-2

] 900 

Šíře dráţky (nástroje)  b [mm] 6 

Tloušťka třísky  fz [mm] 0,2 

Úhel čela nástroje γ [°] 12 
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Obrázek 17 Znázornění tvaru a základních rozměrů nástroje [26] 

Výsledná síla na ostří nástroje je určena vztahem: 

Fz = b . fz . kc  

Fz = 1080 [N] 

Síla Fz je tvořena dvěma sloţkami – sloţkou v ose pohybu nástroje Z a sloţkou v ose 

přísuvu obrobku X. 

 

Obrázek 18 Schematické znázornění rozkladu řezné síly na složky 

Z obrázku výše lze určit velikost jednotlivých sloţek řezné síly. 

sin 𝛾 =  
𝐹𝑧𝑥
𝐹𝑧

 →  𝐹𝑧𝑥 = 𝐹𝑧 . sin 𝛾 = 225 [𝑁]  

cos 𝛾 =  
𝐹𝑧𝑧
𝐹𝑧

 →  𝐹𝑧𝑧 = 𝐹𝑧 . cos 𝛾 =  1056,4 [𝑁] 

Velikost vodorovné sloţky řezné síly pro nás bude mít podstatný význam při navrhování 

způsobu přísuvu a upnutí obrobku. V následném postupu, kdy budou navrhovány části 

mechanismu zabezpečující hlavní řezný pohyb, bude z důvodu moţnosti pozdějšího 

osazení zařízení jiným typem noţe a tím zvýšení jeho univerzálnosti uvaţována plná 

velikost řezné síly Fz = 1080 [N] působící ve svislém směru v ose z. 
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6.2 Nástrojová hlava 

Konstrukci nástrojové hlavy bylo nutno provést tak, aby byla schopna pojmout 

nástrojový drţák obou velikostí – jak 25x25 [mm], tak 32x32 [mm]. Skládá se z těla, jeţ 

je totoţné pro obě velikosti upínaného drţáku a dvou párů přítlačných třmenů, přičemţ 

kaţdému nástrojovému drţáku náleţí jeden pár. Nástrojový drţák o rozměrech 25x25 

[mm] je navíc usazen mezi dvě obdélníkové distanční podloţky, s nimiţ je vymezena 

jeho vůle v příčném směru. Uchycení nástrojového drţáku v hlavě je realizováno 

utaţením čtyř šroubů M8 obou přítlačných třmenů a tím vzniklou třecí vazbou mezi boky 

drţáku a tělem hlavy, potaţmo třmenů. 

 

Obrázek 19 Konfigurace pro nástrojový držák 25x25 [mm] a 32x32 [mm]  

Pro jemné seřízení radiální polohy nástroje slouţí dva šrouby M6, umístěné v obou 

spodních sloupcích těla nástrojové hlavy. Materiálnem všech částí nástrojové hlavy je 

konstrukční ocel 11500. 

 

Obrázek 20 Nástrojová hlava s držákem 25x25 [mm] a 32x32 [mm]  
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6.2.1 Pevnostní kontrola šroubů přítlačného třmenu 

Nástrojový drţák je v nástrojové hlavě drţen dvěma třmeny. Kaţdý třmen je na obou 

koncích připevněn k tělu nástrojové hlavy pomocí zápustného šroubu. Aby během práce 

zařízení nedocházelo k prokluzu noţového drţáku s noţem v nástrojové hlavě, musí být 

zápustnými šrouby na třmenech vyvinut dostatečný přítlak tak, aby celková třecí síla 

mezi třmeny a tělem nástrojového drţáku byla větší, neţ nejvyšší přípustná hodnota řezné 

síly. Nejprve bude určena velikost síly v ose kaţdého ze čtyř šroubů obou třmenů. 

 

Obrázek 21 Schematické znázornění silového působení na třmenech nástrojové hlavy 

Kde: FZ… maximální řezná síla 

 FT … třecí síla 

 FN … normálná síla 

 FS … síla v ose šroubu 

 

2𝐹𝑁 −  4𝐹𝑆 = 0  →  𝐹𝑁 = 2𝐹𝑆 

𝐹𝑍 −  2𝐹𝑇 = 0 

𝐹𝑍 ≤ 2𝐹𝑁  .  𝑓 

𝐹𝑍 ≤ 4𝐹𝑆  .  𝑓 

𝑓 = 0,25  𝑜𝑐𝑒𝑙 − 𝑜𝑐𝑒𝑙, 𝑠𝑢𝑐ý 𝑝𝑜𝑣𝑟𝑐  [27, 28] 

𝐹𝑆 ≥  
𝐹𝑍
4𝑓

= 1080 [𝑁] 

 

Následně bude provedena kontrola napětí v kaţdém šroubu od osové síly a kontrola ploch 

závitu na otlačení. 

Tabulka 8 Základní parametry šroubového spoje [28] 

Šroub M8x14 ČSN EN ISO 4762 – 8.8 

Střední Ø závitu šroubu d2 [mm] 7,188 

Malý Ø závitu šroubu d3 [mm] 6,466 

Rozteč závitu P [ mm ] 1,25 
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Malý Ø závitu díra D1 [mm] 6,647 

Hloubka závitu díry m [mm] 8 

Počet závitů díry i [ - ] 6,4 

Remin  [MPa] 640 

 

Kontrola napětí od osové síly: [28] 

𝜎 =  
𝐹𝑠
𝐴𝑆

 ≤  𝜎𝐷 

𝐴𝑆 =  
𝜋

4
 .   

𝑑2 +  𝑑3

2
 

2

= 36,61 [𝑚𝑚2] 

𝜎 =  
1080

36,61
= 29,5 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝐷 ≈  0,4 ÷ 0,5 .𝑅𝑒 ≈ 288 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎 = 29,5  𝑀𝑃𝑎 <  𝜎𝐷 ≈ 288  𝑀𝑃𝑎 → Š𝑅𝑂𝑈𝐵 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

 

Kontrola závitu na otlačení bude provedena pro závit díry z důvodu, ţe Re součásti je 

menší, neţ Re šroubu. [28] 

𝑝 =  
4𝐹𝑆

𝑖 .  𝜋 .   𝑑2 −  𝐷1
2 

 ≤  𝑝𝐷 

𝑝 =  
4 .  1080

6,4 .  𝜋 .   82 −  6,6472 
= 10,8 [𝑀𝑃𝑎]  

𝑝 = 10,8  𝑀𝑃𝑎 < 𝑝𝐷 ≈ 50  𝑀𝑃𝑎 → Š𝑅𝑂𝑈𝐵 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

 

Z kontrolního výpočtu je zřejmé, ţe pro vyvození kýţeného přítlaku třmenu na nástrojový 

drţák je provedení navrţeným šroubovým spojem vyhovující. 

 

7 Vedení a smýkadlo 

Vedením rozumíme soustavu vodících ploch, na nichţ se stýká pohyblivá část – v našem 

případě smýkadlo s částí nepohyblivou, jenţ zaručuje pohyb po geometricky přesných 

drahách. [23]  

Smýkadlo, unášející nástrojovou hlavu s nástrojem, bude opatřeno ojničním čepem a 

ojnicí spojeno s klikou, pomocí níţ bude konat vůči vedení přímočarý vertikálně vratný 

pohyb. Během rozboru moţností konstrukčního provedení této kinematické dvojice bylo 
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zvaţováno poměrně široké spektrum řešení od vedení kluzných, přes hydrostatické aţ po 

valivá. Vzhledem k charakteru funkce zařízení a z něho vyplývajícího rázového silového 

působení na smýkadle a s přihlédnutím k finanční náročnosti jednotlivých řešení bylo 

rozhodnuto pro pouţití vedení kluzného. 

 

7.1 Vedení s kluznými pouzdry 

Zajímavé a s ohledem na finanční stránku relativně nenáročné řešení nabízí firma 

Hennlich s.r.o. ve své produktové řadě lineárních kluzných vedení DryLin W. Jedná se o 

kompozitní kluzná pouzdra s polymerovou matricí, uloţená v zinkových lůţkách. Lůţka 

jsou připevněna pomocí šroubů k hliníkové desce, tvořící základ vozíku. Jako vedení 

slouţí kolejnice z eloxovaného hliníku, po které vozík pojíţdí. [21] 

 

Obrázek 22 Detail kolejnice a lůžka s kluzným pouzdrem systému DryLin W [21] 

Za největší výhody tohoto systému výrobce udává konstrukční jednoduchost, 

bezúdrţbový a tichý chod, schopnost snášet rázy a nízké tření mezi pouzdrem a kolejnicí. 

Dle odpovědi zástupce firmy na vznesený dotaz je však nutno uvaţovat velikost 

součinitele tření mezi kompozitním pouzdrem a hliníkovou kolejnicí f = 0,2, z čehoţ 

vyplývá, ţe udávané nízké tření je relativní pojem. [21] 

  

Obrázek 23 Smontovaný vozík systému DryLin W [21] 

Během fyzické prohlídky produktu byla zjištěna poměrně vysoká radiální vůle v mezi 

pouzdrem a kolejnicí, činící v nezatíţeném stavu 0,6 [mm]. Zatíţení vozíku silou, 

vzniklou obráběním, by na jeho spodní části vedlo k hranovému zatíţení kluzných 
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pouzder, čímţ lze předpokládat další zvýšení radiální vůle. Proto byl tento produkt ve 

finále shledán nevhodným pro naše zařízení a rozhodnuto aplikovat typ vedení, kde 

nebude třecí vazba realizována mezi jednotlivými bloky kluzných pouzder a kolejnicí, 

nýbrţ mezi souvislými plochami. Tomuto vyhoví rybinové trojboké vedení, jeţ je 

relativně nenáročné z hlediska konstrukce i výroby. 

 

7.2 Vedení rybinové trojboké 

U tohoto typu vedení je třecí vazba realizována mezi souvislými rovinnými plochami, coţ 

jej činní výhodným pro aplikaci v našem zařízení. Vedení i smýkadlo budou vlastní 

konstrukce a výroby. Materiálem všech součástí bude oceli 12050.1, přičemţ funkční 

kluzné plochy budou broušeny na drsnost Ra 0,4 [µm] a povrchově kaleny na 55±5 HRC. 

Na třecí plochy bude obsluhou zařízení v pravidelných intervalech nanášeno plastické 

mazivo. 

Smýkadlem bude ocelová deska o rozměrech 108 x 250 x 18 [mm], osazená ve spodní 

polovině nástrojovou hlavou, připevněnou pomocí zápustných šroubů a kolíků. V horní 

polovině smýkadla bude pomocí šroubů ukotven ojniční čep. 

 

Obrázek 24 Deska smýkadla a vyobrazení sestavy smýkadla 

Vedení smýkadla je sloţeno ze čtyř částí. Základ tvoří frézované loţe o rozměrech 160 x 

250 x 22 [mm], jeţ je pevně ukotveno šrouby a ustaveno kolíky k rámu stroje.  
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Obrázek 25 Lože rybinového vedení - pohled na pracovní a kotvící plochy 

K loţi jsou po obou stranách pomocí šroubů se zápustnou hlavou připevněny dvě vodící 

lišty, mezi nimiţ a loţem se nachází pracovní prostor smýkadla. 

Z důvodu eliminace vlivu moţných výrobních nepřesností či opotřebení funkčních ploch 

se jeví jako nezbytné vybavit vedení moţností seřízení vůle mezi jeho kontaktními 

plochami a smýkadlem. Seřízení vůle lze provést pomocí stavitelné lišty na levé straně 

vedení. Stavěcími šrouby se nejprve nastaví optimální vůle a následně bude lišta 

aretována pomocí šroubu se zápustnou hlavou.  

 

Obrázek 26 Znázornění sestavy vedení s vymezováním vůlí 

Vzhledem k zadáním práce byla maximální hodnota zdvihu nástroje, tj. smýkadla, 

předběţně stanovena na 80 [mm]. Z důvodu vytvoření co největšího volného pracovního 

prostoru pod smýkadlem je konstrukce řešena způsobem, kdy při poloze kliky v horní 

úvrati (tj. horní úvrati smýkadla) je smýkadlo v celém svém rozsahu zajeté ve vedení a 

při dolní úvrati kliky pak vyjeté z vedení směrem dolů o nastavenou hodnotu zdvihu. Při 

nejvyšší hodnotě vyloţení smýkadla činí délka kontaktní plochy s vedením celých 170 

[mm]. 
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Obrázek 27 Náhled sestavy vedení a smýkadla – základní poloha (vlevo) a maximální vyložení (vpravo) 

8 Návrh a konstrukce klikového mechanismu 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, klikový mechanismus bude vlastní konstrukce. Při jeho 

návrhu bude vycházeno ze zvolených, pro práci zařízení odpovídajících parametrů a 

z parametrů daných zadáním práce. Jelikoţ je z podstaty navrhovaného zařízení nezbytná 

moţnost nastavení délky zdvihu smýkadla a jeho zdvih je závislý na poloměru kliky, 

bude nutné přistoupit k pouţití kliky s regulovatelným poloměrem. 

Tabulka 9 Základní parametry klikového mechanismu 

Maximální zdvih smýkadla h [mm] 80 

Maximální poloměr kliky r [mm] 40 

Otáčky kliky n [1/min] 90 

Štíhlostní poměr λ [ - ] 0,2 

Délka ojnice l [mm] 200 

 

8.1 Kinematický rozbor 

V této kapitole bude proveden kinematický rozbor navrhovaného klikového mechanismu 

– tj. určení dráhy, rychlosti a zrychlení smýkadla v závislosti na úhlu natočení kliky. 
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Obrázek 28 Kinematické schéma navrhovaného klikového mechanismu 

Dráha smýkadla 

Dráha smýkadla v závislosti na natočení kliky bude určena z následujícího vztahu: 

𝑠 𝛼 = 𝑟 .  (1 − cos 𝛼 ±
𝜆

2
 .  𝑠𝑖𝑛2(𝛼)  

Výpis hodnot dráhy pro úhel natočení kliky 0 – 90°: 

Tabulka 10 Výpis hodnot dráhy smýkadla pro úhel natočení kliky 0 - 90° 

Úhel 
natočení 
kliky α *°+ 

Dráha smýkadla 
s(α) *mm+ 

0 0,00 

10 0,73 

20 2,88 

30 6,36 

40 11,01 

50 16,64 

60 23,00 

70 29,85 

80 36,93 

90 44,00 
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Grafické znázornění průběhu dráhy smýkadla: 

 

Obrázek 29 Grafické znázornění dráhy smýkadla v závislosti na úhlu natočení kliky 

Rychlost smýkadla 

Rychlost smýkadla v závislosti na úhlu natočení kliky získáme derivací dráhy dle času a 

bude určena z následujícího vztahu: 

𝑣  𝛼 =  
𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑟 .𝜔 .    sin(𝛼) ±

λ

2
   sin(2α)  

Výpis hodnot rychlosti smýkadla pro úhel natočení kliky 0 – 90°: 

Tabulka 11 Výpis hodnot rychlosti smýkadla pro úhel natočení kliky 0 - 90° 

Úhel 
natočení 
kliky α *°+ 

Rychlost 
smýkadla v(α) 

[m . s-1] 

0 0,000 

10 0,078 

20 0,153 

30 0,221 

40 0,279 

50 0,326 

60 0,359 

70 0,378 

80 0,384 

90 0,377 
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Grafické znázornění průběhu rychlosti smýkadla: 

 

Obrázek 30 Grafické znázornění průběhu rychlosti smýkadla v závislosti na úhlu natočení kliky 

Zrychlení smýkadla 

Zrychlení smýkadla v závislosti na úhlu natočení kliky získáme derivací rychlosti dle 

času a bude určena z následujícího vztahu: 

𝑎 𝛼 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=  𝑟 .𝜔2 .  cos 𝛼 ±  𝜆 .  cos(2α)  

Výpis hodnot zrychlení smýkadla pro úhel natočení kliky 0 – 90°: 

Tabulka 12 Výpis hodnot zrychlení smýkadla pro úhel natočení kliky 0 - 90° 

Úhel 
natočení 
kliky α *°+ 

Zrychlení 
smýkadla a(α) 

[m . s-2] 

0 4,26 

10 4,17 

20 3,88 

30 3,43 

40 2,85 

50 2,16 

60 1,42 

70 0,67 

80 -0,05 

90 -0,71 
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Grafické znázornění průběhu zrychlení smýkadla: 

 

Obrázek 31 Grafické znázornění průběhu zrychlení smýkadla v závislosti na úhlu natočení kliky 

8.2 Dynamický rozbor  

V této části kapitoly bude následně proveden rozbor sil působících v klikovém 

mechanismu, s ohledem na jejichţ velikosti budou v následujících kapitolách navrhovány 

a dimenzovány jednotlivé části mechanismu.  

 

Obrázek 32 Silové poměry v klikovém mechanismu 
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Vstupní hodnoty: 

Tabulka 13 Vstupní parametry pro výpočet silových poměrů 

Hmotnost smýkadla  msmyk [kg] 4,26 

Hmotnost nástroje mnást [kg] 0,61 

Hmotnost ojnice mo [kg] 1,43 

Hmotnost zalomené 
části klikové hřídele 

mr [kg] 0,8 

Hmotnost rotující části 
ojnice 

mor [kg] 1,001 

Hmotnost posuvných 
hmot 

ms [kg] 4,87 

Hmotnost rotujících 
částí klikového mech. 

mc [kg] 1,801 

 

Síly na ojničním oku smýkadla 

Setrvačná síla: 

𝐹𝑆 =   𝑚𝑠𝑚𝑦𝑘 + 𝑚𝑛á𝑠𝑡  .𝑎 𝛼 𝑖 =  𝑚𝑠  .  𝑎(𝛼)𝑖  

𝐹𝑆 𝑀𝐴𝑋 = 20,76 [𝑁] 

Gravitační síla: 

𝐹𝐺 =  𝑚𝑠  .  𝑔 

𝐹𝐺 = 47,7 [𝑁] 

Celková síla na ojničním oku: 

𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘 =  𝐹𝑍 +  𝐹𝑆 −  𝐹𝐺  

𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘  𝑀𝐴𝑋 = 1053 [𝑁] 

Normálná síla na ojničním oku: 

𝐹𝑁 =  𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘  . 𝑡𝑔(𝛽)𝑖  

𝐹𝑁 𝑀𝐴𝑋 = 214,9 [𝑁] 

 

 



54 

 

Síla v ose ojnice: 

𝐹𝑂 =  
𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘

cos(β)i
 

𝐹𝑂 𝑀𝐴𝑋 = 1074,7 [𝑁] 

Síly na ojničním oku klikové hřídele 

Odstředivá síla rotujících hmot: 

𝐹𝐶 =  𝑚𝑐  .  𝑟 𝑀𝐴𝑋  .  𝜔2 =   𝑚𝑟 +  0,7 .  𝑚𝑜  .  𝑟 𝑀𝐴𝑋  .  𝜔2 

𝑚𝑐 =  𝑚𝑟 +  𝑚𝑜𝑟  

𝑚𝑜𝑟 = 0,7 .  𝑚𝑜  

𝐹𝐶 𝑀𝐴𝑋 = 6,4 [𝑁] 

Radiální síla: 

𝐹𝑟 =  𝐹𝑂  .  cos(αi +  βi) 

𝐹𝑟  𝑀𝐴𝑋 = 1059 [𝑁] 

Tangenciální síla: 

𝐹𝑡 =  𝐹𝑂  .  sin(αi +  βi) 

𝐹𝑡  𝑀𝐴𝑋 = 1073,7 [𝑁] 

 

8.3 Konstrukce ojnice 

Ojnice je jedním z klíčových prvků klikového mechanismu a u našeho zařízení tvoří 

spojení mezi klikovým čepem a čepem smýkadla. Ojnice pouţívané v sériově vyráběných 

strojích, jako jsou například spalovací motory, bývají jednou z nejvíce namáhaných 

součástí mechanismu, s ohledem na coţ se vyrábějí nejčastěji zápustkovým kováním 

z legovaných ocelí. V našem případě, kdy bude vyráběn pouze jeden kus, se jeví jako 

mnohem hospodárnější varianta výroba obráběním. Dřík ojnice je povětšinou vyráběn ve 

tvaru „I“ v příčném řezu, avšak pro aplikace s extrémním namáháním, například ve 

spalovacích motorech závodních automobilů, se lze setkat s ojnicemi s kříţovým 

profilem dříku nebo profilem ve tvaru „H“. [20] 
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Obrázek 33 Detail příčného řezu dříku ojnice tvaru "I" a ojnice s dříkem tvaru "H" [20] 

 

Vzhledem k funkci konstruovaného zařízení je zřejmé, ţe ojnice bude nejvíce namáhána 

při pohybu smýkadla dolů, kdy nástroj bude v řezu. Při pohybu smýkadla s nástrojem 

vzhůru bude namáhána pouze silami tvořenými hmotností soustavy smýkadlo – 

nástrojová hlava – nástroj. 

Ojnice pro naše zařízení bude disponovat dvěma nedělenými ojničními hlavami a dřík 

bude tvaru průřezu „I“. Ojniční oka v obou hlavách budou opatřena kluznými pouzdry, 

jejichţ mazání bude realizováno pomocí maznic. 

 

Obrázek 34 Náhled modelu ojnice 

Pro ověření správnosti a dostatečné pevnosti konstrukčního návrhu bude v následující 

kapitole provedena FEM analýza modelů ojnice dvou různých materiálů, s ohledem na 

jejíţ výsledky bude zvolen vhodný materiál pro výrobu součásti. 

8.3.1 FEM analýza ojnice 

Veškerá modelová i výkresová dokumentace, obsaţená v této práci, byla vytvořena 

v programu Autodesk Inventor Professional 2017. Z toho důvodu byl pro pevnostní 

analýzu vybrán software NASTRAN IN-CAD 2017 společnosti Autodesk, jenţ je 

s pouţitým CAD programem plně kompatibilní. 

Jak jiţ bylo nastíněno v předchozí kapitole, k největšímu namáhání ojnice na tlak a vzpěr 

bude docházet při vykonávání řezného pohybu nástroje směrem dolů. Bude tedy 

uvaţována největší vzniklá síla působící v podélné ose ojnice FO MAX = 1074,7 [N]. 
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Materiál ojnice – ocel 12050.1 

Jako první byla provedena pevnostní analýza pro ojnici vyrobenou z nelegované 

konstrukční oceli 12050.1. 

Tabulka 14 Základní parametry oceli 12050.1 

12050.1 

Rm [MPa] 530 

Re [MPa] 305 

E [MPa] 2,1 . 10
5
 

 

 

Obrázek 35 Grafický náhled výsledku pevnostní analýzy ojnice z materiálu 12050.1 

Z grafického náhledu simulace lze pozorovat, ţe k největšímu namáhání součásti dochází 

v místě krčku těsně nad spodním ojničním okem. Výsledky simulace jsou redukované 

napětí, jehoţ maximální hodnota v onom místě dosáhla 6,538 [MPa] a deformace, jejíţ 

maximum činní 0,00236 [mm]. Z těchto hodnot je zřejmé, ţe je součást značně 

naddimenzována.  
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Materiál ojnice – Hliníková slitina EN AW-6061 

Druhá v pořadí byla provedena pevnostní analýza ojnice vyrobené z hliníkové slitiny EN 

AW-6061 (AlMg1SiCu). Jedná se o slitinu hliníku s hořčíkem a křemíkem vhodnou pro 

středně namáhané konstrukce s  dobrou obrobitelností. [19] 

Tabulka 15 Základní parametry slitiny EN AW-6061 [19] 

EN AW-6061 T6 (AlMg1SiCu) 

Rm [MPa] 290 

Rp 0,2 [MPa] 240 

E [MPa] 72,7 . 10
3
 

 

 

Obrázek 36 Grafický náhled výsledku pevnostní analýzy ojnice z materiálu EN AW-6061 T6 

V tomto případě je analýzou získaný výsledek maximálního napětí nepatrně odlišný od 

toho předchozího, coţ je pravděpodobně způsobeno mírně upravenou konfigurací sítě 

elementů. Podstatným parametrem je pro nás hodnota maximální deformace, jeţ je téměř 

třikrát vyšší, neţ u ojnice z oceli a dosahuje hodnoty 0,00651 [mm].  

8.3.2 Kontrola měrného tlaku na ojničním oku 

Pro dlouhou ţivotnost zařízení je velmi vhodné provést u ojničního oka o menším 

průměru, tedy spodního, kontrolu na otlačení. 
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Tabulka 16 Hodnoty dovoleného tlaku ve stykových plochách pro materiály 12050.1 a EN AW-6061 

Materiál 
Dovolený tlak ve stykových 

plochách pD [MPa] 

12050.1 45 

EN AW6061 T6 10 

 

Obrázek 37 Vyznačené místo kontroly a schematické rozměry ojničního oka 

 

Tabulka 17 Rozměry spodního ojničního oka 

ØD [mm] 28 

b [mm] 24 

𝑝 =  
𝐹𝑂 𝑀𝐴𝑋

𝑏 .  𝐷
 ≤  𝑝𝐷 

𝑝 =  
1074,7

24 .  28
= 1,59  𝑀𝑃𝑎 <  𝑝𝐷 

 

Při porovnání výsledků získaných analýzami pro obě ojnice je zjevné, ţe hodnota 

maximální deformace je v obou případech značně nízká. Oba materiály taktéţ vyhovují 

na otlačení, z čehoţ vyplývá, ţe lze s výhodou redukce hmotnosti pro naše zařízení pouţít 

ojnici z hliníkové slitiny EN AW-6061 T6. 

Tabulka 18 Porovnání hmotností ojnic z oceli 12050.1 a EN AW-6061 

Materiál Hmotnost ojnice [kg] 

12050.1 1,16 

EN AW-6061 0,4 
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8.3.3 Uložení ojničních čepů 

Jak je obecně známo, ojnice klikového mechanismu vykonává kývavý pohyb. To 

v případě našeho zařízení znamená, ţe čep ojničního oka 1 se natáčí v rozmezí úhlu 

+11,5° aţ -11,5° vůči svislé ose mechanismu a čep ojničního oka 2 rotuje v celém 

rozsahu 360°.  

 

Obrázek 38 Vyobrazení ojnice s číselným označením obou ok 

Dle povahy zařízení je zřejmé, ţe pro uloţení ojničních čepů bude nejoptimálnější 

provést pomocí kluzných pouzder.  

Trh v současné době skýtá celou řadu výrobců, specializujících se na jejich výrobu. 

V tomto ohledu poměrně zajímavá řešení nabízí firma Igus se svou produktovou řadou 

kluzných pouzder Iglidur. Jedná se o kompozitní kluzná pouzdra, tvořená v závislosti na 

oblasti pouţití polymerovou matricí, zpevňujícími materiály, jako např. různými druhy 

vláken a tuhým lubrikantem. [21] 

 

Obrázek 39 Kompozitní kluzná pouzdra Iglidur firmy Igus [21] 

Nezpochybnitelnou výhodou těchto pouzder je nízká hmotnost v porovnání s kovovými, 

bezúdrţbový provoz, kdy není nutnost pouzdra za dobu jejich ţivotnosti přimazávat a 

relativně příznivá pořizovací cena. Jako slabina této technologie se však jeví poměrně 

nízká snášenlivost pro vysoká zatíţení rázového charakteru, jenţ má negativní vliv na 

ţivotnost pouzdra a dochází ke vzniku nadměrných vůlí. [21] 
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Z toho důvodu bylo od myšlenky pouţití polymerových kompozitních pouzder upuštěno 

a rozhodnuto aplikovat klasická kovová pouzdra. Široké portfolio kovových kluzných 

pouzder nabízí renomovaná firma SKF, z jejichţ produktů byla v závislosti na povaze a 

velikosti zatíţení zvolena pouzdra z vinutého bronzu řady PRMF. Ojniční oko č. 1 bude 

osazeno dvěma pouzdry SKF PRMF 252815 a ojniční oko č. 2 jedním pouzdrem SKF 

PRMF 303430. 

Tabulka 19 Parametry kluzných pouzder SKF řady PRMF [22] 

Pouzdro 

Přípustné 

dynamické 

zatíţení [MPa] 

Maximální kluzná 

rychlost [m/s] 

Koeficient tření 

[-] 
Cena [Kč] 

SKF PRMF 252815 40 1 max. 0,15 187,- 

SKF PRMF 303430 40 1 max. 0,15 241,- 

 

Obrázek 40 Znázornění umístění pouzder a detail pouzdra SKF PRMF [22] 

S ohledem k maximální velikosti síly v ose ojnice FO MAX = 1074,7 [N], způsobující 

velmi malý měrný tlak na kontrolovaném ojničním oku č. 1 p = 1,59 [MPa] a relativně 

nízkým otáčkám čepu oka č. 2 n2 = 92 [1/min], kdy na čepu oka č. 1 dochází pouze ke 

kývání, je zřejmé, ţe zvolená pouzdra jsou poměrně naddimenzována, avšak velikostí 

úměrná rozměrům zařízení. 

 

8.4 Konstrukce kliky 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, dle povahy zařízení musí mít klika regulovatelný poloměr, 

čímţ bude prováděno nastavení rozsahu zdvihu smýkadla s nástrojem. Během návrhu 

kliky bylo vycházeno z hodnoty minimálního zdvihu nástroje daného zadáním, jenţ činní 

50 [mm]. Pro správnou práci zařízení je ţádoucí zachovat část zdvihu před zajetím a po 
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vyjetí nástroje z obrobku. Celkový maximální zdvih zařízení byl tedy stanoven na 80 

[mm] a poloměr kliky je tím pádem regulovatelný v rozsahu 0 ÷ 40 [mm]. 

Celkový mechanismus bude tvořen tělesem kliky, v němţ bude uloţen posuvný segment 

ojničního čepu. Změna výstřednosti segmentu ojničního čepu je realizována utahováním 

či povolováním šroubu M16 x 1,5, jehoţ hlava je zajištěna v tělese kliky stavěcí 

destičkou a závit zašroubován v posuvném segmentu. Ten je v tělese kliky přidrţován 

plochou příloţkou tloušťky 11 [mm], připevněnou osmi šrouby M6.  

 

Obrázek 41 Rozpad sestavy kliky a sestava kliky 

 

Kde: 1 – těleso kliky; 2 – posuvný segment ojničního čepu; 3 – šroub regulace M16x1,5; 

4 – plochá příloţka; 5 – stavěcí destička 

 

Postup regulace poloměru kliky bude následovný: 

I) Povolení čtyř šroubů M6 stavěcí destičky (5) 

II) Nastavení poţadované hodnoty výstřednosti otáčením regulačního šroubu 

M16x1,5 s jemným závitem (3) 

III) Utaţení čtyř šroubů M6 stavěcí destičky (5) 

Těleso kliky, posuvný segment ojničního čepu i plochá příloţka jsou vyrobeny z oceli 

12050.1 a vzájemné kontaktní plochy těchto součástí jsou broušeny na Ra 0,4 a 

povrchově kaleny na 52±2 HRC. Těleso kliky je včetně hřídele, kterým bude uloţeno 

v loţiskách, vyrobeno z jednoho kusu materiálu, kdy největší průměr tělesa kliky činní 

130 [mm] a jeho celková délka 214 [mm]. 

Jednou z nejvíce namáhaných součástí regulačního mechanismu bude bezesporu šroub 

nastavování výstřednosti posuvného segmentu a je ho tedy vhodné podrobit pevnostní 

kontrole. 
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8.4.1 Pevnostní kontrola regulačního šroubu 

Při kontrole šroubu regulace výstřednosti kliky budeme vycházet ze situace, která by však 

během provozu zařízení v praxi neměla nikdy nastat. Klika bude natočena v dolní úvrati a 

maximální síla v ose ojnice bude v celé své velikosti zachycována pouze regulačním 

šroubem. Za okolností správného nastavení zařízení však bude převáţná část této síly 

zachycována vedením posuvného segmentu v tělese kliky. 

 

Obrázek 42 Schematické znázornění silového zatížení regulačního šroubu 

Tabulka 20 Základní parametry kontrolovaného šroubu [28] 

M16x110 ČSN EN ISO 4762 – 6.8 

Střední Ø závitu šroubu d2 [mm] 14,701 

Malý Ø závitu šroubu d3 [mm] 13,546 

Rozteč závitu P [ mm ] 1,5 

Malý Ø závitu matice D1 [mm] 13,835 

Hloubka závitu díry m [mm] 38 

Počet závitů díry i [ - ] 25 

Re  [MPa] 480 

 

Vzpěrná pevnost regulačního šroubu [28] 

Z obrázku výše je zřejmé, ţe vhodným následným postupem bude kontrola šroubu na 

vzpěrnou pevnost. 

𝑍𝑝ů𝑠𝑜𝑏 𝑢𝑙𝑜ž𝑒𝑛í →  𝑙0 =
𝑙

2
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𝜆 =  
𝑙𝑟𝑒𝑑
𝑗

=  
𝑙0

𝑖
=  

𝑙
2

 

𝜋 .  𝑑3
4

64
𝜋 .  𝑑3

4

4

=  
2𝑙

𝑑3
=  

2 . 63  

13,835
= 9,1 [−]  

𝜆𝑚 =  99 ÷ 105 [−] 

𝜆 <  𝜆𝑚  → 𝑜𝑏𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑝𝑟𝑢ž𝑛é𝑜 𝑣𝑧𝑝ě𝑟𝑢 (𝑇𝑒𝑡𝑚𝑎𝑗𝑒𝑟 − 𝐽𝑎𝑠𝑖𝑛𝑠𝑘ý) 

𝑂𝑐𝑒𝑙,𝑅𝑒 ≈ 480  𝑀𝑃𝑎 →  𝜆 < 22 [−]  → 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ý 𝑡𝑙𝑎𝑘 

𝜎 =  
𝐹

𝑆
=  

4 .  𝐹𝑜𝑀𝐴𝑋

𝜋 .  𝑑3
2 =  

4 .  1074,7

𝜋 .  13,8352
= 7,14 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝐷 ≈  0,4 ÷ 0,5 𝑅𝑒 ≈ 192 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎 < 𝜎𝐷  → 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Kontrola závitu šroubu na otlačení [28] 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe pouţitý šroub jest třídy pevnosti 6.8 – tzn. Re ≈ 480 [MPa] a 

posuvný segment se závitovou dírou je vyroben z oceli 12050.1, kde Remin = 305 [MPa], 

bude na otlačení kontrolován závit v posuvném segmentu. 

𝑝 =  
4𝐹𝑂 𝑀𝐴𝑋

𝑖 .  𝜋 .   𝐷2 −  𝐷1
2 

 ≤  𝑝𝐷 

𝑝 =  
4 .  1074,7

25 .  𝜋 .   162 −  13,8352 
= 0,88 [𝑀𝑃𝑎]  

𝑝 = 0,88  𝑀𝑃𝑎 ≪ 𝑝𝐷 ≈ 50  𝑀𝑃𝑎 →  𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

 

 

8.4.2 FEM analýza mechanismu regulace výstřednosti 

Pro pevnostní kontrolu konstrukce mechanismu regulace poloměru kliky bude provedena 

jeho FEM analýza. Simulace bude provedena pro situaci, kdy úhel natočení kliky α = 90 

[°], ojniční čep posuvného segmentu je nastaven na maximální poloměr rmax = 40 [mm] a 

zatíţen maximální hodnotou sily v ose ojnice FoMAX = 1074,7 [N].  
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Obrázek 43 Výsledek pevnostní analýzy mechanismu - znázorněno redukované napětí 

Z náhledu výsledku simulace výše je zřejmé, ţe nejvyšších hodnot redukovaného napětí 

je dosahováno v místě koutového styku mezi osazením ojničního čepu a tělem posuvného 

segmentu, kde dochází ke kumulaci napětí. Maximální hodnota redukovaného napětí zde 

činní 26,86 [MPa] a součásti tedy pevnostně vyhovují. 

 

Obrázek 44 Výsledek pevnostní analýzy mechanismu - znázorněny hodnoty posunutí 

Hodnoty posunutí v místech styku posuvného segmentu ojničního čepu s vedením 

v tělese kliky dosahují maximálních hodnot v řádech 10
-4

 [mm] a lze tedy konstatovat, ţe 

mechanismus je dostatečně tuhý. 
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8.5 Uložení hřídele kliky 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, těleso kliky s hřídelem tvoří jeden celek. Uloţení hřídele kliky 

je provedeno ve dvou loţiscích tak, ţe loţisko blíţe klice je v uloţení plně axiálně 

zajištěno a loţisko na opačném konci hřídele je v uloţení axiálně volné. 

 

Obrázek 45 Schematické znázornění způsobu uložení hřídele kliky 

Kde: A – loţisko A; B – loţisko B; 1 – uloţení loţiska A; 2 – uloţení loţiska B; 3 – 

distanční trubka; 4 – hnací řemenice; 5 – KM matice; 6 – těleso kliky 

 

Axiální zajištění loţiska A na hřídeli je z vnější strany realizováno osazením na tělese 

kliky, ze strany vnitřní pak rozpěrnou trubkou, která je nasazena na hřídeli v prostoru 

mezi loţisky A a B. Vnější strana loţiska B je zajištěna osazením na hnací řemenici a 

celá tato soustava je zajištěna pomocí KM matice. 

 

8.5.1 Určení podporových reakcí a průběhu momentu na hřídeli kliky 

Pro pevnostní kontrolu hřídele a následný návrh loţisek je nezbytné znát velikost 

podporových reakcí v jednotlivých podporách. Z toho důvodu byl v aplikaci Autodesk 

Design Accelerator sestaven simplifikovaný model zatíţení tělesa kliky. Za normálních 

okolností je směr výslednic dílčích sloţek podporových reakcí na obou podporách závislý 

na úhlu natočení kliky a v případě jiné polohy kliky, neţ v horní, či dolní úvrati, je navíc 

klika namáhána krouticím momentem od tečné sloţky síly na ojničním čepu, působící na 

nastaveném rozsahu ramene. Pro zjednodušení bude uvaţována krajní situace, která by 

však v praxi při správném seřízení stroje neměla nastat. Poloha kliky bude v horní úvrati 

a čep posuvného segmentu bude zatíţen maximální silou v ose ojnice FO MAX. Pravý 

konec hřídele bude zatíţen pouze silou od předpětí v řemeni pohonu. 
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Obrázek 46 Schematické znázornění vstupního silového zatížení do simulace a předpokládaný smysl podporových 

reakcí 

Kde: FO MAX … maximální síla v ose ojnice 

 Fp … maximální síla od předpětí v hnacím řemeni 

 RA, RB … výsledné reakce v podpoře A a B 

Návrh pohonu hřídele kliky bude rozebírán v následujících kapitolách, avšak nyní je 

nezbytné znát hodnotu síly od předpětí v řemeni. Řemenový pohon byl tedy navrhnut 

s předstihem a maximální síla od předpětí řemene stanovena na Fp = 1373 [N]. 

 

Obrázek 47 Znázornění průběhu posouvajících sil na hřídeli tělesa kliky 

 

Obrázek 48 Průběh velikosti ohybového momentu na hřídeli tělesa kliky 
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Z obrázků výše lze odečíst velikosti podporových reakcí RA = 2978,71 [N], RB = 3344,11 

[N] a ohybových momentů. Ten dosahuje maximální hodnoty MO = 102,415 [N.m] 

v místě podpory A. 

 

8.5.2 Kontrola hřídele tělesa kliky 

Kontrola ohybového napětí 

Nyní, kdyţ je známa nejvyšší hodnota ohybového momentu na hřídeli kliky, bude 

provedena její pevnostní kontrola v ohybu. 

Tabulka 21 Základní parametry hřídele kliky 

Materiál tělesa kliky 12050.1 

Re [MPa] 305 

Průměr hřídele Ød [mm] 40 

 

𝜎𝑜 =  
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=  

𝑀𝑜

𝜋 .  𝑑3

32

=  
32 𝑀𝑜

𝜋 .  𝑑3
=  

32 .  102,415 .  103

𝜋 .  403
= 16,3 [𝑀𝑃𝑎]  

𝜎𝐷𝑜  ≈  0,4 ÷ 0,6 𝑅𝑒 ≈ 152,5  𝑀𝑃𝑎 [28] 

𝜎𝑜 = 16,3  𝑀𝑃𝑎 ≪  𝜎𝐷𝑜 ≈ 152,5  𝑀𝑃𝑎 → 𝐻ŘÍ𝐷𝐸𝐿 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

 

Kontrola napětí v krutu 

Těleso kliky bude krom silami, namáhajícími jej na ohyb, zatíţeno taktéţ krouticím 

momentem a proto je na místě jej podrobit pevnostní kontrole v krutu. Budeme uvaţovat 

největší moţný krouticí moment, vzniklý působením maximální síly v ose ojnice FO MAX 

= 1074,7 [N] na maximálním moţném vyloţení ramene rmax = 40 [mm]. 

𝑀𝑘 =  𝐹𝑂 𝑀𝐴𝑋  .  𝑟𝑚𝑎𝑥 = 1074,7 .  40 =  43 [𝑁.𝑚] 

𝜏𝑘 =  
𝑀𝑘

𝑊𝑘
=  

𝑀𝑘

𝜋 .  𝑑3

16

=  
16 .𝑀𝑘

𝜋 .  𝑑3
=  

16 . 43 . 103 

𝜋 .  403
= 3,42 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜏𝐷𝑘  ≈  0,3 ÷ 0,5 𝑅𝑒 ≈ 106,75  𝑀𝑃𝑎  [28] 
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𝜏𝑘 = 3,42  𝑀𝑃𝑎 ≪  𝜏𝐷𝑘  ≈ 106,75  𝑀𝑃𝑎 → 𝐻ŘÍ𝐷𝐸𝐿 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Z hodnot vypočteného napětí jak v ohybu, tak v krutu, je zřejmé, ţe hřídel kliky je 

poměrně naddimenzován, avšak svými rozměry je úměrný velikosti zařízení. 

 

8.5.3 Návrh a kontrola ložisek hřídele kliky [28, 29] 

Uloţení kliky, zejména loţisko v místě podpory A, bude během práce stroje zatíţeno 

silami rázového charakteru. S ohledem na maximální velikost této zatěţující síly 

v poměru k průměru hřídele, potaţmo loţisek, bylo rozhodnuto pro pouţití jednořadých 

kuličkových loţisek rozměrové skupiny 02, jeţ by svou únosností měla být plně 

vyhovující.  

Tabulka 22 Základní parametry zvoleného ložiska [28, 29] 

Označení loţiska LOŢISKO 6208-2RS ČSN 02 4630 ZKL 

Základní dynamická únosnost C [N] 25000 

Základní statická únosnost C0 [N] 17600 

Mezní hodnota Fa/Fr i [ - ] 0,19 

Minimální hodinová 

trvanlivost 
Lh [hod] 8000 

Cena za 1 kus [Kč] 110,75,- 

Ve vybraném loţisku je integrováno plastické mazivo a loţisko je po obou stranách kryto 

gumovými těsněními. Pro zjednodušení montáţe a údrţby budou na obou místech hřídele 

pouţita totoţná loţiska. 

 

Obrázek 49 Ložisko ZKL 6208-2RS ČSN 024630 [29] 
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Ložisko v místě A 

Minimální trvanlivost loţiska: 

𝐿 = 𝐿 .  
106

60𝑛
 → 𝐿 =   𝐿  .  

60𝑛

106
= 44,2 [𝑚𝑖𝑙. 𝑜𝑡. ]  

Kontrola navrţeného loţiska: 

𝐹𝑎
𝐹𝑟

 < 𝑒 → 𝑋 = 1;  𝑌 = 0 

𝑃 = 𝑋𝐹𝑟 +  𝑌𝐹𝑎 = 2978,71 [𝑁] 

𝐿 =   
𝐶𝐴
𝑃
 

3

 →  𝐶𝐴 = 𝑃 .   𝐿
3

= 10531,8 [𝑁] 

𝐶𝐴 = 10531,8  𝑁 <  𝐶0 = 17600  𝑁  → 𝐿𝑂Ž𝐼𝑆𝐾𝑂 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

 

Ložisko v místě B 

Minimální trvanlivost loţiska: 

𝐿 = 𝐿 .  
106

60𝑛
 → 𝐿 =   𝐿  .  

60𝑛

106
= 44,2 [𝑚𝑖𝑙. 𝑜𝑡. ]  

Kontrola navrţeného loţiska: 

𝐹𝑎
𝐹𝑟

 < 𝑒 → 𝑋 = 1;  𝑌 = 0 

𝑃 = 𝑋𝐹𝑟 +  𝑌𝐹𝑎 = 3344,11 [𝑁] 

𝐿 =   
𝐶𝐴
𝑃
 

3

 →  𝐶𝐴 = 𝑃 .   𝐿
3

= 11823,7 [𝑁] 

𝐶𝐴 = 11823,7  𝑁 <  𝐶0 = 17600  𝑁  → 𝐿𝑂Ž𝐼𝑆𝐾𝑂 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Uloţení obou loţisek bude provedeno pomocí loţiskových segmentů, obráběných z oceli 

11373, jeţ kaţdé bude párem šroubů M12 se zápustnou hlavou fixováno k rámu stroje. 
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Obrázek 50 Ložiskové segmenty pro ložisko A a B  

9 Pohon klikového mechanismu 

Pro pohon klikového mechanismu bude zvaţováno hned několikero koncepcí uspořádání. 

Výchozím parametrem všech návrhů jsou pracovní otáčky kliky, jejichţ hodnota byla 

určena na n = 90 [1.min
-1

]. Jelikoţ zařízení bude poháněno elektromotorem, pro volbu 

jeho adekvátní velikosti je nutné nejprve spočítat potřebný výkon. 

𝑃 =  𝑀𝑘  .  𝜔 

𝑃 =  𝑀𝑘  .  2𝜋 .  𝑛 = 43 . 2𝜋 .  1,5 = 406 [𝑊] 

9.1 Rozbor koncepcí pohonu 

V následujících podkapitolách bude rozebráno několik variant uspořádání pohonu 

klikového mechanismu. 

Elektromotor + dva převody ozubenými řemeny 

Tato koncepce pohonu je relativně konstrukčně jednoduchá a je tvořena elektromotorem 

(1), na jehoţ výstupní hřídeli je umístěna hnací ozubená řemenice řemenového převodu 

(2). Ten je přes společnou hřídel spojen s řemenovým převodem (3), jenţ roztáčí 

klikovou hřídel (4). 

 

Obrázek 51 Schematické zobrazení uspořádání pohonu EM + dva řemenové převody 

Kde: 1 – elektromotor; 2, 3 – řemenový převod; 4 – hřídel kliky 
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Pro pohon soustavy byl dle výše spočteného potřebného výkonu vybrán třífázový 

asynchronní šestipólový elektromotor o výkonu 0,55 [kW] a otáčkách 930 [1/min]. 

Celkové převodové číslo pro oba řemenové převody stanovíme jako ic = 10, přičemţ 

kaţdému řemenovému převodu bude náleţet i1,2 = 3,16. [30] 

Významnou výhodou této koncepce jest relativní finanční nenáročnost. Elektromotor, oba 

páry řemenic i ozubené řemeny jsou normalizované poloţky, řemenice však mají pouze 

předvrtané malé otvory a díry s dráţkou pro pero je do nich nutno doobrobit. Slabinou 

této konstrukce pohonu jsou však poměrně velké rozměry, nekompaktnost a nutnost 

řešení napínacího systému pro kaţdý z řemenů. 

 

Elektromotor + planetová převodovka + převod ozubeným řemenem 

Konstrukční uspořádání této koncepce je tvořeno třífázovým čtyřpólovým asynchronním 

elektromotorem (1) o výkonu P = 0,55 [kW] a jmenovytých otáčkách n = 1380 [1/min]. 

Ten je přírubou na straně výstupního hřídele spojen s čelní planetovou převodovkou (2) 

Transtecno CMG002 s převodovým číslem iP =  7,49. Výstupní hříel převodovky je 

osazena hnací řemenicí řemenového převodu s ozubeným řemenem (3), jímţ je poháněn 

hřídel tělesa kliky (4). Hodnota převodového poměru ozubeným řemenem je iŘP = 2. [31] 

 

Obrázek 52 Znázornění koncepce pohonu elektromotor + planetová převodovka + řemenový převod 

Kde: 1 – elektromotor; 2 – planetová čelní převodovka; 3 – řemenový převod; 4 hřídel 

tělesa kliky; 5 – hnaná řemenice 

 

Zásadní výhoda takto koncipovaného uspořádání pohonu byla shledána v relativně nízké 

konstrukční pracnosti, neboť elektromotor je s převodovkou spojen normalizovanou 

přírubou IEC B14, veškeré součásti řemenového pohonu jsou nakupovány a jedinou 

konstrukční úpravu bude činit doobrobení děr s dráţkami pro pero do řemenic. Slabinou 
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této koncepce je však poměrně vysoká pořizovací cena čelní planetové převodovky a pro 

naše zařízení nevyhovující orientace připojení elektromotoru. 

 

Elektromotor + šneková převodovka + převod ozubeným řemenem 

Tato varianta uspořádání pohonu klikového mechanismu kombinuje klady výše zmíněné 

koncepce a zároveň eliminuje její nejvýraznější nedostatek, jímţ je pořizovací cena 

pouţité převodovky. Konstrukční uspořádání bude totoţné, jako v předešlém v případě, 

avšak planetová čelní převodovka bude nahrazena šnekovou převodovkou Transtecno 

CM040 s převodovým číslem iPŘ = 7,5 a výrazně příznivější cenou. 

 

Obrázek 53 Znázornění koncepce pohonu elektromotor + šneková převodovka + převod ozubeným řemenem 

Kde: 1 – elektromotor; 2 – šneková převodovka; 3 – řemenový převod; 4 – hřídel tělesa 

kliky; 5 – hnaná řemenice 

Z výše uvedených důvodů bylo ve finále rozhodnuto pro vyuţití této varianty koncepce 

pohonu, jejíţ jednotlivé komponenty budou detailněji rozebrány v následujících 

kapitolách. 

 

9.2 Volba elektromotoru 

Elektromotor byl vybírán s ohledem na hodnoty potřebného výkonu, jmenovitých otáček, 

krouticího momentu a pořizovací ceny. Po provedení průzkumu trhu byl jakoţto 

optimální řešení shledán třífázový čtyřpólový asynchronní elektromotor RMS7134 

v přírubovém provedení B14 firmy Raveo s.r.o., jehoţ detailnější specifikace je uvedena 

v následující tabulce. [30] 
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Tabulka 23 Parametry zvoleného elektromotoru [30] 

Název Elektromotor RMS7134 – IMB14 

Jmenovitý výkon P [kW] 0,55 

Jmenovité otáčky n [1/min] 1380 

Krouticí moment Mk [N.m] 3,8 

Hmotnost m [kg] 6,5 

Cena [Kč] 2268,- 

 

Obrázek 54 Elektromotor Raveo RMS7134 – IMB14 [30] 

 

9.3 Šneková převodovka 

Typová třída a velikost šnekové převodovky byla vybrána adekvátně k hodnotám, jimiţ 

disponuje námi zvolený elektromotor, s nímţ bude přímo spojena. Po provedení 

důkladného průzkumu na trhu dostupných sériově vyráběných převodovek a 

prostudování nabídek jednotlivých prodejců, byla zvolena převodovka CM040 italského 

výrobce Transtecno s.r.l., jejíţ detailnější specifikace je uvedena v následující tabulce. 

[32] 

Tabulka 24 Parametry zvolené převodovky [32] 

Název Transtecno CM040007.5U-14 

Jmen. výkon P [kW] 0,55 

Vstupní otáčky n1 [1/min] 1380 

Výstupní otáčky n2 [1/min] 184 
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Kroutící moment na 

výstupním hřídeli 
Mk2 [N.m] 24 

Převodový poměr i [ - ] 7,5 

Hmotnost m [kg] 2,3 

Cena [Kč] 2414,- 

 

Pro moţnost montáţe elektromotoru na vybranou převodovku je nutno pouţít výrobcem 

dodávanou redukční přírubu, jejíţ specifikace je uvedena v tabulce níţe. 

Tabulka 25 Specifikace redukční příruby [32] 

Název Vstupní příruba mezi motor a převodovku TCM040P71B14 

Cena [Kč] 204,- 

 

Obrázek 55 Převodovka Transtecno CM040007.5U-14 [32] 

Převodovka bude svými úchytnými body na boku skříně pomocí šroubů fixována k rámu 

stroje. Ve zvolené konfiguraci je od výrobce osazena výstupní hřídelí, na níţ bude 

posléze namontována hnací řemenice ozubeného řemenu. 

 

9.4 Převod ozubeným řemenem 

Řemenový převod ozubeným řemenem byl kompletně navrţen pomocí webové aplikace 

ContiTech firmy Continental AG, avšak profily zubů, rozteč i ostatní parametry 

ozubených řemenů a řemenic jsou normalizovány, tudíţ lze komponenty s výhodou 

odebírat od kteréhokoliv ze zavedených výrobců. Vstupními parametry návrhu byla 
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osová vzdálenost, počet zubů hnací řemenice, poţadované převodové číslo, přenášený 

výkon a vstupní krouticí moment. Dle zadaných parametrů byl doporučen řemen profilu 

HTD s roztečí zubů t = 8 [mm]. Detailnější specifikace navrţeného ozubeného řemene je 

popsána v následující tabulce. [33] 

Tabulka 26 Parametry navrženého ozubeného řemene [33, 34] 

Řemen CONTI-HTD-656-8M-30-SYNCHROFORCE CXP 

Profil zubů [ - ] HTD 

Rozteč t [mm] 8 

Délka řemene LW [mm] 656 

Počet zubů řemene z [ - ] 113 

Šířka řemene B [mm] 30 

Osová vzdálenost řemenic a [mm] 181,43 

Vstupní otáčky n1 [1/min] 184 

Výstupní otáčky n2 [1/min] 92 

Výstupní krouticí moment Mk4 [N.m] 57 

Stat. síla na loţiska FP [N] 1373 

Cena [Kč] 1046,- 

 

V tabulce níţe jsou popsány parametry hnací a hnané řemenice. 

Tabulka 27 Parametry hnací a hnané řemenice [33, 35] 

Řemenice 

Hnací Hnaná 

24-8M-30 6F 48-8M-30 6F 

Počet zubů z [ - ] 24 48 

Profil zubů [ - ] HTD 
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Šíře B [ mm] 30 

Rozteč zubů t [mm] 8 

Materiál [ - ] Ocel 

Cena [Kč] 221,- 659,- 

Obě řemenice jsou výrobcem dodávány pouze s malým předvrtaným otvorem vprostřed. 

Díru s dráţkou pro pero je tedy nutno doobrobit dle příslušných rozměrů hnacího a 

hnaného hřídele. Obě řemenice taktéţ disponují na jednom boku osazením, přičemţ u 

hnací řemenice bude jeho Ø45 [mm] zachován a sníţena šíře na celkovou hodnotu 40 

[mm], u hnané řemenice pak bude zachována celková šíře 48 [mm] a zmenšen průměr 

osazení na Ø60 [mm]. 

 

Obrázek 56 Řemenice 24-8M-30 6F a 48-8M-30 6F po dodatečné úpravě obráběním 

Napínání řemene bude realizováno pomocí univerzálního napínáku typu SE s přítlačným 

válečkem výrobce Rosta AG, jeţ bude tělem přes montáţní úhelník ukotven k rámu stroje  

a svým ramenem vyvíjet přítlak na nezatíţenou větev řemenu. Parametry napínáku jsou 

popsány v následující tabulce. [36, 37] 

Tabulka 28 Parametry napínáku SE11, přítlačného válečku R11 a úhelníku WS11 [36, 37] 

Univerzální napínák SE11 Přítlačný váleček R11 Montáţní úhelník WS11 

Rameno min. 

[mm] 
60 

Ø válečku 

[mm] 
30 

Délka ramene 

[mm] 
46 

Rameno max. 

[mm] 
80 

Cena [Kč] 186,- Cena [Kč] 115,- 

Cena [Kč] 362,- 
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Obrázek 57 Komplexní vyobrazení uspořádání pohonu [36, 37] 

 

10 Přísuv a upnutí obrobku 

V následujících kapitolách budou detailně rozebrány moţnosti přísuvu obrobku a jeho 

uchycení. 

 

10.1 Realizace přísuvu obrobku 

Během jednoho pracovního zdvihu smýkadla s nástrojem bude z obrobku odebírána 

tříska o nastavené velikosti. Po vykonání zdvihu je zapotřebí, aby byl obrobek přisunut o 

hodnotu velikosti odebírané třísky směrem k nástroji. Tato operace bude cyklicky 

vykonávána aţ do okamţiku, kdy hloubka obráběné dráţky dosáhne kýţeného rozměru. 

Obrobek bude pevně fixován na desce pracovního stolu, umoţňující lineární posuv 

v jedné ose, se kterou bude vykonávat přísuv směrem k nástroji a zpět. V okamţiku po 

dokončení řezného pohybu, kdy se nástroj svým ostřím nachází ve spodní úvrati, je 

nutné, aby obrobek společně se stolem vykonal v definovaném rozsahu pohyb směrem od 

nástroje, čímţ bude eliminován kontakt ostří nástroje s obráběnou plochou při zpětném 

pohybu nástroje směrem vzhůru, coţ pozitivně ovlivní ţivotnost ostří nástroje i kvalitu 

obrobeného povrchu.  

Trh v současné době skýtá poměrně široké spektrum kompletních posuvových 

pracovních stolů, vyráběných renomovanými výrobci, ale i jednotlivých komponent, 

z nichţ lze posuvový stůl sloţit svépomocí.  
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10.1.1 Konstrukce posuvového stolu 

V této kapitole budou rozebrány dvě jiţ zmíněné konstrukční cesty řešení přísuvu 

obrobku. První z nich je sestavení stolu vlastní konstrukce z jednotlivých nakupovaných 

komponent, druhou pak koupě kompletní, jiţ sestavené, lineární jednotky. 

 

Stůl vlastní konstrukce 

Tato cesta konstrukčního návrhu se ubírá směrem sestavení posuvového pracovního stolu 

z jednotlivých komponent různých výrobců. Základ je tvořen dvěma paralelními 

kolejnicemi lineárního válečkového vedení RGH firmy HIWIN, přičemţ kaţdá kolejnice 

je osazena jedním vozíkem. Oba vozíky jsou propojeny ocelovou deskou, jejíţ horní 

strana tvoří pracovní stůl. Ke spodní straně desky je uchycena matice kuličkového 

šroubu, pomocí něhoţ bude s deskou pohybováno. V tabulce níţe je výčet nakupovaných 

poloţek. Část cen byla získána na základě nabídek od oslovených dodavatelů a část 

v internetových obchodech, nabízejících komponenty pro stavbu CNC strojů. [38] 

 

Obrázek 58 Kolejnice s vozíkem vedení HIWIN RGH [38] 

 

Tabulka 29 Výčet nakupovaných položek pracovního stolu [38, 39] 

Poloţka Počet kusů Cena [Kč] 

Vozík HIWIN RGH 25CA 2 4176,- 

Kolejnice RGH 380[mm] 2 2400,- 

Kuličkový šroub HIWIN FSI R1605 1 1965,- 
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Kuličková matice HIWIN-FSI R1605 1 3255,- 

Drţák kuličkové matice MGD16 1 1390,- 

Loţisková jednotka BK17C7 1 2040,- 

Loţisková jednotka BF17 1 1060,- 

Celková cena 16286,- 

K výše uvedené ceně je nutno přičíst náklady na výrobu základního dílu pro uloţení 

kolejnic, kuličkového šroubu, pojezdové desky pro spojení obou vozíků, spojovací 

materiál a samotnou montáţ. Výši těchto nákladů lze jen stěţí přesně určit, odhadem se 

však celková cena bude pohybovat okolo částky 20 000,- [Kč]. 

 

Sériově vyráběný lineární stůl 

Během výběru vhodného typu stolu byl kladen důraz na jeho únosnost, přesnost 

polohování, rozměry vozíku a v neposlední řadě pořizovací cenu. Byla oslovena celá řada 

dodavatelů, jejichţ cenové nabídky se při obdobných parametrech poměrně lišily. 

Detailnější specifikace a porovnání poptávaných jednotek je uvedeno v tabulce níţe. [38] 

Tabulka 30 Porovnání parametrů poptávaných posuvových stolů [38, 52, 53] 

Výrobce Matis s.r.o. THK, GmbH 
Berger Lahr, 

GmbH 

Parametr/typ SLTL15G-5-60-S GL15-034 TAS41-150 

Průměr kuličkového šroubu  [mm] 16 16 16 

Stoupání závitu kul. šroubu  [mm] 5 5 5 

Zdvih  [mm] 60 120 60 

Typ vedení - valivé valivé valivé 

Max. zatíţení dyn. silou 

působící ve svislém směru 

kolmo na vozík  

[N] 2080 2420 2155 
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Opakovatelná přesnost 

polohování  
[mm] 0,05 0,05 0,02 

Rozměry vozíku  [mm] 120x125 154x154 120x82 

Cena  [Kč] 21340,- 39720,- 51380,- 

 

Po důkladném průzkumu všech nabídek a parametrů jednotlivých stolů bylo rozhodnuto 

vyuţít posuvového stolu řady SLT-G společnosti Matis s.r.o, jeţ disponuje optimálním 

poměrem kýţených vlastností a pořizovací ceny. Vozík zde pojíţdí po dvou vodících 

kolejnicích a jeho pohyb je realizován pomocí kuličkového šroubu. 

 

Obrázek 59 Posuvový stůl SLT-G firmy Matis s.r.o. [38] 

Při porovnání obou rozebraných variant se cesta vlastní konstrukce posuvového stolu jeví 

jako náročnější co do pracnosti, přičemţ pořizovacími náklady jsou obě varianty 

porovnatelné. Z toho důvodu bylo rozhodnuto pro upřednostnění koncepce sériově 

vyráběného posuvového stolu před stolem vlastní konstrukce.  

 

10.1.2 Pohon pracovního stolu 

Pro realizaci pohonu kuličkového šroubu pracovního stolu byly zvaţovány dvě 

proveditelná řešení, přičemţ společným rysem obou je přímé spojení pohonu 

s kuličkovým šroubem pracovního stolu.  

Prvním z nich je pouţití AC servomotoru, jehoţ nespornou výhodou je práce v uzavřené 

smyčce realizované nejčastěji pomocí resolveru, či enkodéru čímţ je zajištěna zpětná 

vazba, jeţ zaručuje i při přetíţení motoru jeho přesnou polohu. [42] 
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Druhou ze zvaţovaných  variant je pouţití 2 fázového krokového motoru. Krokové 

motory disponují schopností pracovat v otevřené smyčce bez zpětné vazby, čímţ zde 

však vzniká riziko ztráty kroku při jejich momentovém přetíţení či vysoké frekvenci 

přepínání fází. Toto je nezbytné mít na paměti během návrhu pohonu a krokový motor 

předimenzovat s bezpečnostním koeficientem o hodnotě nejméně 1,5. [42] 

Při porovnání pořizovací ceny obou typů pohonu vyjde zřetelně najevo nejvýraznější 

výhoda 2 fázového krokového motoru, jehoţ cena je oproti ceně AC servomotoru 

zlomková. [39] Z toho důvodu byl pro pohon kuličkového šroubu pracovního stolu 

zvolen právě 2f krokový motor. Návrh velikosti krokového motoru byl proveden dle 

předběţně vypočtených hodnot potřebného momentu 0,22 [N.m] a pracovních otáček 

1000 [1/min]. Parametry zvoleného krokového motoru jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka 31 Parametry zvoleného krokového motoru a příslušného driveru [39] 

Výrobce Leadshine Technology Co., Ltd. 

Typ 57HS22 NEMA23 

Moment [N.m] 2,2 

Pracovní otáčky [1/min] 1000 

Rozlišení [p/ot] 200 

Moment setrvačnosti JMOT [kg.m
2
] 4,8 . 10

-5
 

Cena krokového motoru [Kč] 1270,- 

Cena driveru [Kč] 1314,- 

Při nahlédnutí do momentové charakteristiky zvoleného krokového motoru je viditelné, 

ţe referenční hodnota krouticího momentu motoru je platná pouze při velmi nízkých, aţ 

nulových otáčkách a s jejich zvyšováním velikost momentu klesá. Pro zapojení motoru 

byla stanovena charakteristika s napájením 48V s paralelním zapojením a polovičním 

dělením kroku, výsledné rozlišení krokového motoru činí tedy 400 kroků na otáčku. 
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Obrázek 60 Momentová charakteristika krokového motoru 57HS22 [39] 

Z momentové charakteristiky lze vyčíst skutečnou velikost krouticího momentu motoru 

při pracovních otáčkách 1000 [1/min], která činní přibliţně 0,97 [N.m]. Vzhledem 

k povaze funkce zařízení, kdy k nejvyššímu axiálnímu zatíţení stolu dochází během 

obrábění, přičemţ je stůl statický, tj. otáčky kuličkového šroubu, potaţmo krokového 

motoru jsou nulové, je krokový motor pod napětím schopen udrţet krouticí moment o 

hodnotě svého jmenovitého momentu dle zvolené charakteristiky, v našem případě 

přibliţně 1,84 [N.m]. Během práce zařízení bude stůl pojíţdět směrem k nástroji a zpět 

v rozmezí pouze několika desetin milimetru, avšak s relativně vysokou frekvencí, coţ 

klade poměrně vysoké nároky na dynamiku pohonu. Z výše uvedených skutečných 

hodnot momentů je však zřejmé, ţe zvolený motor je značně naddimenzován a zvýšeným 

dynamickým nárokům by měl vyhovět. V následné kapitole bude proveden silový rozbor 

pohybové osy pracovního stolu z důvodu kontroly navrţeného pohonu. 

 

Obrázek 61 Krokový motor HS22 NEMA23 [39] 
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10.1.3 Silový rozbor pohybové osy stolu 

Pro kontrolu navrţeného pohonu pracovního stolu je nezbytné provést silový a 

momentový rozbor posuvové osy. Síla, působící na vozík v axiálním směru pohybu stolu, 

je tvořena vodorovnou sloţkou řezné síly a její maximální velikost dosahuje hodnoty Fzx 

= FA = 225 [N]. Maximální celková hmotnost soustavy vozík, upínací mechanismus a 

obrobek je stanovena na m = 8 [kg]. Rozbor bude proveden z hlediska statického, 

kinematického a dynamického. [40] 

 

Obrázek 62 Schematické znázornění výpočtového modelu posuvové souřadnice s kuličkovým šroubem [43] 

Tabulka 32 Shrnutí parametrů navrhované pohybové osy [39, 40] 

Parametr Jednotka Hodnota 

Moment setrvačnosti motoru JMOT [kg.m
2
] 4,8 . 10

-5
 

Moment setrvačnosti posuvového šroubu JŠ [kg.m
2
] 3,1 . 10

-6 

Typ vedení stolu - valivé 

Typ posuvového šroubu - kuličkový 

Pracovní zdvih [mm] 60 

Rychlost posuvu v 

[mm/min] 5000 

[m/s] 0,08 

Čas rozběhu tr [s] 0,05 

Průměr posuvového šroubu dS [mm] 16 

Stoupání kuličkového šroubu s [mm] 5 
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Vodorovná sloţka řezné síly FA [N] 225 

Hmotnost posouvajících se hmot m [kg] 8 

Vzdálenost těţiště soustavy b [mm] 65 

Rameno působení síly c [mm] 95 

Součinitel tření ve vodících plochách f1 [ - ] 0,005 

Ekvivalentní součinitel tření šroub – matice f2 [ - ] 0,003 

Ekvivalentní součinitel tření v uloţení šroubu f3 [ - ] 0,003 

Převodový poměr i [ - ] 1 (přímý pohon) 

Úhel sklonu vedení α [°] 0 

Účinnost vloţeného převodu ηp [ - ] 1 (přímý pohon) 

Účinnost soustavy kul. šroub – matice ηS [ - ] 0,92 

Účinnost vedení ηv [ - ] 0,98 

Účinnost uloţení šroubu – oboustranné uloţení 

v kuličkových loţiskách ηL 
[ - ] 0,92 

 

Statické hledisko [40, 41, 42, 43] 

V tomto případě je hodnota zrychlení uvaţována jako nulová, tudíţ se jedná o pohyb 

s nulovou, či konstantní rychlostí. Tím pádem dochází k eliminaci veškerých 

dynamických sil, coţ daný výpočet značně simplifikuje. Hodnoty sil dynamického 

charakteru budou vypočteny separátně a poté bude provedena sumarizace statických a 

dynamických momentů, čímţ bude získán celkový potřebný moment motoru. 

Potřebný statický moment: 

𝑀𝑆 =  𝑀𝐹 +  𝑀𝑧𝑠𝑟𝑚  

kde: MF  … pracovní moment nutný k překonání axiální zatěţující síly [N.m] 

 Mzshrm  … statický moment zátěţe redukovaný na hřídel motoru [N.m] 
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Celková účinnost pohonné soustavy posuvové osy: 

𝜂𝑐 =  𝜂𝑣  .  𝜂𝑠   .  𝜂𝐿 = 0,98  .  0,92 .  0,92 =  0,83 

Velikost pracovního momentu: 

𝑀𝐹 =  
𝐹𝐴   .  𝑠

2𝜋 .  𝑖 .  𝜂𝑝
=  

225 .  0,005

2𝜋 .  1
= 0,179 [𝑁.𝑚] 

kde: s  … stoupání kuličkového šroubu [m] 

 FA … axiální síla v ose pohybu stolu 

 FA = Fzx = 225 [N] 

  

 

Moment Mzsrhm je tvořen následujícími sloţkami: 

a) Zátěţový moment od tíhové síly při skloněném vedení 

𝑀𝐺 =  
𝑚 .  𝑔 . sin 𝛼 .  𝑠

2𝜋 .  𝑖 .  𝜂𝑐
=  

8 .  9,81 . sin 0° .  𝑠

2𝜋 .  0,83
= 0 [𝑁.𝑚]  

kde: g … gravitační zrychlení [m.s
-2

] 

 g = 9,81 [m.s
-2

] 

 

b) Zátěţový moment od třecích sil posouvaných hmot 

𝑀𝐺𝑇 =  
𝑚 .  𝑔 .  𝑓1 . cos 𝛼 .  𝑠

2𝜋 .  𝑖 .  𝜂𝑠  .  𝜂𝐿
=  

8 .  9,81 .  0,005 . cos 0° .  0,005

2𝜋 .  0,92 .  0,92
 

𝑀𝐺𝑇 = 3,69 . 10−4 [𝑁.𝑚] 

 

c) Zátěţový moment od třecích sil v loţiskách 

𝑀𝐿 =  
0,5 .   𝐹𝐴 +  𝑚 .  𝑔 .  cos(𝛼  .  𝑓1) .  𝑑𝐿  .  𝑓3

𝑖 .  𝜂𝑝
 

𝑀𝐿 =  
0,5 .   225 + 8 .  9,81 . cos 0° .  0,005 .  0,016 .  0,003

1
 

𝑀𝐿 = 5,41 . 10−3 [𝑁.𝑚] 

kde: dL … průměr hřídele pro loţisko [m] 

  



86 

 

d) Moment vzniklý působením třecích sil mezi maticí a kuličkovým šroubem 

𝑀𝐾𝑆𝑀 =  
𝐹𝑝  .  𝑠

2𝜋 .  𝑖 .  𝜂𝐿  .  𝜂𝑝
 .   1 −  𝜂𝑠

2 +
0,5 .   𝐹𝐴 +  𝑚 .𝑔 . cos 𝛼 .  𝑓1  .  𝑑𝑠 .  𝑓2

𝜂𝐿  .  𝜂𝑝  .  𝑖
 

𝑀𝐾𝑆𝑀 =  
0,5 .   225 + 8 . 9,81 . cos 0° .  0,005  . 0,016 .  0,003  

0,92 .  1
 

𝑀𝐾𝑆𝑀 = 4,74 .  10−3 [𝑁.𝑚] 

 

kde: Fp … předepnutí kuličkového šroubu [N] 

 ds … střední průměr kuličkového šroubu [m] 

 Fp = 0 [N] 

 ds = 0,0129 [m] 

  

Celkový statický moment zátěţe redukovaný na hřídel motoru je roven: 

𝑀𝑧𝑠𝑟𝑚 =  𝑀𝐺 + 𝑀𝐺𝑇 +  𝑀𝐿 +  𝑀𝐾𝑆𝑀  

𝑀𝑧𝑠𝑟𝑚 = 0 + 3,69 .  10−4 +  5,41 .  10−3 +  4,74 .  10−3 = 0,011 [𝑁.𝑚] 

Celková velikost statického momentu: 

𝑀𝑆 =  𝑀𝐹 +  𝑀𝑧𝑠𝑟𝑚 = 0,179 + 0,011 = 0,19 [𝑁.𝑚] 

 

Kinematické hledisko [40, 42] 

Pro účely našeho výpočtu bude uvaţována konstantní hodnota zrychlení, to znamená, ţe 

průběh rychlosti bude mít tvar tzv. lineární rampy. Pro výpočet zrychlení můţeme za 

přírůstky rychlosti a času v tomto případě dosadit kýţené hodnoty rychlosti a času 

rozběhu.  

𝑎 =   
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 → 𝑎 =  

𝑣

𝑡𝑟
=  

0,08

0,05
= 1,6 [𝑚. 𝑠−2] 

Úhlové zrychlení kuličkového šroubu: 

𝜀𝑆 =  
𝑎 .  2𝜋

𝑠
=  

1,6 .  2𝜋

0,005
= 2010,6 [𝑟𝑎𝑑 . 𝑠−2] 

Pro případ konstantní hodnoty zrychlení po celé dráze lze pro výpočet dráhy potřebné pro 

dosaţení poţadované rychlosti pouţít následující vztah: 
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𝑠𝐶 =  
𝑣2

𝑎
=  

0,082

1,6
= 4 . 10−3 [𝑚] 

Dynamické hledisko [40, 42, 43] 

Z rovnosti kinetických energií bude vypočtena hodnota redukovaného momentu 

setrvačnosti vztaţeného na hřídel motoru. Moment setrvačnosti charakterizuje rozloţení 

hmotnosti tělesa v prostou a při rozbíhání je nutné urychlit právě všechny tyto hmoty. 

1

2
 . 𝐽𝑅𝐸𝐷  .  𝜔𝑀

2 =  
1

2
 .  𝑚 .  𝑣2 +  

1

2
 𝐽Š .  𝜔Š

2 +  
1

2
 .  𝐽𝑀𝑂𝑇  .  𝜔𝑀

2  

𝐽𝑅𝐸𝐷  .  𝜔𝑀
2 = 𝑚 .  

𝜔𝑀  .  𝑠

2𝜋 .  𝑖
 

2

+  𝐽Š  .   
𝜔𝑀

𝑖
 

2

+  𝐽𝑀𝑂𝑇  .  𝜔𝑀
2  

𝐽𝑅𝐸𝐷 = 𝑚 .  
𝑠2

4𝜋2  .  𝑖2
+  

𝐽Š
𝑖2

+  𝐽𝑀𝑂𝑇  

𝐽𝑅𝐸𝐷 = 8 .  
0,0052

4𝜋2  .  1
+ 

3,1 .  10−6

1
+  4,8 .  10−5 = 5,62 . 10−5[𝑘𝑔.𝑚2] 

Dynamický moment při rozběhu: 

𝑀𝐷 =  𝐽𝑅𝐸𝐷  .  𝜀𝑠 = 5,62 .  10−5 .  2010,6 = 0,12 [𝑁.𝑚] 

Celková potřebná hodnota momentu motoru: 

𝑀𝑀 =  𝑀𝑆 +  𝑀𝐷 = 0,19 + 0,12 = 0,31 [𝑁.𝑚] 

Porovnáním velikosti momentu krokového motoru dle charakteristiky při pracovních 

otáčkách 1000 [1/min] provedeme kontrolu navrţeného motoru: 

𝑀𝐶𝐻  ≈  0,97  𝑁.𝑚 >  𝑀𝑀 = 0,31 [𝑁.𝑚] 

Z porovnání hodnot obou momentů je zřejmé, ţe navrţený krokový motor plně vyhovuje. 

 

10.1.4 Kontrola kuličkového šroubu lineární jednotky [44, 45] 

Lineární jednotka je osazena válcovaným kuličkovým šroubem výrobce HIWIN třídy 

přesnosti IT7 bez předpětí. Kontrolní výpočet je proveden dle katalogu výrobce. Detailní 

parametry kuličkového šroubu jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 33 Specifikace kuličkového šroubu HIWIN R16-05T3-FSIDIN [44] 

Kuličkový šroub HIWIN R16-05T3-FSIDIN 

Průměr šroubu dS [mm] 16 

Stoupání závitu s [mm] 5 

Otáčkový faktor Dnf [ - ] 70000 

Statická únosnost C0 [N] 12470 

Dynamická únosnost CDYN [N] 7320 

Zdvih [mm] 60 

 

Kontrola maximálních otáček 

𝑛𝑘 =  𝑘𝑑  .  
𝑑𝑘

𝑙𝑑
2  . 108 = 1,88 .  

16

2152
 .  108 = 65073 [

1

𝑚𝑖𝑛
] 

𝑛𝑚𝑎𝑥 =  𝑛𝑘  . 0,8 = 52059 [
1

𝑚𝑖𝑛
] 

kde: nk … kritické otáčky 

 kd … koeficient uloţení (kd = 1,88) 

 dk … průměr hřídele 

 ld … vzdálenost mezi loţisky 

 nmax … maximální přípustné otáčky šroubu 

𝑛 = 1000  
1

𝑚𝑖𝑛
 ≪ 𝑛𝑚𝑎𝑥 52059  

1

𝑚𝑖𝑛
 → Š𝑅𝑂𝑈𝐵 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

 

Kontrola otáčkového faktoru  

Otáčky šroubu při nejvyšší posuvové rychlosti: 

𝑛𝑆 =  
𝑣

𝑠
=  

5000

5
= 1000 [

1

𝑚𝑖𝑛
] 
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Otáčkový faktor: 

𝐷𝑛𝑓 =  𝑑 .  𝑛𝑠 = 16 .  1000 = 16000 [−] 

𝐷𝑛𝑓 = 16000  − ≪ 70000  − → Š𝑅𝑂𝑈𝐵 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Kontrola vzpěrné tuhosti 

Síla zatěţující šroub axiálně: 

𝐹𝐴𝑋 =  𝐹𝐴 +  𝑚 .  𝑔 .  𝑓1 +  𝑚 .  𝑎   

𝐹𝐴𝑋 = 225 + 8 . 9,81 .  0,005 + 8 .  1,6 =  239 [𝑁]   

Maximální teoretická dovolená axiální síla: 

𝐹𝑘 =  𝑘𝑘  .  
𝑑𝑘

4

𝑙𝑘
2  .  105 = 2,05 .  

164

2152
 .  105 =  290641 [𝑁] 

Maximální dovolená provozní axiální síla: 

𝐹𝑘  𝑚𝑎𝑥 =  𝐹𝑘  .  0,5 = 145321 [𝑁] 

kde: kk … koeficient závislosti na uloţení (kk = 2,05) 

 lk … vzdálenost nepodepřené části šroubu 

𝐹𝐴𝑋 = 239  𝑁 ≪  𝐹𝑘  𝑚𝑎𝑥 = 290641  𝑁  → Š𝑅𝑂𝑈𝐵 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

 

Výpočet životnosti v provozních hodinách 

𝐿 =   
𝐶𝐷𝑌𝑁
𝐹𝐴𝑋

 
3

.  
106

𝑛𝑠  .  60
=   

7320

239
 

3

.  
106

1000 .  60
= 48 .  106 [𝑜𝑑] 

Z výsledků kontrolních výpočtů je patrné, ţe je šroub značně naddimenzován, avšak pro 

lineární jednotku tohoto typu a velikosti se jedná o nejmenší nabízenou variantu šroubu. 

 

10.2 Upínání obrobku 

Dle zadání práce je nezbytně nutné, aby pracovní prostor svými rozměry umoţňoval 

upnutí technologické palety čtvercového tvaru s délkou hrany 200 [mm]. Tuto paletu lze 

za pomoci montáţního muzikusu usadit přímo na posuvný pracovní stůl. Z důvodu větší 

univerzálnosti a zvýšení vyuţitelnosti zařízení jsou však předpokládány i alternativní 

varianty upínání obrobku a to pomocí univerzálního sklíčidla a strojního svěráku.  
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Upínání pomocí univerzálního sklíčidla 

První z moţností je osazení pracovního stolu univerzálním sklíčidlem. To bude na 

posuvovém stole ukotveno pomocí montáţní desky tak, ţe po sevření obrobku jeho 

čelistmi dojde k vystředění obrobku do osy nástroje. Po provedení průzkumu trhu bylo 

vybráno tříčelisťové univerzální sklíčidlo s centrickým upínáním obrobku KUS 100/3 M1 

Hardline firmy Kovonástroje s.r.o., jeţ při svých parametrech disponuje nejpříznivější 

pořizovací cenou. Montáţní deska, umístěná mezi pracovním stolem a sklíčidlem, bude 

vyrobena. [46] 

Tabulka 34 Parametry sklíčidla KUS 100/3 M1 Hardline [46] 

Parametr KUS 100/3 M1 Hardline 

Průměr sklíčidla [mm] 100 

Maximální průměr obrobku [mm] 80 

Cena [Kč] 2054,- 

 

Obrázek 63 Sklíčidlo KUS 100/3 M1 včetně kotvící desky 

 

Upínání pomocí strojního svěráku 

Druhou alternativu tvoří osazení pracovního stolu strojním svěrákem s prizmatickými 

čelistmi, jejichţ sevřením dojde taktéţ k vystředění obrobku do osy nástroje. Svěrák bude 

k desce pracovního stolu připevněn pomocí vyráběného montáţního mezikusu. 

S ohledem na parametry, jako průměr upínaného obrobku, celková velikost svěráku a 

pořizovací cena byl vybrán prizmatický svěrák Primus 75 výrobce PROXXON, jehoţ 

parametry jsou uvedeny v následující tabulce. [48] 
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Tabulka 35 Parametry svěráku Primus 75 [48] 

Parametr PROXXON 20392 Primus 75 

Rozměry svěráku [mm] 120 x 189 

Maximální průměr obrobku [mm] 65 

Cena [Kč] 1347,- 

 

Obrázek 64 Svěrák Primus 75 s prizmatickým výřezem v čelistech [48] 

 

11 Koncepce řízení 

V této kapitole bude proveden principielní rozbor pracovního cyklu celého zařízení. 

Jedním z klíčových faktorů pro správnou funkci zařízení je detekce horní a dolní úvrati 

nástroje, potaţmo kliky. V závislosti na poloze nástroje bude realizován pohyb 

pracovního stolu s obrobkem. 

 

11.1 Detekce polohy nástroje 

První krok činní určení místa, ve kterém bude poloha detekována. Z důvodu moţnosti 

regulace poloměru kliky a tím i rozsahu pohybu smýkadla bylo shledáno umístění 

senzorů přímo na vedení smýkadla jako konstrukčně nevhodné. Mnohem příhodněji se 

jeví řešení, kdy budou detekovány krajní úvrati kliky. Jelikoţ je hnaná řemenice pevně 

spojena s hřídelem kliky, přičemţ společně vykonávají rotaci, lze s výhodou detekovat 

polohu právě na hnané řemenici. Následným krokem je volba vhodného typu senzoru a 

konstrukčního provedení. Jakoţto nejvhodnější byl shledán indukční snímač přiblíţení, 

jehoţ hlavními přednostmi jsou bezkontaktní detekce polohy, kdy nedochází 

k mechanickému opotřebení čidla, bezúdrţbový provoz a relativně příznivá pořizovací 
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cena. Konstrukční realizace bude taková, ţe do boku řemenice bude vytvořena závitová 

díra, ve které bude zašroubován šroub M6 se šestihrannou hlavou. Paralelně s bočnicí 

řemenice bude k rámu stroje ukotven plechový drţák, v němţ budou o úhlové rozteči 180 

[°] umístěny dva indukční senzory. Během otáčení řemenice bude docházet k radiálnímu 

přiblíţení hlavy šroubu střídavě k prvnímu a druhému čidlu. Na základě detekce hlavy 

šroubu jedním, či druhým senzorem bude určena horní, či dolní úvrať kliky. [47] 

 

Obrázek 65 Schematické znázornění umístění senzorů 

Kde: 1 – Senzor dolní úvrati; 2 – Senzor horní úvrati; 3 – Plechový drţák; 4 – Hnaná 

řemenice 

Po provedení důkladného průzkumu trhu byly vybrány snímače IPS-18 firmy BEST 

Electronics&Automation, jejichţ specifikace je uvedena v následující tabulce.  

Tabulka 36 Specifikace indukčního snímače IPS-18 [39] 

Parametr BEST IPS-18PO8B PNP 

Napájecí napětí DC [V] 10-30 DC 

Jmenovité pracovní napětí [V] 24 DC / 220 AC 

Spínací vzdálenost [mm] 5 

Cena za 1 ks [Kč] 315,- 

 

 

Obrázek 66 Vyobrazení snímače BEST IPS-18 [39] 
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Operace prováděné zařízením lze následně systematicky rozdělit na manuální, prováděné 

obsluhou a automatické, vykonávané řídicím systémem stroje. 

 

11.2 Operace manuálního charakteru 

Manuálně prováděné operace jsou v případě našeho zařízení prováděny obsluhou a 

tvořeny převáţně činnostmi, jeţ se týkají nastavení stroje. 

První z nich je volba nástroje, svými parametry adekvátního rozměrům a tvaru kýţené 

dráţky a jeho následné upnutí. Poté bude provedeno upnutí obrobku. S upnutým 

obrobkem je pomocí tlačítek manuálního posuvu stolu dojeto do polohy, kdy se nachází 

osa obrobku přibliţně v ose nástroje tak, aby nedošlo k jejich vzájemné kolizi. Dle 

rozměrů obrobku je v dalším kroku nutné provést nastavení délky zdvihu nástroje, 

potaţmo smýkadla. To bude realizováno změnou poloměru kliky, tedy otáčením 

regulačním šroubem na jednu, či druhou stranu. Pro moţnost otáčet regulačním šroubem 

je nejprve nutné povolit čtyři šrouby pojistné destičky hlavy regulačního šroubu, starající 

se aretaci šroubu v dané poloze. Po nastavení kýţeného poloměru kliky je nutné tyto čtyři 

šrouby opět utáhnout. Předposlední z řady manuálně vykonávaných operací činí spuštění 

pohonu smýkadla s nástrojem a dojetí obrobkem na dotek nástroje pomocí tlačítek 

manuálního posuvu stolu. Poté jiţ obsluha v uţivatelském rozhranní systému provede 

zadání parametrů velikosti třísky a celkovou poţadovanou hloubku dráţky. 

 

Obrázek 67 Diagram znázorňující sled operací prováděných obsluhou 

 

11.3 Operace vykonávané automaticky 

Automatickou operací rozumíme v případě našeho zařízení vlastní průběh obrábění, jeţ je 

vykonáván v plném rozsahu řídicím systémem stroje. Automatický cyklus je spuštěn 

Volba nástroje Upnutí nástroje
Pozice obrobku 
do osy pohybu 

nástroje

Nastavení 
rozsahu zdvihu 

nástroje

Přijetí 
obrobkem na 
dotek nástroje

Zadání 
parametrů 

obrábění do ŘS 
stroje
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obsluhou a probíhá následovným způsobem: Nástroj při pohybu směrem dolů odebírá 

třísku. V okamţiku dosaţení spodní úvrati nástroje (indikováno snímačem 1) stůl 

s obrobkem poodjede o vzdálenost 0,5 [mm] směrem od nástroje, aby bylo zamezeno 

vzájemnému kontaktu obrobku a nástroje při jeho cestě vzhůru. Po dosaţení horní úvrati 

nástroje (indikováno snímačem 2) přijede stůl s obrobkem směrem k nástroji o vzdálenost 

oněch 0,5 [mm] + hodnotu velikosti nastavené třísky. Tyto operace jsou cyklicky 

opakovány aţ do dosaţení poţadované hloubky dráţky. Poté je program ukončen a 

aktivována signalizace konce programu. 

 

Obrázek 68 Diagram znázorňující principielní sestavení automatického programu 

Kde: n – počet zdvihů nástroje; t – nastavená tloušťka třísky; T – celková hloubka dráţky 

V následující kapitole budou rozebrány pro naši aplikaci pouţitelné řídicí systémy. 

 

11.4 Řídicí systém stroje 

Jak plyne z výše popsaného, program obrábění není nikterak sloţitý a pro jeho chod lze 

bez obtíţí pouţít některý z celé řady na trhu dostupných programovatelných mini 

počítačů, jako je Arduino, či Raspberry PI. Pro naše zařízení bylo rozhodnuto právě pro 

pouţití Arduina a to z důvodu jeho poměrně jednoduchého zapojení a programování, 
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vysoké modularitě a relativně nízké ceně oproti jiným produktům. Nelze opomenout fakt, 

ţe se Arduino těší poměrně vysoké popularitě, která dala vzniknout široké uţivatelské 

komunitě, výsledkem čehoţ je mnoţství návodů a příruček pro práci s ním. Konkrétně 

bude řízení našeho stroje obstaráno v současné době nejpouţívanější verzí Arduino Uno, 

jehoţ parametry jsou uvedeny v následující tabulce. [49, 50]  

Tabulka 37 Parametry  Arduino UNO Rev3 [50, 51] 

Parametr Arduino UNO Rev3 

Procesor Atmel ATmega 328 

Paměť [kB] 32 

Analogových pinů [-] 6 

Digitálních pinů [-] 14 

Cena [Kč] 490,- 

Uţivatelské rozhraní stroje bude tvořeno LCD displayem a tlačítkovým ovládacím 

panelem, za pomoci kterého budou nastavovány poţadované parametry obrábění. 

 

Obrázek 69 Arduino UNO Rev3 [50] 

12 Rám stroje 

Veškeré v předchozích kapitolách navrţené součásti a komponenty stroje je nezbytně 

nutné ustavit v přesně daném rozmístění, odpovídající jejich funkci. Tento účel bude 

plněn rámem stroje. Rámem obráběcího stroje rozumíme soustavu těles, vázající mezi 

sebou sloţky řezných sil a odporů s úkolem za všech řezných podmínek zajišťovat stálou 

relativní polohu mezi nástrojem a obrobkem. Dle vlastního tvaru lze rámy členit na 
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otevřené, vyznačující se značně robustní konstrukcí jednotlivých částí a rámy uzavřené, 

jeţ jsou zpravidla při obdobné tuhosti méně robustní. Lze konstatovat, ţe rámy 

otevřeného typu jsou výhodné zejména pro stroje univerzální a menších rozměrů, kdeţto 

uzavřené rámy je vhodné pouţít pro stroje větších rozměrů, či s poţadovanou vysokou 

přesností. [23] 

Ze zadání práce je patrné, ţe zařízení bude vyráběno pouze v počtu jednoho kusu, 

s ohledem na coţ je nutné volit dostatečně hospodárnou technologii výroby rámu. 

S přihlédnutím k těmto okolnostem se nabízí dvě konstrukční řešení. Prvním je sestavení 

rámu z hliníkového konstrukčního systému a druhým je rám svařovaný z plechových 

výpalků. Obě moţnosti budou detailněji rozebrány v následující části práce. 

 

Rám sestavený z hliníkového konstrukčního systému 

Hliníkové konstrukční systémy se mezi konstruktéry jiţ delší dobu těší poměrně velké 

oblibě, která v posledních letech navíc stále stoupá. Důvodem je především rychlost a 

jednoduchost realizace, čistota práce, kdy není zapotřebí jednotlivé součásti obrábět, či 

svařovat, relativně nízká hmotnost, moţnost rozebrání a opětovného pouţití jednotlivých 

komponent a v neposlední řadě poměrně příznivá pořizovací cena. [54] 

Trh v současné době skýtá mnoho výrobců a dodavatelských společností, jeţ ve svých 

portfoliích nabízejí široké spektrum těchto jednotlivých stavebnicových komponent a 

příslušenství pouţitelných pro výrobu jak malých a jednoduchých zařízení, tak i pro 

sofistikované výrobní linky.  

 

Obrázek 70 Hliníkové konstrukční profily firmy Alutec KK [54] 

Některé společnosti nabízejí i uţivatelské aplikace, ve kterých lze pohodlně sestavit 

poţadovanou konstrukci a jejichţ výstupem je detailní kusovník pouţitých poloţek. 
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S ohledem na funkci našeho zařízení, kdy bude vlivem sil, vzniklých obráběním, rám 

zatíţen rázově, se však jeví jako nebezpečí přílišné namáhání spojovacích prvků 

jednotlivých profilů rámu a tím vznik vůlí v těchto spojovacích segmentech, coţ by mělo 

neblahý dopad na přesnost a tuhost konstrukce a její ţivotnost by byla omezena. 

 

Rám svařovaný z plechových výpalků 

Svařovaný rám se oproti předchozí rozebírané variantě jeví jako výrobně pracnější, avšak 

svarové spoje jeho jednotlivých komponent zaručí neměnnou tuhost konstrukce během 

celé doby ţivotnosti zařízení, přičemţ nehrozí vznik vůlí mezi jednotlivými segmenty, 

jako u předchozí varianty.  

Po důkladném zváţení bylo rozhodnuto právě pro pouţití svařovaného rámu otevřené 

konstrukce tvaru „C“, čímţ bude zajištěn pohodlný přístup k pracovnímu prostoru stroje. 

Celková sestava bude svařena stojanem o sedmi částech a jednou základní deskou. Stojan 

tvoří dvě identické bočnice z plechu tloušťky 6 [mm], ke kterým jsou přivařeny výztuţné 

profily stejné tloušťky. Na místech, kde bude upevněno vedení smýkadla a uloţení kliky 

budou pouţity ocelové desky tloušťky 12 [mm], do kterých budou vyvrtány otvory pro 

fixaci daných součástí k rámu pomocí šroubových spojů. V místě uchycení převodovky 

s elektromotorem bude pouţita ocelová deska tloušťky 10 [mm]. Stabilita rámu bude 

zajištěna ocelovou základní deskou tloušťky 15 [mm], kterou lze navíc čtyřmi šrouby 

M10 pevně ukotvit k pracovnímu stolu, či jinému základu, na kterém bude zařízení 

provozováno. K horní části rámu bude přišroubován plechový drţák senzorů natočení 

kliky. 

 

Obrázek 71 Sestava svařovaného rámu 
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Celková výška rámu činní 565 [mm], šíře stojanu 220 [mm], rozměry základní desky jsou 

pak 480 x 300 [mm]. Hmotnost celého svařence činní přibliţně 36 [kg]. Během svařování 

konstrukce bude nutné klást důraz zejména na dodrţení vertikální kolmosti čelní desky, 

nesoucí vedení smýkadla, vůči základní desce. Povrchová úprava rámu bude po svaření 

řešena lakováním. 

13 Finanční zhodnocení projektu 

Ze zadání práce je zřejmé, ţe zařízení bude vyráběno pouze v jednom exempláři, jeţ bude 

poté slouţit vlastním účelům katedry. Stroj se skládá z celé řady nakupovaných 

komponent, jejichţ ceny byly získány buď z webových stránek dodavatelských 

internetových obchodů, nebo na základě učinění poptávky u jednotlivých výrobců a 

dodavatelů. Dále je zařízení tvořeno díly vyráběnými. Konstrukce jednotlivých dílů byla 

pravidelně konzultována tak, aby jejich tvar a rozměry odpovídaly výrobním moţnostem 

katedrové laboratoře, čímţ by se jejich výrobní cena blíţila nákladům na materiál. Přesto 

však některé díly, jako jsou plechové výpalky pro rám stroje, bude pravděpodobně nutné 

postoupit do kooperace některému z dodavatelů, disponujících odpovídajícím 

technologickým vybavením. Přesné ceny vyráběných dílů lze tedy jen stěţí odhadnout a 

v případě dílů vyráběných v kooperaci bude záviset na jednotlivých nabídkách 

oslovených firem. Soupis jednotlivých nakupovaných poloţek s jejich cenami je uveden 

v následující tabulce. V soupise je obsaţen pouze 1 nástrojový drţák a 1 nástroj 

s předpokladem, ţe zbylé nástroje budou případně dokoupeny dle potřeby. 

Tabulka 38 Seznam s cenami nakupovaných položek 

Díl Výrobce/Typ Kusů 
Cena 1 kusu 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Noţový drţák Poldi, 2410025 1 912,- 912,- 

Dráţkový nůţ Poldi, 223681 1 1056,- 1056,- 

Kluzné pouzdro SKF PRMF252815 2 187,- 374,- 

Kluzné pouzdro SKF PRMF303430 1 241,- 241,- 

Loţisko valivé 6208-2RS ČSN 024630 ZKL 2 110,75,- 222,- 
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Elektromotor Raveo RMS7134-IBM14 1 2268,- 2268,- 

Šnek. převodovka Transtecno CM0400007.5U 1 2414,- 2414,- 

Příruba převodovky Transtecno TCM040P71B14 1 204,- 204,- 

Ozubený řemen Conti HTD-656-8M-30-CXP 1 1046,- 1046,- 

Řemenice TYMA 24-8M-30-6F 1 221,- 221,- 

Řemenice TYMA 48-8M-30-6F 1 659,- 659,- 

Napínák řemenu Rosta SE11 1 663,- 663,- 

Posuvový stůl Matis SLTL15G-5-60S 1 21340,- 21340,- 

Krokový motor Leadshine 57HS22 NEMÁ 23 1 1270,- 1270,- 

Driver krok. motoru Leadshine EM806 1 1314,- 1314,- 

Pruţná spojka COUP-LINK LK2-C 1 498,- 498,- 

Sklíčidlo KUS 100/3 Hardline 1 2054,- 2054,- 

Indukční snímač BEST IPS-18PO8B 2 315,- 630,- 

Programovatelný 

mini počítač 
Arduino UNO Rev3 1 490,- 490 

Celková cena vč. DPH 37876,- 

 

Z posledního řádku tabulky výše lze vyčíst celkovou cenu nakupovaných poloţek, která 

činí 37876,- [Kč] včetně DPH. V této ceně nejsou, jak jiţ bylo zmíněno, zahrnuty 

náklady na vyráběné komponenty. Dále není zahrnuta cena spojovacího materiálu a 

elektroinstalace. V neposlední řadě nesmíme opomenout náklady na montáţ a uvedení 

celého zařízení do provozu, které lze taktéţ jen stěţí odhadnout. Dle hrubého odhadu by 

se konečná částka za výrobu celého zařízení měla pohybovat kolem 55000,- [Kč]. 
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14 Závěr 

Cílem této diplomové práce byl návrh malého stolního stroje, slouţícího k výrobě 

vnitřních dráţek. Samotný návrh vycházel z parametrů, daných zadáním práce, kterými 

byl rozměr pracovního prostoru, umoţňující umístění technologické palety o rozměrech 

200 x 200 [mm], minimální pracovní zdvih 50 [mm] a obráběný materiál plast, či dural. 

Byl proveden rozbor technologií a moţností, slouţících v současné době pro výrobu 

dráţek. Na základě tohoto rozboru bylo rozhodnuto vyrábět dráţky obráţením. Dále byl 

proveden průzkum na trhu dostupných zařízení obdobného technologického principu a 

patentový průzkum. Průzkumem trhu byla načerpána inspirace o budoucí koncepci a 

uspořádání celého zařízení.  

Na základě načerpaných informací a s ohledem na funkci zařízení byla navrţena 

koncepce stroje, analyzovány moţnosti realizace hlavního řezného pohybu a vybrána 

varianta klikového mechanismu, ze které bylo dále vycházeno. Byl vybrán nástroj – 

dráţkovací obráţecí nůţ včetně nástrojového drţáku firmy Strojírny Poldi, a.s. a 

vypočteny velikosti řezných sil pro jednotlivé materiály. Během návrhu stroje bylo 

vycházeno z předpokladu nejvyššího zatíţení, tedy obrábění duralu noţem o šířce ostří 6 

[mm] a hloubce třísky 0,2 [mm]. 

Byly rozebrány moţnosti lineárního vedení smýkadla a rozhodnuto aplikovat tříboké 

rybinové vedení s moţností regulace vůle vlastní výroby. Dále byl proveden návrh 

klikového mechanismu včetně výpočtu silových poměrů a podrobně řešena jeho 

konstrukce. Ojnice mechanismu byla podrobena FEM napěťové analýze, přičemţ byly 

porovnávány dva materiály – ocel a hliníková slitina. Na základě výsledků simulace a 

následné kontroly ojničních ok na otlačení bylo rozhodnuto pouţít právě ojnici 

vyrobenou z hliníkové slitiny. 

Dalším bodem byl návrh konstrukce mechanismu regulace poloměru kliky. Nastavování 

poloměru bude realizováno otáčením nastavovacím šroubem, přičemţ rozsah nastavení 

poloměru je 0 ÷ 40 [mm], maximální zdvih tedy činní 80 [mm]. Tento mechanismus, jako 

celek, byl taktéţ podroben FEM analýze pro přezkoumání deformací jeho jednotlivých 

částí. Deformace ve zkoumaných oblastech dosahovaly maximálních hodnot v řádech  

10
-4

 [mm] a mechanismus byl shledán jako dostatečně tuhý. Následoval návrh uloţení 

hřídele kliky, určení podporových reakcí a maximálních momentů a jeho pevnostní 
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kontrola výpočtem. Hřídel kliky je uloţen ve dvojici kuličkových loţisek 6208-2RS ČSN 

02 4630, jejichţ ţivotnost byla ověřena kontrolním výpočtem. 

Samostatnou kapitolu tvoří rozbor způsobů pohonu klikového mechanismu. Bylo zvoleno 

uspořádání elektromotor – šneková převodovka – řemenový převod ozubeným řemenem. 

Elektromotor byl pouţit třífázový asynchronní čtyřpólový s otáčkami 1380 [1/min], 

šneková převodovka s převodovým poměrem 7,5 a řemenový převod s převodovým 

číslem 2, tím pádem otáčky kliky činní 92 [1/min]. 

Následně byly rozebírány moţnosti realizace přísuvu a upnutí obrobku. Přísuv obrobku je 

řešen umístěním posuvového stolu SLTL15G-5-60-S firmy Matis s.r.o., upínání je řešeno 

pomocí sklíčidla nebo strojního svěráku. Pohon pracovního stolu byl řešen osazením 

krokového motoru s kompletním kontrolním výpočtem této pohybové osy. Pro detekci 

krajních úvratí kliky byly pouţity indukční snímače přiblíţení, napojené do řídicího 

systému stroje a na základě signálu z nich je pohybováno stolem. 

Poslední konstrukční kapitola je věnována rámu stroje. Byly rozebrány a zhodnoceny 

konstrukční moţnosti rámu zařízení, přičemţ jako nejvhodnější byl shledán svařovaný 

rám otevřeného typu tvaru „C“. 

Závěrem bylo provedeno finanční zhodnocení, kde byl vypsán podrobný seznam 

nakupovaných poloţek se součtem jejich cen, činícím 37876,- [Kč] a učiněn hrubý odhad 

celkových nákladů na výrobu zařízení ve výši 55000,- [Kč]. Součástí práce je kompletní 

3D modelová dokumentace a výkresy jednotlivých dílčích sestav. 

 

Obrázek 72 Náhled celkové sestavy stroje 
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https://www.hennlich.cz/produkty/linearni-vedeni-valiva-motory-a-pohony-linearni-jednotky-652/typ-gl.html
https://www.aluteckk.cz/hlinikovy-konstrukcni-system
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Seznam příloh 

1x CD: 

- Vlastní zpráva diplomové práce 

- Kompletní 3D modelová dokumentace zařízení 

- Výkresová dokumentace dílčích sestav 

VÝKRESY: 

- KSA-DP-00-01 – Celková sestava zařízení 

- KSA-DP-00-02 – Sestava kliky 

- KSA-DP-00-03 – Sestava posuvového stolu 

- KSA-DP-00-04 – Sestava nástrojové hlavy 

- KSA-DP-00-05 – Sestava rámu 

- KSA-DP-00-06 – Sestava vedení smýkadla 

 


