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Přehled použitých veličin a jednotek 

Veličina Popis Jednotka 

�� Jmenovitá šířka třísky pro i-tý zub [mm2] 

�� Pracovní záběr [mm] 

�� Průřez jádra šroubu [mm2] 

�� Šířka záběru ostří [mm] 

� Jmenovitá šířka třísky [mm] 

� Průměr (fréza, vrták, kotouč) [mm] 

D, K Rozměry mechanismu [m] 

	 Posuv na otáčku [mm/ot] 


� Řezná síla [N] 


��, 
���, 
��� Složky rozkladu sil od obrábění [N] 


�� Měrná řezná síla [N/mm2] 


� Síla od obrábění (zaokrouhlená) [N] 


�ř Síla předpětí [N] 


� Třecí síla [N] 

	� Součinitel tření [1] 


� , 
�, 
� Síly od obrábění [N] 

	� Posuv na zub [mm/zub] 


��� Zatížení šroubu kolmo na osu [N] 


�� Zatížení v ose šroubu [N] 

� Gravitační zrychlení [m/s2] 

��, �� Tíha tělesa 2 a 3 [N] 

ℎ Jmenovitá tloušťka třísky [mm] 

� Nosná výška závitu [mm] 

ℎ  Jmenovitý průřez třísky [mm] 

ℎ! Hloubka řezu [mm] 

"��# Moment setrvačnosti k ose o34 [kg.m2] 
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$% Konstanta odporu materiálu [1] 

& Délka třísky [mm] 

'�, '� Hmotnost tělesa 2 a 3 [kg] 

()� , ()�, ()� Momentové reakce v bodě A [Nm] 

(�	, (�� Brzdný moment brzdy [Nm] 

(�)	, (�+ Požadovaný brzdný moment osy A, C [Nm] 

(,� , (,� , (,� Momentové reakce v bodě B [Nm] 

(-	�,� Gyroskopický moment [Nm] 

(-� , (-� Složky gyroskopického momentu MG23,34 [Nm] 

'. Délka zašroubování [mm] 

(/0 Požadovaný moment servomotoru [Nm] 

(/1)	, 	(/1+ Moment od obrábění ve smyslu rotace osy A, C [Nm] 

(/2 Odpor převodovky při běhu bez zatížení [Nm] 

(/3) Potřebný moment za převodovkou (osa A) [Nm] 

(/3+ Potřebný moment za převodovkou (osa C) [Nm] 

(4 Krouticí moment v ose vrtáku [Nm] 

'4 , '�  Hmotnost vřetena, kotouče [kg] 

5 Otáčky [ot/min] 

5 Max. otáčky kotouče [ot/min] 

5� Otáčky na ose o23 [ot/min] 

5� Otáčky na ose o12 [ot/min] 

50 Minimální potřebné otáčky motoru [ot/min] 

52 Požadovaná rychlost otáčení hlavy v ose C  [ot/min] 

5� Počet závitů [1] 

1 Obvodová rychlost [m/s] 

6 Převodový poměr cykloidní převodovky [1] 

6+ Řezný výkon [kW] 

67 Stoupání závitu [mm] 

3�, 3� Tlak v závitu, dovolený tlak v závitu [MPa] 
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8 Poloměr kotouče [mm] 

8), 8, Reakce na ložiska od gyro. momentu na ose o23 [N] 

8)! Radiální zatížení ložiska v bodě A [N] 

8)� , 8)� , 8)� Silové reakce v bodě A [N] 

8,! Radiální zatížení ložiska v bodě B [N] 

8,� , 8,�, 8,� Silové reakce v bodě B [N] 

8� Mez kluzu [MPa] 

89, 89� Reakce na ložiska od gyro. momentu na ose o12 [N] 

8% Pevnost materiálu v tlaku [MPa] 

:; Střední tloušťka třísky [mm] 

< Rozteč zubů [mm] 

<� Šířka kotouče [mm] 

=� Řezná rychlost [m/min] 

=> Rychlost posuvu [mm/min] 

?� Objem kotouče [m3] 

z Počet břitů [1] 

@� Počet zubů v záběru [1] 

A Středový úhel [°] 

A�� Úhlové zrychlení [rad/s2] 

ABC7	�,� Resalovo zrychlení [rad/s2] 

D! 	, E! Úhel nastavení hlavního ostří [°] 

F Hustota oceli [kg/m3] 

G Úhel záběru frézy [°] 

H� , H�� Tahové napětí, dovolené tahové napětí [MPa] 

I Úhel posunového pohybu [°] 

J�� Úhlová rychlost [rad/s] 
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1 Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem 2 osé rotační hlavy pro CNC stroj 

firmy Kaspe a.s. Firma Kaspe a.s. z Pelhřimova navrhuje a vyrábí stroje pro 

obrábění kamene. Navrhovaná hlava bude určena pro jeden konkrétní typ 

z výrobní řady produktů této firmy. Jedná se o zařízení určené pro obrábění 

materiálů, jako jsou žula, mramor, pískovec, umělý kámen apod., který 

nese označení Carbo Compact CNC. V současnosti již daný stroj rotační hlavou 

disponuje, tato hlava však při delším používání vykazuje problémy vedoucí až 

ke zničení některých částí hlavy (převodovka). Tento stav je dle dostupných 

informací způsoben tím, že při návrhu pohonů rotačních os nebylo uvažováno 

působení gyroskopických momentů (za rotace pilového kotouče), a tak jsou 

některé části hlavy poddimenzovány a za určitý čas dojde k jejich přetížení. 

Návrh nové otočné hlavy by měl tento problém vyřešit a také by měl přinést 

určitá konstrukční vylepšení. Dle požadavků firmy Kaspe a.s. bude nová hlava 

oproti současnému stavu umožňovat kontinuální obrábění frézou o průměru 

20mm a řezání kotoučem o průměru 630mm. U nové hlavy bude použito dané 

vřeteno se schopností automatické výměny nástrojů a s možností upnutí jak 

pilových kotoučů, tak frézovacích nástrojů. Obě osy také bude možno při 

obrábění aretovat v požadované poloze. 

Konstrukční návrh znesnadňuje skutečnost, že se jedná o stroj pro 

obrábění kamene, což je poměrně nestandardní materiál, jehož vlastnosti 

nejsou tak dokonale zmapovány jako například u oceli. To se projeví zejména 

při stanovení řezných sil při obrábění, kdy některé výpočtové vztahy nemusí pro 

tyto materiály platit. Stejně tak nejsou snadno k dispozici materiálové konstanty 

potřebné pro výpočet. Pro obrábění kamene se také používají jiné typy nástrojů 

než pro ocel. 
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2 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je navrhnout 2 osou rotační hlavu pro stroj Carbo 

Compact CNC, umožňující kontinuální obrábění kamene. Nejprve bude nutné 

vypracovat rešerši současného stavu obdobných zařízení u nás i ve světě a dle 

zjištěných informací určit přibližný koncept konstrukce a pohonů rotačních os. 

Dále pak vypracování několika variant řešení s použitím různých typů pohonů a 

jejich různého rozmístění. Po porovnání všech vlastností a parametrů 

jednotlivých variant, a také zohlednění preferencí firmy Kaspe a.s., bude  

z návrhů vybrána jedna varianta, která se bude dále detailněji rozpracovávat. 

Následuje vypočtení řezných sil od obrábění a stanovení komplexního 

výpočtového modelu zatížení mechanismu. V tomto výpočtu musí být také 

uvažováno působení gyroskopických momentů při pohybu rotujícího řezného 

kotouče. Z dostupných výpočtů zatížení pak vyplynou požadavky, ze kterých 

vychází návrh ložisek, pohonů, brzd a dalších komponent stroje. Dle 

požadovaných parametrů se dále určí konkrétní komponenty vhodné pro 

zabudování do velmi omezeného prostoru hlavy. Následuje vytvoření detailního 

modelu celku v některém z CAD software (dle požadavku zadavatele bude 

model vytvořen v SolidEdge), kde model bude obsahovat náznak řešení vodičů 

a dalších přívodů médií. Z CAD modelu pak lze vypracovat výkresovou 

dokumentaci vybraných částí stroje. 
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3 Stav řešené problematiky 

3.1 Formátovací pila Carbo Compact CNC 

Tato práce se zabývá úpravou stávajícího stroje od firmy KASPE a.s.. 

Firma sídlící v Pelhřimově je dlouholetým výrobcem strojů pro zpracování 

kamene. Do výrobního portfolia firmy patří například pily, brusky, brousící 

ramena, a další obdobné stroje. 

Jedná se konkrétně o formátovací 5-ti osou pilu s průměrem nástroje 350-

630 mm s CNC řízením, která je rovněž určena pro opracování kamene. 

 

„Carbo Compact CNC 

• Kompaktní formátovací pila s nástrojem do průměru 630 mm s otočnou 

hlavou 0 - 370° a naklápěním vřetene 0 - 90° 

• Pila vyniká mohutnou konstrukcí 

• Řídicí systém umožňuje interpolované řízení od 2 do 5 os“ [1] 

 

  
Obr. 1: CarboCompact CNC1 [2] 
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Obr. 2: Carbo Compact CNC 2 [2] 

 

Vřeteno stroje: 

 

Typ: Saccardo XS 14 A 

 
Obr. 3: Vřeteno Saccardo XS [6] 
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Průměr 
kotouče Výkon Výplach 

Obvodová rychlost 

[m/s] 

[mm] [kW] [l/min] 20 30 40 50 60 

250 1,1–2 6-10 1530 2290 3060 3820 4580 

300 1,5–3 10-15 1270 1910 2550 3180 3820 

350 2–5 10-15 1090 1640 2180 2730 3270 

400 2,2–8 10-15 950 1430 1910 2390 2860 

450 3–11 15-20 850 1270 1700 2120 2550 

500 3,5–12 15-20 760 1150 1530 1910 2290 

600 4,5–15 20-30 630 950 1270 1590 1910 

700 5–18 25-35 550 820 1100 1360 1640 

 [ot/min] 

Tabulka 3: Doporučené otáčky dle průměru kotouče a obvodové rychlosti [7] 
 

 

3.2 Výrobci obdobných strojů s 2 osou otočnou hlavou 

 

3.2.1 GMM (Itálie) 

BRIO CNC 

CNC mostový řezací stroj typu 

„Monoblock“ s 5 řízenými osami a otočnou 

hlavou. Otočná hlava umožňuje rotaci v ose 

(C) 0-370° a naklápění vřetene v ose (A) při 

manuálním otáčení 0-45° nebo 0-90° v 

automatickém režimu. Maximální velikost 

nástroje je Ø625mm. [3] 

 

Obr. 5: Brio CNC 1 [3] 
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Obr. 6: Řezací stroj BRIO CNC 2 [3] 

 

 

Parametry stroje: 

 

Max. úhel naklápění otočné hlavy (osa A) 0 – 90° 

Max. úhel otáčení otočné hlavy (osa C) 0 – 370° 

Max. průměr nástroje Ø625 mm 

Max. hloubka řezu 213 mm  

Rozměry stolu 2000 x 3500 mm 

Max. kapacita naklápění (verze s naklápěcím stolem) 1500 kg 

Výkon vřetena 13 kW 

Otáčky vřetena  800 – 6000 ot/min 

Řezná rychlost 0 – 24 m/min 

Tabulka 4: Parametry Brio CNC [3] 
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INTRA CNC 

Pětiosý CNC mostový řezací 

stroj s plně interpolovaným řízením 5ti 

os a otočnou vřetenovou hlavou. 

Dvouosá rotační hlava umožňuje 

pohyb v ose (C) 0-370° a naklápění 

osy (A) 0-90°. Maximální velikost 

nástroje Ø725mm. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry stroje: 

Max. úhel naklápění otočné hlavy (osa A) 0 – 90° 

Max. úhel otáčení otočné hlavy (osa C) 0 – 370° 

Doba natočení hlavy o 90° (osa A) 2 s 

Max. průměr nástroje Ø625 mm 

Max. hloubka řezu 213 mm  

Rozměry stolu 2000 x 3500 mm 

Výkon vřetena 16,5 kW 

Otáčky vřetena  800 – 6000 ot/min 

Rychlost pohybu stroje v ose X 0 – 33,5 m/min 

Rychlost translačního pohybu mostu (osa Y) 0 – 33,5 m/min 

Rychlost vertikálního pohybu (osa Z) 0 – 3,5 m/min 

Tabulka 5: Parametry Intra [3] 

 
Obr. 7: Stroj INTRA CNC [3] 
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ZEDA CNC 

Šestiosý řezací / obráběcí stroj 

s otočnou vidlicovou hlavou. Hlava se otáčí 

v rozsahu (C) 0-370° a (A) 0-120°. Maximální 

nástroj Ø1300mm. Nerotační stůl. [3] 

 

Obr. 9: ZEDA CNC 2 [3] 

 

Parametry stroje: 

Max. úhel naklápění otočné hlavy (osa A) -15°– 105° 

Max. úhel otáčení otočné hlavy (osa C) 0 – 370° 

Doba natočení hlavy o 90° (osa C) 1,5 s 

Max. průměr nástroje Ø925 mm 

Max. hloubka řezu 335 mm  

Rozměry stolu 2000 x 3500 mm 

Výkon vřetena 38,5 kW 

Otáčky vřetena  400 – 6000 ot/min 

Rychlost pohybu stroje v ose X 0 – 35 m/min 

Rychlost translačního pohybu mostu (osa Y) 0 – 35 m/min 

Rychlost vertikálního pohybu (osa Z) 0 – 7 m/min 

Tabulka 6: Parametry ZEDA [3] 

 
Obr. 8: ZEDA CNC 1 [3] 
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Parametry stroje: 

Max. úhel naklápění otočné hlavy (osa A) -100°/+100° 

Max. úhel otáčení otočné hlavy (osa C) 360° 

Max. průměr nástroje Ø625 mm 

Max. hloubka řezu 335 mm  

Rozměry stolu 3000 x 2000 mm 

Výkon vřetena 20 kW 

Otáčky vřetena  8000 ot/min 

Rychlost pohybu stroje v ose X 30 m/min 

Rychlost translačního pohybu mostu (osa Y) 30 m/min 

Rychlost vertikálního pohybu (osa Z) 10 m/min 

Zásobník nástrojů (ISO 50) 16 ks 

Tabulka 7: Parametry Axco [4] 

 

 
Obr. 11: Vidlicová hlava Axco [4] 

 

3.2.3 Löffler (N ěmecko) 
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Pětiosá mostová pila / obráběcí centrum. Všechno v jednom pro 

univerzální použití od řezání na rozměr až po kompletní zpracování obrobku. 

Stroj umožňuje pod podlahové řezání a vrtání. Využívá řídicí systém od firmy 
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Parametry stroje: 

Posuv (pojezd) v ose X 3800 mm 45 m/min 

Posuv (pojezd) v ose Y 3000 – 6500 mm 45 m/min 

Posuv (pojezd) v ose Z 400 – 600 mm 6 m/min  

Úhel naklápění otočné hlavy (osa A) 0 – 90°  

Úhel otáčení otočné hlavy (osa C) 0 – 360°  

Výkon vřetena 16 – 20 kW 1000 – 8000 U/min 

Max. průměr nástroje 400 – 850 mm  

Upínací kužel SK 40  

Zásobník nástrojů 10 ks  

Tabulka 8: Parametry LDZ 2000 [5] 

 

 

3.2.4 Donatoni macchine (Itálie) 

 

KRONOS 

 

CNC řezací centrum s 5-ti 

interpolovanými osami a automatickou 

výměnou nástrojů. Stroj s hlavou 

otočnou o 0 - 370° a sklopnou o 0 - 90° 

je navržen pro upínání diamantových 

nástrojů typu: fréza, řezací kotouč, 

horizontální kotouč, profilové leštící  

a tvarovací kotouče, diamantové bity pro 

rozmanité pracovní procesy. Součástí je 

také zásobník nástrojů s kapacitou 20ks. 

Řezací centrum je možno upevnit na 

blokovou konstrukci nebo na betonové 

zdi. [8] 

 

 

 
Obr. 14: Otočná hlava Kronos [8] 
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Obr. 15: Řezací centrum Kronos [8] 

 

Parametry stroje: 

Úhel otáčení otočné hlavy (osa C) 0 – 370 [°] 

Úhel naklápění otočné hlavy (osa A) 0 – 90 [°] 

Rozměry stolu 1600 x 3300 [mm] 

Max. velikost kotouče Ø625 [mm] 

Max. hloubka řezu 200 [mm] 

Výkon vřetena 13 [kW] 

Otáčky vřetena 0 – 9000 [ot/min] 

Upínání nástrojů ISO 40 [-] 

Max. rychlost osy X 35 [m/min] 

Max. rychlost osy Y 35 [m/min] 

Max. rychlost osy Z 7 [m/min] 

Spotřeba vody 50 [l/min] 

Spotřeba vzduchu 50 [l/min] 

Přibližná váha 4500 [kg] 

Tabulka 9: Parametry Kronos [8] 
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Stroj umožňuje: 

• řezání desek 

• tvarování a leštění obvodových zón s profilovanými brusnými kotouči 

• frézování vnitřních ploch 

• leštění kapes a šikmých ploch 

• vrtání a hloubení bloků 

• vytváření nízkých reliéfů a rytin [8] 

 

 

3.3 Otočné dvouosé hlavy 

Z výše provedené rešerše pilových řezacích strojů vyplývá, že výrobci 

používají při konstrukci otočné hlavy obecně mohutnější (tužší konstrukci), 

pokud je stroj určen nejen k řezání pilovým kotoučem, ale také k frézování, 

leštění, vrtání a dalším operacím pro zpracování kamene. Víceúčelové stroje 

(řezací centra) mají povětšinou vřeteno uloženo oboustranně ve vidlicové hlavě 

a celá konstrukce otočné hlavy je masivnější. Je to dáno zvýšenými požadavky 

na preciznost práce (polohování) a tím i tuhost celého mechanismu vyžadované 

u operací typu frézování. 

 

Typy konstrukce otočných hlav dle pracovních operací stroje firmy NOAT: 
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ných hlav dle konstrukce

Obr. 17: Vidlicová hlava Sempuco

KFU/M1/90

                                  

[9] 

ných hlav dle konstrukce

: Vidlicová hlava Sempuco

KFU/M1/90-NC1

 

ných hlav dle konstrukce  

: Vidlicová hlava Sempuco

NC1 [11] 
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: Vidlicová hlava Sempuco 
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2) Angulární

Obr. 18: Angulární hlava 

Možnosti konstrukce 

portfolio firmy CyTec S

Praze, Fakulta strojní

12135 Ústav výrobních stroj

Angulární 

: Angulární hlava 

KFU-D3/45/X

Možnosti konstrukce dvou

firmy CyTec S

Praze, Fakulta strojní 

12135 Ústav výrobních strojů a za

: Angulární hlava firmy Sempuco

D3/45/X [12] 

dvouosých oto

firmy CyTec Systems: 

Obr. 20: Výrobní portfolio CyTec

ů a zařízení                                 

 
Sempuco 

osých otočných hlav 

: Výrobní portfolio CyTec

                                 

Obr. 19

ných hlav velmi 

: Výrobní portfolio CyTec 

                                  

19: Angulární hlava firmy HSD

HS778 

velmi dobře demonstruje výrobní 

 [14] 

 

: Angulární hlava firmy HSD

 [13] 

e demonstruje výrobní 
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: Angulární hlava firmy HSD 

e demonstruje výrobní 
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3.3.2 Druhy pohonu rota čních os oto čných hlav 

a) Převod (řemen, šnek, ozub. kola) + servomotor 

b) Prstencový motor 

c) Harmonická (cykloidní) / planetová převodovka + servomotor 

 

 

3.4 Přehled otočných hlav různých výrobců 

Mezi konstrukcí rotačních hlav u řezacích strojů a otočných frézovacích 

hlav používaných u pětiosých obráběcích center zpracovávajících jiné materiály 

(včetně oceli), nejsou velké rozdíly. Liší se hlavně přiváděnými médii k místu 

řezu a zohledněním práce s rozměrnými pilovými kotouči při návrhu pohonů. Při 

vypracování rešerše se proto lze zaměřit i na výrobce těchto strojů. 

 

 

3.4.1 Převod ( řemen, šnek, ozub. kola) + servomotor 

 

 

ZIMMERMANN (Německo) 

 

Hlava AC 2A (Obr. 21) 

 

Pohon osy C je řešen od servomotoru přes řemenový převod a dále přes 

šnek se šnekovým kolem, které je připevněno na těleso vidlicové hlavy (zelený 

okruh). Pohon osy A je umístěn v ose rotace osy C a skrz otvor ve šnekovém 

kole je veden nejprve řemenovými převody a poté šnekovým převodem k místu 

otáčení osy A (modrý okruh). Do prvku vřeteníku, kterým otáčí osa A je vsazeno 

elektrovřeteno (žlutý okruh). 
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Šnekový převod
(osa A) 

Praze, Fakulta strojní

12135 Ústav výrobních stroj

Šnekový převod 

Praze, Fakulta strojní 

12135 Ústav výrobních strojů a za

Obr. 21

Elektrov

ů a zařízení                                 

21: Zimmermann

Elektrovřeteno 

                                 

Zimmermann AC 2A [15]

Brzda
 

                                  

[15] 

Pohon osy 

Ř

(osa C)

Šnekový p
(osa C)

Řemenový p
(osa A)

Vidlicová hlava

Brzda 

 

Pohon osy A

Pohon osy C

Řemenový př
(osa C) 

Šnekový převod
(osa C) 

Řemenový převod
(osa A) 

Vidlicová hlava
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osy A 

C 

emenový převod 

řevod 

řevod 

Vidlicová hlava 
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Př
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Pohon osy C zajiš

soustavou ozubených kol

na

v 

se šnekem (modrý okruh).
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Hlava VH 2 

Hlavní pohon fréz

Přes trojřadý 

(kuželové+č

Pohon osy C zajiš

soustavou ozubených kol

na frézovací hlav

 tělese otoč

se šnekem (modrý okruh).

Praze, Fakulta strojní

12135 Ústav výrobních stroj

 (Obr. 22) 

Hlavní pohon fréz

trojřadý řemenový p

(kuželové+čelní) je hnací síla vedena ke frézovacímu v

Pohon osy C zajišť

soustavou ozubených kol

frézovací hlavě (zelený okruh)

lese otočné hlavy a hnací síla op

se šnekem (modrý okruh).

Praze, Fakulta strojní 

12135 Ústav výrobních strojů a za

 

Hlavní pohon frézovacího v

řemenový převod

je hnací síla vedena ke frézovacímu v

Pohon osy C zajišťuje horizontáln

soustavou ozubených kol a šnekovým soukolím, kdy šnekov

(zelený okruh)

né hlavy a hnací síla op

se šnekem (modrý okruh). 

Obr. 22

ů a zařízení                                 

ovacího vřetena je umíst

emenový převod a dále soustavou ozubených 

je hnací síla vedena ke frézovacímu v

horizontálně umíst

a šnekovým soukolím, kdy šnekov

(zelený okruh). Servomotor pro pohon osy A je uložen p

né hlavy a hnací síla opět rozvedena p

22: Zimmermann

                                 

etena je umístě

a dále soustavou ozubených 

je hnací síla vedena ke frézovacímu v

ě umístěný 

a šnekovým soukolím, kdy šnekov

Servomotor pro pohon osy A je uložen p

t rozvedena př

Zimmermann VH 2 [16]

                                  

etena je umístěn mimo osu

a dále soustavou ozubených 

je hnací síla vedena ke frézovacímu vřetenu (

ěný servomotor 

a šnekovým soukolím, kdy šnekové kolo je umíst

Servomotor pro pohon osy A je uložen p

t rozvedena přes soustavu ozubených kol 

[16] 

 

osu otočné hlavy

a dále soustavou ozubených 

etenu (červený okruh)

servomotor převodovaný 

é kolo je umíst

Servomotor pro pohon osy A je uložen p

es soustavu ozubených kol 
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čné hlavy. 

a dále soustavou ozubených kol 

ervený okruh). 

řevodovaný 

é kolo je umístěno 

Servomotor pro pohon osy A je uložen přímo 

es soustavu ozubených kol 
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Hlava stroje FZ 40

Hlava s možností vým

upínají do oto

pohon osy C. O

 válcovému

umístěn pohon 

pohon až k

polohování v

Praze, Fakulta strojní

12135 Ústav výrobních stroj

Hlava stroje FZ 40 (Obr. 

Hlava s možností vým

nají do otočného domku, který se otá

pohon osy C. Od servomotoru soustavou ozubených kol 

válcovému tubusu osazené

n pohon hlavního frézovacího v

pohon až k otočné hlav

polohování v ose C je na obrázku mod

Praze, Fakulta strojní 

12135 Ústav výrobních strojů a za

Obr. 23) 

Hlava s možností výmě

ného domku, který se otá

d servomotoru soustavou ozubených kol 

osazeném

hlavního frézovacího v

né hlavě. Pohon frézovacího v

je na obrázku mod

Obr. 23

ů a zařízení                                 

ěny frézovacích v

ného domku, který se otáč

d servomotoru soustavou ozubených kol 

mu věncem s

hlavního frézovacího vřetena. Tubus je veden p

Pohon frézovacího v

je na obrázku modře.  

23: Zimmermann

                                 

ny frézovacích vřeten. 

ného domku, který se otáčí v ose A. 

d servomotoru soustavou ozubených kol 

ncem s vnějším ozubením

řetena. Tubus je veden p

Pohon frézovacího vřetene je zobrazen 

 

Zimmermann FZ 40 [17]

                                  

řeten. Výmě

ose A. Zelený okruh vyobrazuje 

d servomotoru soustavou ozubených kol se šikmým ozubením

ějším ozubením

etena. Tubus je veden p

řetene je zobrazen 

[17] 

 

Výměnná vřetena se 

ný okruh vyobrazuje 

se šikmým ozubením

jším ozubením, ve kterém je 

etena. Tubus je veden přes celý hlavní 

etene je zobrazen červen
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řetena se 

ný okruh vyobrazuje 

se šikmým ozubením, 

ve kterém je 

es celý hlavní 

červeně, 
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Hlava stroje C
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3.4.2 Prstencový motor

Schéma prstencového motoru

CMS (USA)

Hlava stroje C

Rotor  

 
 

 
 

 

centrován

permanentní 
magnety 

stavěcí otvor

brzda 

Prstencový motor

Axiálně

Přímé odm

Přímé odm

Praze, Fakulta strojní
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Prstencový motor

Schéma prstencového motoru

(USA) 

Hlava stroje Cronus (Obr. 

centrování 

permanentní 
 

cí otvor 

 

 

 

 

 

Brzda 

Prstencový motor

Axiálně-radiální ložisko

římé odměřování

římé odměřování

Praze, Fakulta strojní 
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Prstencový motor  

Schéma prstencového motoru: 

Obr. 24

Obr. 25) 

Obr. 

 

Stator  

 

 
 

 

hlava vinutí

plechy 
statoru 

drážky  
pro O-kroužek

rám statoru

spárování

 

Prstencový motor 

radiální ložisko 

ěřování 

ěřování 

ů a zařízení                                 

 

24: Prstencový motor

Obr. 25: CMS Cronus

 

 

 

hlava vinutí 

 
kroužek 

centrování 

rám statoru 

spárování 

                                 

: Prstencový motor [18]

: CMS Cronus [19] 

 

                                  

[18] 

 

 

 Brzda 

Axiálně-radiální ložisko

Kapalinový spoj

Prstencový motor

 

 

radiální ložisko 

Kapalinový spoj 

Prstencový motor 
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Angulární oto

ose A. Frézovací v

se otáčí v ose 

motor pro pohon osy A

jsou vedeny uvnit

CyTec Systems

Hlava série M21

Praze, Fakulta strojní

12135 Ústav výrobních stroj

Angulární otočná 

Frézovací vřeteno (elektrov

ose A a je jedn

motor pro pohon osy A

jsou vedeny uvnitř skrze 

CyTec Systems  (Německo)

Hlava série M21 (Obr. 

Praze, Fakulta strojní 

12135 Ústav výrobních strojů a za

čná hlava s

řeteno (elektrov

A a je jednostrann

motor pro pohon osy A kolmo navazuj

skrze prstenc

ěmecko) 

Obr. 26) 

Obr. 

Otoč

Osa C, prstencový motor, rozsah otá

Odm
absolutním odm

Prstencový motor jako pohon:
-integrované chlazení
-rotor s
-hydraulicky ovládané upínací pouzdro

ů a zařízení                                 

hlava s použitím prstencových motor

eteno (elektrovřeteno) je uloženo do t

ostranně uložen mimo osu rotace

kolmo navazuje 

prstencové motory

Obr. 26: CyTec M21

Otočná hlava série M21

Osa C, prstencový motor, rozsah otá

 
Zásobovací konektory
(proud motoru, odm
hydraulika pro ob

 
Prstencový motor jako pohonná jednotka osy A

 Radiálně-axiální ložisko

 
Odměřování polohy inkrementálním
odměřovacím systémem

Osa A, prstencový motor

 Odměřování polohy 
absolutním odměř

Prstencový motor jako pohon:
integrované chlazení
rotor s křížovými vále
hydraulicky ovládané upínací pouzdro

                                 

použitím prstencových motor

eteno) je uloženo do t

uložen mimo osu rotace

 na vřeteník

ové motory. 

: CyTec M21 [18] 

ná hlava série M21

Osa C, prstencový motor, rozsah otá

Zásobovací konektory
(proud motoru, odměřování, chlazení, 
hydraulika pro obě osy a v

Prstencový motor jako pohonná jednotka osy A

axiální ložisko

ěřování polohy inkrementálním
ěřovacím systémem

, prstencový motor

ování polohy  
absolutním odměřovacím systémem

Prstencový motor jako pohon:
integrované chlazení 

ížovými válečkovými ložisky
hydraulicky ovládané upínací pouzdro

                                  

použitím prstencových motorů

eteno) je uloženo do tělesa v

uložen mimo osu rotace osy C

eteník. Kabely pro 

ná hlava série M21  

Osa C, prstencový motor, rozsah otá č

Zásobovací konektory  
ěřování, chlazení, 

 osy a vřeteno) 

Prstencový motor jako pohonná jednotka osy A

axiální ložisko 

ování polohy inkrementálním 
ovacím systémem 

, prstencový motor , rozsah otá

Otočná hlava

 Vřeteno

ovacím systémem 

Prstencový motor jako pohon:  

kovými ložisky 
hydraulicky ovládané upínací pouzdro 

 

použitím prstencových motorů na ose C i 

ělesa vřeteníku, který 

osy C. Prstencový

. Kabely pro přívod médií

Osa C, prstencový motor, rozsah otá čení +/- 360°

ování, chlazení,  

Prstencový motor jako pohonná jednotka osy A 

 

, rozsah otá čení +/- 

ná hlava 

eteno 
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360° 

 110° 
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Patentovaná hlava Cytec Systems

kdy na ose A v

umístěna brzda. Prstencové motory na obou osách ve spojitosti s

axiálními ložisky zajiš

3.4.3 Harmonická

RÜCKLE  (Ně

Hlava HEADTec

Rotač

Praze, Fakulta strojní

12135 Ústav výrobních stroj

á hlava Cytec Systems

kdy na ose A v jedné 

na brzda. Prstencové motory na obou osách ve spojitosti s

mi ložisky zajišť

Harmonická  (cykloi

(Německo) 

Hlava HEADTec (Obr. 

Rotační osa A 

Praze, Fakulta strojní 

12135 Ústav výrobních strojů a za

á hlava Cytec Systems

jedné části vidlice leží prstencový motor a v

na brzda. Prstencové motory na obou osách ve spojitosti s

mi ložisky zajišťují polohování os

(cykloi dní) /planetová

 

Obr. 27) 

Obr. 27:Vidlicová hlava HEADTec

ů a zařízení                                 

á hlava Cytec Systems se skládá z

ásti vidlice leží prstencový motor a v

na brzda. Prstencové motory na obou osách ve spojitosti s

ují polohování os.  

/planetová

:Vidlicová hlava HEADTec

                                 

se skládá z klasické vidlicové konstrukce

ásti vidlice leží prstencový motor a v

na brzda. Prstencové motory na obou osách ve spojitosti s

/planetová  převodovka + servomotor

:Vidlicová hlava HEADTec

                                  

klasické vidlicové konstrukce

ásti vidlice leží prstencový motor a v

na brzda. Prstencové motory na obou osách ve spojitosti s

evodovka + servomotor

:Vidlicová hlava HEADTec [20] 

2x servomotor
s harmonickou 
převodovkou
(master/slave)

Rotač
(hřeben+pastorky)

 

klasické vidlicové konstrukce

ásti vidlice leží prstencový motor a v druhé č

na brzda. Prstencové motory na obou osách ve spojitosti s radiáln

evodovka + servomotor  

 

2x servomotor 
harmonickou 
evodovkou 

(master/slave) 

Rotační osa C 
řeben+pastorky)

Vidlice 

Vřeteno 
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klasické vidlicové konstrukce, 

druhé části je 

radiálně-
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Hlava od firmy HeadTec disponuje pohonem osy C v podobě dvou 

servomotorů s harmonickou/planetovou převodovkou (na pastorku) v zapojení 

master-slave, aby bylo dosaženo předpětí na hřebenu a tím zajištěna 

požadovaná přesnost polohování. Pohon osy A není z obrázku zřejmý, dle 

katalogu výrobce lze však usuzovat, že rotační pohyb zajišťuje prstencový 

motor. 

 

3.4.4 Zhodnocení konstrukcí 

Typ: Výhody: Nevýhody: 

Hlava AC 2A 

cena vůle šnekových a 
řemenových převodů 

servomotory mimo 
otočnou hlavu 

větší rozměry vřeteníku 
ve vidlicové hlavě 

hlavní pohon vřetena 
bez vloženého převodu přesnost polohování 
vysoká stabilita a tuhost 

Hlava VH 2 

vysoké tlumení vibrací počet komponent, 
náročná montáž 

umožňuje těžší obrábění 
komplikovaný přenos 
hnací síly ke 
frézovacímu vřetenu  

tuhost a robustnost 
konstrukce přesnost polohování 

Hlava stroje FZ 40 

hlavní pohon vřetena 
v ose smykadla 

celková výška (rozměry) 

přesnost polohování 

tlumení vibrací větší počet převodů 

výměnná frézovací 
vřetena 

nesouosost hřídelů a 
vůle ve spojce 

Hlava série M21 

malé rozměry cena prstencových 
motorů 

přesnost polohování 
patentová ochrana možnost vedení kabelů 

uvnitř tělesa motoru  

jednoduchost konstrukce komplikace dodání 
komponent 
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Hlava Cronus 

malé rozměry nižší tuhost 

jednoduchost konstrukce cena prstencových 
motorů přesnost polohování 

rychlost otáčení komplikace dodání 
komponent žádné opotřebení dílů 

Hlava HEADTec 

náročnost řízení  
(master-slave) 

vyšší hmotnost  
(1servomotor navíc) 

tuhost konstrukce větší rozměry 
(elektrovřeteno) 

cena 
při přetížení pohonu osy 
C dojde k jeho 
kompletnímu zničení 

Tabulka 11: Zhodnocení konstrukcí otočných hlav 

 

3.5 Shrnutí provedené rešerše 

Z první části rešerše je zřejmé, že pro hlavy s uvažovaným použitím pro 

řezání pilovým kotoučem a současně i frézování, výrobci z větší části používají 

oboustranně uložené vřeteno ve vidlicové hlavě zajišťující dostatečnou tuhost 

pro oba druhy obrábění. Z tohoto důvodu je druhá část rešerše více zaměřena 

na vidlicové hlavy. Pro konstrukci dvouosé hlavy je možné použít několik druhů 

pohonů rotačních os. Nejjednodušším a nejpohodlnějším řešením může být 

použití prstencových motorů, které mají dobré dynamické vlastnosti, dosahují 

velkých rychlostí otáčení, mají velmi vysokou přesnost polohování a velice 

kompaktní rozměry, čímž vzniká také velké množství prostoru pro umístění 

brzd, odměřování a dalších komponent. Nevýhodou však je jejich vysoká cena 

a ochrana některých řešení registrovanými patenty. Druhou možností pohonů 

os představuje servomotor s řemenovým, ozubeným nebo šnekovým 

převodem. Toto řešení vychází v základu levnější než prstencové motory, ale 

v převodech se vyskytují značné vůle, které mají vliv na výslednou přesnost 

polohování a tím i na přesnost obrábění. Použitím převodů s minimální vůlí se 

výrazně zvyšuje i cena. Tyto pohony mají sice vysokou tuhost a jsou proto 

vhodné i pro těžší obrábění, ale většinou je nutné použít několik převodů, čímž 

se zvětšují zástavbové rozměry a zvyšuje se také celková hmotnost hlavy. Další 
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možností pohonu rotačních os je servomotor v kombinaci s planetovou nebo 

harmonickou (cykloidní) převodovkou, přičemž harmonická převodovka 

představuje ze dvou uvedených tu dražší variantu. Tento pohon má příznivější 

zástavbové rozměry než šnekový či ozubený převod, ale stejně jako předchozí 

řešení se v převodovce vyskytují vůle. Při uspořádání dvou servomotorů 

s převodovkou do zapojení Master&Slave se v pohonu vyvodí předpětí, čímž se 

dosáhne vymezení vůle a tím i velmi dobré přesnosti polohování a tuhosti. 

Nepřesnosti polohování jednotlivých pohonů je možno kompenzovat.  

Z rešerše také vyplynuly dvě možnosti rozložení hlavního pohonu 

vřetena. Jedna z možností je umístění pohonu (elektrovřetena) přímo na konec 

řetězce, tedy do vřeteníku ve vidlici (Obr. 21). To však představuje nutnost 

výrazně větší velikosti hlavy a také zhoršení dynamických vlastností při otáčení, 

kdy hlava nese větší hmoty. Druhou možností je uložení hlavního pohonu mimo 

otočnou hlavu do horní části smykadla a následné přivedení hnací síly ke 

frézovacímu vřetenu přes soustavu převodů (Obr. 22, Obr. 23). 

Vzhledem k povaze stroje, pro který je otočná hlava určena, bude 

důležitým parametrem cena navrženého řešení, požadovaná přesnost výrobků 

při obrábění kamene je také výrazně nižší než při obrábění výrobků z oceli nebo 

podobných materiálů. Proto při výběru nejvhodnější varianty bude také nutno 

k tomuto přihlédnout.  
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4 Vlastní 

4.1 Ideové návrhy 

Varianta 1 : 

Praze, Fakulta strojní

12135 Ústav výrobních stroj

Vlastní řešení

Ideové návrhy 

 Prstencový motor jako pohon osy C i A

Praze, Fakulta strojní 

12135 Ústav výrobních strojů a za

řešení 

Ideové návrhy řešení pohon

Prstencový motor jako pohon osy C i A

Obr. 

Obr. 

ů a zařízení                                 

ešení pohonů

Prstencový motor jako pohon osy C i A

Obr. 28: Ideový návrh V1a

Obr. 29: Ideový návrh V1b

                                 

ešení pohonů otočné hlavy

Prstencový motor jako pohon osy C i A

: Ideový návrh V1a 

: Ideový návrh V1b 

                                  

čné hlavy 

Prstencový motor jako pohon osy C i A  
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Nevýhody: 

• Vysoká cena

• Energetická náro

• Nedokáže tlumit dynamické rázy a kmitání

• Nutnost chlazení

Výhody: 

• Zástavbové rozm

• Jednoduchost konstrukce a montáže 

• Snadné 

• Bez př

• Velká 

• Dobré dynamické vlastnosti

• Malé náklady na údržbu

Varianta 2 : 

Praze, Fakulta strojní

12135 Ústav výrobních stroj

 

Vysoká cena 

Energetická náro

Nedokáže tlumit dynamické rázy a kmitání

Nutnost chlazení

Zástavbové rozm

Jednoduchost konstrukce a montáže 

Snadné řízení 

Bez převodů (bez v

Velká torzní tuhost os

Dobré dynamické vlastnosti

Malé náklady na údržbu

 Master &  

Praze, Fakulta strojní 

12135 Ústav výrobních strojů a za

Energetická náročnost 

Nedokáže tlumit dynamické rázy a kmitání

Nutnost chlazení 

Zástavbové rozměry 

Jednoduchost konstrukce a montáže 

 

ů (bez vůle) 

torzní tuhost os 

Dobré dynamické vlastnosti

Malé náklady na údržbu 

 Slave + Planetová p

Obr. 

ů a zařízení                                 

Nedokáže tlumit dynamické rázy a kmitání

Jednoduchost konstrukce a montáže 

Dobré dynamické vlastnosti 

 

Planetová p

Obr. 30: Ideový návrh V2a

                                 

Nedokáže tlumit dynamické rázy a kmitání 

Jednoduchost konstrukce a montáže  

Planetová p řevodovka a kužel. p

: Ideový návrh V2a 

                                  

evodovka a kužel. p

 

evodovka a kužel. p řevod  
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Nevýhody: 

• Vyšší

• Energetická náro

• Vůle v ozubení na ose A (kužel. p

• Nároč

• Vyšší cena

Výhody: 

• Zástavbové rozm

• Snadné 

• Vysoká torzní tuhost

• Vůle na ose C vymezena p

Praze, Fakulta strojní

12135 Ústav výrobních stroj

 

Vyšší hmotnost

Energetická náro

ůle v ozubení na ose A (kužel. p

Náročnost montáže

Vyšší cena 

Zástavbové rozm

Snadné řízení 

Vysoká torzní tuhost

ůle na ose C vymezena p

Praze, Fakulta strojní 

12135 Ústav výrobních strojů a za

Obr. 

hmotnost 

Energetická náročnost 

le v ozubení na ose A (kužel. p

nost montáže 

Zástavbové rozměry 

 

Vysoká torzní tuhost 

le na ose C vymezena p

ů a zařízení                                 

Obr. 31: Ideový návrh V2b

le v ozubení na ose A (kužel. převod)

le na ose C vymezena předepjatými pastorky

                                 

: Ideový návrh V2b 

řevod) 

edepjatými pastorky

                                  

edepjatými pastorky 
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Varianta 3 : 

 

Praze, Fakulta strojní

12135 Ústav výrobních stroj

 Integrovaný šnekový p

Praze, Fakulta strojní 

12135 Ústav výrobních strojů a za

Integrovaný šnekový p

Obr. 

Obr. 

ů a zařízení                                 

Integrovaný šnekový p řevod

Obr. 32: Ideový návrh V3a

Obr. 33: Ideový návrh V3b

                                 

evod  + Planetová p

: Ideový návrh V3a 

: Ideový návrh V3b 

                                  

Planetová p řevodovka

 

řevodovka  
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Nevýhody: 

• Zástavbové rozm

Výhody: 

• Nižší cena

• Jednoduchost konstrukce

• Jednoduchost montáže

• Jednoduchý servis (standardní sou

• Ložisko s integrovaným p

(dodání od výrobce ve smontovaném stavu)

Varianta 4: 

Praze, Fakulta strojní

12135 Ústav výrobních stroj

 

Zástavbové rozm

Nižší cena 

Jednoduchost konstrukce

Jednoduchost montáže

Jednoduchý servis (standardní sou

Ložisko s integrovaným p

(dodání od výrobce ve smontovaném stavu)

 Kompakt s

Praze, Fakulta strojní 

12135 Ústav výrobních strojů a za

Zástavbové rozměry (nutn

Jednoduchost konstrukce

Jednoduchost montáže 

Jednoduchý servis (standardní sou

Ložisko s integrovaným př

(dodání od výrobce ve smontovaném stavu)

Kompakt s  harmonickou p

Obr. 

ů a zařízení                                 

ry (nutnost zohlednit p

Jednoduchost konstrukce 

Jednoduchý servis (standardní souč

Ložisko s integrovaným převodem  

(dodání od výrobce ve smontovaném stavu)

harmonickou p řevodovkou

Obr. 34: Ideový návrh 

                                 

ost zohlednit při plánování tras p

Jednoduchý servis (standardní součástky) 

 

(dodání od výrobce ve smontovaném stavu) 

řevodovkou

: Ideový návrh V4a 

                                  

i plánování tras p

evodovkou  + Cykloidní p

 

i plánování tras při obrábě

Cykloidní p řevodovka
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4.1.1

zamýšlených

zástupcem firmy Kaspe a.s.

svými 

bude dále 
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Nevýhody: 

• Rozmě

• Vyšší cena

Výhody: 

• Jednoduchost konstrukce

• Jednoduchost montáže

• Přesnost p

• Vysoká tuhost

• Dobré vlastnosti p

4.1.1 Výbě

Po zvážení všech vlastností daných konstrukcí, porovnání parametr

zamýšlených

zástupcem firmy Kaspe a.s.

svými parametry 

bude dále detailn

Praze, Fakulta strojní

12135 Ústav výrobních stroj

 

ozměry a hmotnost cykloidní p

yšší cena 

Jednoduchost konstrukce

Jednoduchost montáže

řesnost převodů

Vysoká tuhost 

Dobré vlastnosti p

Výběr nejvhodn

Po zvážení všech vlastností daných konstrukcí, porovnání parametr

zamýšlených komponent, jejich srovnání s

zástupcem firmy Kaspe a.s.

parametry nejlépe vyhovující

detailněji rozpracována.

Praze, Fakulta strojní 

12135 Ústav výrobních strojů a za

Obr. 

ry a hmotnost cykloidní p

Jednoduchost konstrukce

Jednoduchost montáže 

řevodů (minimální v

 

Dobré vlastnosti při rázovém 

r nejvhodn ější varianty

Po zvážení všech vlastností daných konstrukcí, porovnání parametr

komponent, jejich srovnání s

zástupcem firmy Kaspe a.s., byla vybrána 

nejlépe vyhovující

rozpracována.

ů a zařízení                                 

Obr. 35: Ideový návrh V4b

ry a hmotnost cykloidní převodovky

Jednoduchost konstrukce 

 (minimální vůle) 

i rázovém zatížení

jší varianty  

Po zvážení všech vlastností daných konstrukcí, porovnání parametr

komponent, jejich srovnání s

byla vybrána 

nejlépe vyhovující pro zamýšlenou aplikaci

rozpracována. 

                                 

: Ideový návrh V4b 

řevodovky 

 

zatížení 

Po zvážení všech vlastností daných konstrukcí, porovnání parametr

komponent, jejich srovnání s požadavky zadání a konzultaci se 

byla vybrána varianta 

pro zamýšlenou aplikaci

                                  

Po zvážení všech vlastností daných konstrukcí, porovnání parametr

požadavky zadání a konzultaci se 

varianta č. 4 jako nejvhodn

pro zamýšlenou aplikaci. Tato varianta tedy 

 

Po zvážení všech vlastností daných konstrukcí, porovnání parametr

požadavky zadání a konzultaci se 

jako nejvhodn

Tato varianta tedy 
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4.2 Výpočet řezných sil při frézování 

Zadané hodnoty: 

Parametry diamantových frézovacích nástrojů pro obrábění kamene zjištěné 

z katalogu několika různých výrobců: 

 

Výrobce: Nicolai Diamant Ghines Diamant Boart  

Nástroj: Blue Twin Cutter "506" 

Otáčky [n]: 4500-5200 5500 4300-5000 ot/min 

Průměr frézy [D]: 23 24 23 mm 

Rychlost posuvu [=>]: 250-500 200-500 200-280 mm/min 

Počet břitů [z]: 5 5 5 1 

Šířka záběru ostří [��]: 5 5 5 mm 

Úhel nastavení hl. ostří [D!]: 90 90 90 ° 

Tabulka 12: Vlastnosti frézovacích nástrojů 

Materiálové vlastnosti obráběných materiálů potřebné k výpočtu řezných sil: 

Materiál Žula Mramor Pískovec Teracco  

Pevnost v tlaku (po vysušení) [8%]: 240 180 80 80 MPa 

Tabulka 13: Vlastnosti materiálů 

Další známé hodnoty: 

Pracovní záběr[��]: 1/2 D mm 

Konstanta odporu materiálu [$%]: 10 1 

Úhel posunového pohybu[I]: 90 ° 

Tabulka 14: Známé hodnoty 

Z výše uvedených údajů byly pro výpočet vybrány ty nejvíce nepříznivé 

podmínky, aby z něj bylo možné získat maximální řeznou sílu, která může při 

obrábění kamene nastat. 
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Výpo

Otáčky [n]:

Průměr frézy [D]:

Rychlost posuvu [

Počet břitů [z]:

Šířka záběru ostří [

Úhel nastavení hl. ostří [

Pevnost materiálu v

Posuv na zub:

	�

 

Jmenovitý pr

ℎ 

 

Jmenovitá ší

�

 

Jmenovitá ší

��

ČVUT v Praze, Fakulta strojní
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ýpočet zahrnuje

Otáčky [n]: 

Průměr frézy [D]:

Rychlost posuvu [

Počet břitů [z]:

Šířka záběru ostří [

Úhel nastavení hl. ostří [

Pevnost materiálu v

Posuv na zub:

� K
=>

5. @
K
4500

Jmenovitý průř

 K 	�. sin I

Jmenovitá šíř

K
��

:S5D!
K

Jmenovitá šíř

� K �. � K

Praze, Fakulta strojní

12135 Ústav výrobních stroj

zahrnuje následujíc

Průměr frézy [D]: 

Rychlost posuvu [=>]: 

Počet břitů [z]: 

Šířka záběru ostří [��]: 

Úhel nastavení hl. ostří [

Pevnost materiálu v tlaku 

Posuv na zub: 

500

4500.5
K 0

Jmenovitý průřez třísky:

I . :S5D! K

Jmenovitá šířka třísky:

5

:S590°
K 5

Jmenovitá šířka třísky pro i

K 	�. �2 . :S5I

Praze, Fakulta strojní 

12135 Ústav výrobních strojů a za

následující parametry:

4500

500

 

Úhel nastavení hl. ostří [D!]: 

tlaku [8%]: 240

Obr. 36

0,0222	''/

řísky: 

0,0222. :S5

ísky: 

5	'' 

ísky pro i-tý zub:

:S5I K 0,0222

ů a zařízení                                 

í parametry: 

500 ot/min

23 mm 

500 mm/min

5  

5 mm 

90 ° 

240 MPa 

36: Schéma frézování 

/@X� 

:S590°. :S590

tý zub: 

0222.5. :S590°

                                 

ot/min 

mm/min 

: Schéma frézování [22

90° K 0,0222

K 0,111	''

                                  

22] 

0222	'' 

''� 
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Měrná řezná síla: 


�� K $%. 8% = 10.240 = 2400	Z/''� (4.5) 

 

Úhel záběru frézy: 

G = 2. [ = 2.30 = 60° (4.6) 

sin [ =
�^
��
�
=

,_
���
�
= 0,5 (4.7) 

 

Počet zubů v záběru: 

@� = G
360° . @ =

60
360 . 5 = 1		(@�1/a1Xℎbc51	5�ℎ1aX) (4.8) 

 

Řezná síla: 


+ =e(��
�f

�g
. 
��) = 0,111.2400 = 266,67	Z (4.9) 

 

Řezná rychlost: 

=+ = i.�. 5
1000 = i. 23.4500

1000 = 325,15	'/'S5 (4.10) 

 

Řezný výkon: 

6+ = 
+ . =+
6. 10# =

266,67.325,15
6. 10# = 1,445	/j (4.11) 

 

Výsledky frézování: 

Výpočet je zpracován v programu MS Excel a je přiložen k diplomové práci jako 

elektronická příloha č. 3c. 

Řezná síla: 266,67 N 

Řezný výkon: 1,445 kW 
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4.3 Výpoč

Tabulka vlastností 

Posuv na zub:

� K
=>

5. @
K
5600

Posuv na otá

K @. 	� K 1

Praze, Fakulta strojní

12135 Ústav výrobních stroj

Výpočet řezných sil p

Tabulka vlastností diamantového nástroje

Otáčky [n]:

Průměr vrtáku

Rychlost posuvu [

Počet břitů [z]:

Úhel nastavení hl. ostří [

Posuv na zub: 

500

5600.1
K 0

Posuv na otáčku: 

1.0,089 K 0

Praze, Fakulta strojní 

12135 Ústav výrobních strojů a za

řezných sil př

diamantového nástroje

Výrobce: 

Nástroj: 

Otáčky [n]: 

Průměr vrtáku [D]: 

Rychlost posuvu [=>

Počet břitů [z]: 

Úhel nastavení hl. ostří [

Tabulka 15

Obr. 

0,089	''/@X�

0,089	''/

ů a zařízení                                 

ezných sil při vrtání

diamantového nástroje 

 Nicolai

 

 

>]: 

Úhel nastavení hl. ostří [E!]: 

15: Vlastnosti diamant. vrtáku

 

Obr. 37: Schéma vrtání 

@X� 

/1< 

                                 

i vrtání 

 pro vrtání kamene:

Nicolai Diamant

ATS1215C

5600 

12 

25-30 

1 

120 

: Vlastnosti diamant. vrtáku

: Schéma vrtání [22] 

                                  

pro vrtání kamene: 

Diamant  

ATS1215C 

 ot/min

mm

 mm/min

1 

° 

: Vlastnosti diamant. vrtáku 

 

 

 

 

ot/min 

mm 

mm/min 
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Jmenovitá tloušťka třísky: 

ℎ K
	

2 . :S5 l
E!
2 m =

0,089
2 . :S5 n1202 o = 0,0387	'' (4.13) 

 

Jmenovitá šířka třísky: 

� = �
2. :S5 lpq� m

= 12
2. :S5 lpq� m

= 6,928	'' (4.14) 

Jmenovitá šířka třísky pro i-tý zub: 

�� = ℎ. � = 0,0387.6.928 = 0,268	''� (4.4) 

Měrná řezná síla: 


�� = $%. 8% = 2400	Z/''� (4.5) 

 

Řezná síla: 


+ = 
�� . �� = 2400.0,268 = 642,86	Z (4.9) 

 

Řezný výkon: 

6+ = 
+ . =+
2.60 = 642,86.211,12

2.60 = 4,52	/j (4.15) 

 

Krouticí moment v ose vrtáku: 

(4 = 2. 
+ . �
1000 = 2.642,86. 121000 = 15,42Z' (4.16) 

 

Výsledky vrtání: 

Výpočet je zpracován v programu MS Excel a je přiložen k diplomové práci jako 

elektronická příloha č. 4c. 

Řezná síla: 642,86 N 

Řezný výkon: 4,52 kW 

Krouticí moment v ose vrtáku: 15,42 Nm 
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Úhel nastav. hl. ostří [E!]: 90 ° 

Středový úhel [α]: 180 ° 

Obvodová rychlost [o]: 25 m/s	 

Hloubka řezu [ℎ!]: 30 mm 

 

 

Měrný řezný odpor (z předchozích výpočtů): 


�� K $%. 8% = 10.240 = 2400	Z/''� (4.5) 

 

Přepočet obvodové rychlosti na otáčky: 

5 = 1000. 1. 60
i. � = 734,56	1</'S5 (4.17) 

Délka třísky: 

& = i.�. A
360 = i. 650.180

360 = 1021,02	'' (4.18) 

Posuv na 1 břit: 

	� = =>
5. @ =

1000
734,56.40 = 0,034	''/@X� (4.1) 

Střední tloušťka třísky: 

:; = 	�. ℎ!
& = 0,034.30

1021,02 = 105,625	'' (4.19) 

 

Rozteč zubů: 

< = 2. i. 8
@ = 2. i. 325

40 = 51,05	'' (4.20) 

 

Počet zubů v záběru: 

@� = i.�. A
360. < =

i. 650.180
360.51,05 = 20 (4.5) 
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Jmenovitá šířka třísky: 

� K
��

sin E!
K

4,6
:S590 = 4,6	'' (4.21) 

 

Řezná rychlost: 

=� = i.�. 5
1000 = i. 650.734,56

1000 = 1500	'/'S5 (4.10) 

 

Řezná síla: 


� =

�� . ��. :;. l 4r

sssm
=� = 2400.4,6.105,625. (1)

1500 = 777,4	Z 
(4.22) 

 

Řezný výkon: 

6+ = 
� . =�
6. 10# =

777,4.1500
6. 10# = 19,44	/j (4.23) 

 

Výsledky řezání kotou čem: 

Výpočet je zpracován v programu MS Excel a je přiložen k diplomové práci jako 

elektronická příloha č. 5c. 

 

Řezná síla: 777,4 N 

Řezný výkon: 19,44 kW 

 

 

4.5 Vliv gyroskopického momentu 

Na následujícím obrázku (Obr. 39) je mechanismus rozdělen na příslušná 

tělesa 1 - 4 a zakótovány jsou také úhly mezi osami jednotlivých rotačních 

pohybů. Mechanismus je pro názornější ukázku vyobrazen ve dvou pohledech, 

v nárysu a bokorysu. 
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Výpočet gyroskopického momentu: 

 

Objem kotouče: 

?� K
i. 8�
4 . <� = i. 0,315�

4 . 0,0046 = 0,001434	'� (4.24) 

 

Přibližná hmotnost kotouče: 

'� = ?� . F = 0,001434.7850 = 11,26	/� (4.25) 

 

Přepočet uhlových rychlostí ze známých otáček: 

J� = 2. i. 5�
60 = 2. i. 15

60 = 1,57	a�t/: 
J�� = 2. i. 5�

60 = 2. i. 7,5
60 = 0,785	a�t/: 

J�# = 2. i. 5
60 = 2. i. 3000

60 = 314,16	a�t/: 

(4.26) 

 

Moment setrvačnosti k ose o34: 

"��# = 1
2'�. 8� = 1

2 . 11,26. 0,315� = 0,558	/�.'� (4.27) 

 

Vztahy pro rotační pohyb ve 3 osách: 

J# = J� + J�# 
J� = J� + J�� 
A# = A� + A�# + J�	v	J�# 
A� = A� + A�� + J�	v	J�� 
A# = A� + A�� + J�	v	J�� + A�# + (J�	 + 	J��)v	J�# = 

= A� + A�� + A�# + J�	v	J�� + J�	v	J�# +J��	v	J�# 
 

(4.28) 

J� − úℎb1=é	az{ℎb1:<S	 |a�t: } 

A� − úℎb1=á	@az{ℎbc5í	 |a�t:� } 
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Resalovo zrychlení: 

ABC7	�,�# = J�	v	J�# = J�	. J�# sin G 

ABC7	�,�� = J�	v	J�� = J�	. J�� sin [ 

ABC7	��,�# = J��	v	J�# = J��	. J�# sinI 

(4.29) 

 

pak 

A# = A� + A�� + A�# + ABC7	�,�� + ABC7	�,�# + ABC7	��,�# (4.30) 

 

Podmínka platnosti vztahů pro Resalovo zrychlení a tím i níže uvedených 

vztahů pro výpočet gyroskopického momentu je existence jedné výrazně vyšší 

úhlové rychlosti a druhé výrazně nižší.  

 

V tomto případě platí:  

(-	�,�# → J�#	 ≫ 	J� 
(-	�,�� → J�	 > 	J�� → 5c:3bňX�c	31t'í5/X 

(-	��,�# → J�#	 ≫ 	J��  

 

Vztah pro výpočet mezi pohyby 12 a 23 nesplňuje nutnou podmínku a proto 

nebude dále uvažován. 

 

Gyroskopický moment: 

(-	�,�# = −"��#. ABC7	�,�# = −"��# . (J�	v	J�#) = "��#. J�	v	J�# =  

= "��#. J�#	. 	J�. sin G 

 

(-	��,�# = −"��#. ABC7	��,�# = −"��# . (J��	v	J�#) = "��#. J�#	v	J�� =  

= "��#. J�#	. 	J��. sin I 

(4.31) 

 

Úhel natočení ϑ se mění v rozmezí 0-90°, ze vztahu (4.31) však vyplývá, že 

vzhledem k funkci sinus nejvyšší hodnota nastane při úhlu 0° a 90°. Výpočet 

proto uvažuje mechanismus při natočení 90°. 
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Velikost složek MGx a MGy: 

(-� K (-��,�#. cos A = 91,86. cos 0° = 137,79	Z' 

Vzhledem k funkci kosinus bude maximum při α=0° 

 

(-� = (-��,�#. sin A = 91,86. sin 90° = 137,79	Z' 

Vzhledem k funkci sinus bude maximum při α=90° 

(4.32) 

 

Reakce na ložiska RA a RB: 

(-� = 8). Z = 0 

8). 8, = 0 

8) = −8, = (-�
Z = 137,79

0,46 = 299,55Z 

(4.33) 

Z − =@tábc51:<	b1žS:c/	5�	1:c	1���'� 
Reakce na ložiska 89a 89�: 
(-�,�# = 89. $ = 0 

89. 89� = 0 

89 = −89� = (-�,�#
$ = 275,59

0,68 = 405,28Z 

(4.34) 

$ − =@tábc51:<	b1žS:c/	5�	1:c	1��'� 
 

Výpočet byl zpracován v programu MS Excel a je přiložen k diplomové 

práci jako elektronická příloha č. 2c. Výsledné zatížení na ložiska od 

gyroskopického momentu (reakce RA a RB) se následně musí připočíst 

k zatížení ložisek, aby byla správně navržena jejich únosnost. Výpočtem 

zjištěné momenty, které působí ve směru rotačních pohybů se musí uvažovat 

při návrhu pohonů a brzd. 
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Rozklad sil od obrábění do daného obecného souřadného systému v závislosti 

na úhlovém natočení mechanismu: 

Síla ve směru X Síla ve směru Y Síla ve směru Z 


� K 
. cos [ 


�� = 
. sin [ 


� = 
��. cos A 


� = 
��. sin A 


�� = −
�. cos A 


�� = −
�. sin A 


�� = 0 


�� = 
�. cos [ 


��� = 
�. sin [ 


�� = 
���. cos A 


�� = 
���. sin A 

Výsledné síly: 


� = �(
�)� + (
��)� + (
��)� 


� = �(
�)� + (
��)� + (
��)� 


� = �(
�)� + (
��)� + (
��)� 
 

Matice A= 

8)� 8)� 8)� 8,� 8,� 8,� ()� ()� ()� (,� (,� (,� 

1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

0 K 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 

K 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Matice b = 

0 

0 

w�� 

0 

0 

0 


� 


� 


� w �� 


�. �. cos [ 


�. �. sin [ + 
�. �. cos [ 


�. �. sin [ 
 

Matice x = 

8)� 

8)� 

8)� 
8,� 

8,� 

8,� 
()� 

()� 

()� 
(,� 

(,� 

(,� 
 

 

Výpočet reakcí:  

�. v = � (4.35) 

 

Výpočet reakcí z rovnic dle výše uvedeného postupu byl proveden 

v programu Matlab R2012b. Programový soubor s výpočtem (m-file) je přiložen 

k diplomové práci jako elektronická (č. 1c) i textová příloha (č. 4a). 

Síly od obrábění zjištěné z předchozího výpočtu v kapitolách 4.2, 4.3  

a 0 se musely zaokrouhlit výrazně směrem nahoru, z důvodu bezpečnosti  

a zohlednění možných nepřesností a dalších nepředvídaných vlivů u výsledné 

hodnoty. Výpočet také uvažuje působení obráběcích sil na nástroj současně ze 

třech směrů. Z předchozích úvah a zjištění vzešly následující parametry pro 

výpočet. 

 

Zadané parametry: 

Rozměr [D]: 0,35 [m] 

Rozměr [N]: 0,46 [m] 

Rozměr [K]: 0,68 [m] 
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Hmotnost tělesa 2 [m2]: 450 [kg] 

Hmotnost tělesa 3 [m3]: 200 [kg] 

Síla od obrábění ve směru X [Fx]: 1000 [N] 

Síla od obrábění ve směru Y [Fy]: 1000 [N] 

Síla od obrábění ve směru Z [Fz]: 1000 [N] 

Naklápění mechanismu [β]: 0 - 90 [°] 

Otáčení mechanismu [α]: 0 - 360 [°] 

 

 

Výsledky výpočtu ukazují průběh zatížení v závislosti na úhlu natočení A u [:  

 

Reakce ��� (radiální zatížení ložiska v bodě A) 

 

 
Graf 1: Průběh reakce RAr 

 

 

 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ú12135 Ústav výrobních strojů a zařízení                                  

 

68 

Reakce ��� (axiální zatížení ložiska v bodě A) 

 
Graf 2: Průběh reakce Raz 

Reakce ��� (radiální zatížení ložiska v bodě B) 

 
Graf 3: Průběh reakce RBr 
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Reakce ��� (axiální zatížení ložiska v bodě B) 

 
Graf 4: Průběh reakce RBy 

 

Z uvedených grafů dále program zjišťuje maximální hodnoty v průběhu otáčení, 

které pak shrnuje následující tabulka:  

Maximální zatížení ložisek od obrábění a hmotnosti vlastních částí: 

 Radiální zatížení Axiální zatížení 

Ložisko v bodě A 1732,1 N 6376,5 N 

Ložisko v bodě B 2418,6 N 1414,2 N 

 

4.7 Návrh ložisek 

Zatížení ložisek na horizontální ose naklápění (A): 

Radiální zatížení: 

Od (-��,�# = 299,55Z 

Od (-�,�# → 0���,��
� = ��_,_�

s,�  = 405,28Z 
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Od obrábění + hmotnostK 2419Z	(5�	2	b1žS:/�) → �#�
� = 1209,5Z 

¡cb/c' = 299,55 + 405,28 + 1209,5	 = 	1914,33Z ≅ £¤¤¤¥ 

 

Axiální zatížení: 

Od obrábění + hmotnost = 1414Z ≅ ¦§¤¤¥ 

Klopný moment: 

Od obrábění = 1000. � = 1000. 0,35 = 350Z' 

Od (-��,�# = 137,79Z' 

¡cb/c' = 350 + 137,79 = 487,79Z' ≅ §¤¤¥¨ 

 

Zatížení ložiska na svislé ose otáčení (C): 

Radiální zatížení:  

Od (-��,�# = 0���,��
� = ��,��

s,�  = 202,63Z 

Od (-�,�# → 0���,��
� = 405,28Z 

Od obrábění + hmotnost = 1732Z 

¡cb/c' = 202,63 + 405,28 + 1732	 = 	2339,91Z ≅ £§¤¤¥ 

 

Axiální zatížení: 

Od obrábění + hmotnost = 6376Z ≅ ©§¤¤¥ 

Klopný moment: 

Od obrábění = 1000. (� + $) = 1000. (0,35 + 0,68) = 1030Z' 

Od (-��,�# = 137,79Z' 

Od (-�,�# = 275,59Z' 

¡cb/c' = 1030 + 137,79 + 275,59 = 1443,38Z' ≅ ¦§¤¤¥¨ 

Shrnutí: 

Zatížení ložiska na ose A: Zatížení ložiska na ose C: 

Axiální Radiální Klopný moment Axiální Radiální Klopný moment 

1500N 2000 N 500 Nm 6500 N 2000 N 1500 Nm 
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Obr. 46: Valivé ložisko se zkříženými válečky [23] 

Parametry ložiska XU060111: 

Statické radiální zatížení: 21500 N 

Statické axiální zatížení: 44500 N 

Dynamické radiální zatížení: 22800 N 

Dynamické axiální zatížení: 36000 N 

Klopný moment:    1036 Nm 

 

Výpočet trvanlivosti ložiska lze provést přímo na internetových stránkách 

výrobce pomocí modulu „Medias“. Výstup z tohoto modulu při definovaném 

zatížení dle výše uvedených úvah je přiložen k diplomové práci jako 

elektronická příloha č. 6c. 

 

Výsledná trvanlivost ložiska XU060111: 

Trvanlivost při daném zatížení: 31656 h 

Moment tření: 9 Nm 

 

Pro osu C (svislé otáčení) bylo rovněž z katalogu firmy INA/FAG vybráno 

valivé ložisko stejného provedení (Obr. 46), konkrétně typ XU120222. Toto 

ložisko dle výpočtu trvanlivosti a únosnosti vychází zbytečně předimenzované, 

ale vzhledem ke konstrukci ložiska a jeho možnostech montáže se toto ložisko 

jeví jako velmi výhodné. Vnitřní kroužek obsahuje sadu průchozích otvorů, 

zatímco na vnějším kroužku jsou závitové díry (viz. Obr. 47), což je pro 

zamýšlené umístění ideální.  Musíme pak také uvažovat dostatečně velký 

průchozí vnitřní otvor a rozměry vidlice.  
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Obr. 47: Konstrukce ložiska XU120222 [24] 

 

Parametry ložiska XU120222: 

Statické radiální zatížení: 131000 N 

Statické axiální zatížení: 275000 N 

Dynamické radiální zatížení:   85000 N 

Dynamické axiální zatížení: 133000 N 

Klopný moment:     2662 Nm 

 

Výsledná trvanlivost ložiska XU120222: 

Trvanlivost při daném zatížení: 92081 h 

Moment tření: 29 Nm 

 

Výstup z modulu Medias s nastavením výpočtu dle uvedených parametrů 

zatížení je přiložen k diplomové práci jako elektronická příloha č. 7c. 

 

 

4.8 Návrh pohonů rotačních os 

Rotační osa A (horizontální nakláp ění) 

Jako pohon pro tuto rotační osu byl vybrán kompaktní servopohon od 

firmy Harmonic Drive série CHA-XX. Tento kompakt obsahuje harmonickou 

převodovku, servomotor, brzdu a valivé ložisko se zkříženými válečky. Schéma 

uspořádání je vidět na Obr. 48. Konkrétní typ servopohonu vzejde z výpočtu 

potřebného krouticího momentu na výstupu z převodovky. Tento moment musí 

mít tak velkou hodnotu, aby přetlačil všechen odpor, který působí proti 
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rotačnímu pohybu. Proti rotaci působí gyroskopický moment (-�,�#, moment 

od obrábění a třecí moment v ložiskách. Výpočet potřebného momentu je 

uveden v níže. 

 

Výpočet potřebného momentu na výstupu z převodovky: 

 

(/3) = (-�,�# +'1'c5<	1t	1�aá�ě5í + <řc5í	=	b1žS:/á{ℎ (4.36) 

 
Z předchozích výpočtů jsou tyto hodnoty známé: 

(-�,�# = 275,59Z' ≅ 280Z'	(=S@. /�3S<1b�	4.5) 
 

(1'c5<	1t	1�aá�ě5í = 
�. � = 1000.0,35 = 350Z' (4.37) 


� = :íb�	1t	1�aá�ě5í	 
� = a�'c51	5�	/<caé'	3ů:1�í	
�	(=S@. /�3S<1b�	4.6) 
 

¬řc5í	=	b1žS:/á{ℎ = 2	. 9 = 18Z' ≅ 20Z'	(=S@. /�3S<1b�	4.7) (4.38) 

 

(/3) = 280 + 350 + 20 = ©§¤¥¨  

 

Tomuto potřebnému momentu na výstupu vyhovuje z katalogu firmy Harmonic 

Drive servopohon s označením CHA-50A-160 . Parametry toho pohonu jsou 

uvedeny v následujícím souhrnu: 

 

Parametry servopohonu CHA-50A-160: 

Jmenovitý výstupní moment: 736Nm (max. 1180Nm) 

Vůle na výstupu: < 1 arcmin 

Převod: 160 

Maximální otáčky: 22 ot/min 

Brzdný moment brzdy: 720Nm 

 

Parametry ložiska: 

Ložisko se zkříženými válečky 

Dynamická radiální únosnost: 37 300N 
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Dynamická axiální únosnost:  56 100N

Klopný moment: 1558Nm
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kapitole 4.7., p
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Dynamická axiální únosnost:  56 100N

Klopný moment: 1558Nm 

ětší únosnost než pro horizontální osu navržené a spo

., proto je vhodné pro zamýšlené použití v

Obr. 48: Servopohon 

list servopohonu CHA

textová příloha č. 1a.

ní osa C (svislé otá čení)

Na svislé rotační ose zajiš

evodovkou. Vzhledem k tomu, že je zamýšleno vedení svazku kabel

edem pohonné soustavy, musí navržený pohon mít v

čně velký pro pr

tohoto průchozího otvoru lze stanovit p

ůřezů vodičů a hadic do jednoho celku a navržení kruhové 

plochy, do které by se všechny tyto

ů a zařízení                                 

Dynamická axiální únosnost:  56 100N 

tší únosnost než pro horizontální osu navržené a spo

roto je vhodné pro zamýšlené použití v

: Servopohon CHA 

list servopohonu CHA-50A-16

1a. 

ení) 

ní ose zajišťuje rotaci

tomu, že je zamýšleno vedení svazku kabel

edem pohonné soustavy, musí navržený pohon mít v

 velký pro průchod všech kabel

ůchozího otvoru lze stanovit p

čů a hadic do jednoho celku a navržení kruhové 

tyto průřezy vešly. 

                                 

tší únosnost než pro horizontální osu navržené a spo

roto je vhodné pro zamýšlené použití v

CHA Harmonic drive 

160 firmy Harmonic

ťuje rotaci

tomu, že je zamýšleno vedení svazku kabel

edem pohonné soustavy, musí navržený pohon mít v

chod všech kabel

chozího otvoru lze stanovit p

 a hadic do jednoho celku a navržení kruhové 

ůřezy vešly.  

                                  

tší únosnost než pro horizontální osu navržené a spo

roto je vhodné pro zamýšlené použití v

Harmonic drive [26] 

0 firmy Harmonic 

uje rotaci servomotor s

tomu, že je zamýšleno vedení svazku kabel

edem pohonné soustavy, musí navržený pohon mít v ose pr

chod všech kabelů vedoucích ze spodní 

chozího otvoru lze stanovit při poskládání všech 

 a hadic do jednoho celku a navržení kruhové 

 

tší únosnost než pro horizontální osu navržené a spoč

roto je vhodné pro zamýšlené použití v rotační hlav

 

 Drive je uveden

servomotor s cykloidní 

tomu, že je zamýšleno vedení svazku kabel

ose průchozí otvor, 

 vedoucích ze spodní 

ři poskládání všech 

 a hadic do jednoho celku a navržení kruhové 
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tší únosnost než pro horizontální osu navržené a spočítané 

ní hlavě. 

Drive je uveden 

cykloidní 

tomu, že je zamýšleno vedení svazku kabelů 

chozí otvor, 

 vedoucích ze spodní 

i poskládání všech 

 a hadic do jednoho celku a navržení kruhové 
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Z Obr. 

je minimální požadovaný pr

použití určitého po

určité mezery a

alespoň Ø65mm

Stanovení pot

(/3+ K (-�

Praze, Fakulta strojní

12135 Ústav výrobních stroj

chod středem jsou

Číslo 

1 Napájení v

2 Vodovodní hadice

3 5 x Pneumatická (vzduchová) hadice 

4 Enkodér na v

5 Enkodér na servomotoru

6 Odměř

7 Napájení servomotoru

8 Sníma

Tabulka 

Obr. 49 je zřejmé, že po seskládání všech uvažovaných vodi

je minimální požadovaný pr

čitého počtu sníma

ité mezery a příčky mezi vodi

65mm 

potřebného momentu na výstupu z

�,�# u(-��

Praze, Fakulta strojní 

12135 Ústav výrobních strojů a za

jsou uvažovány následující typy 

Napájení vřetena

Vodovodní hadice

5 x Pneumatická (vzduchová) hadice 

Enkodér na vř

Enkodér na servomotoru

Odměřování polohy

Napájení servomotoru

Snímač, koncový doraz

Tabulka 16: Typy vodi

Obr. 49: Minimální st

řejmé, že po seskládání všech uvažovaných vodi

je minimální požadovaný průchozí otvor 

čtu snímačů, indikátor

ř čky mezi vodi

ebného momentu na výstupu z

��,�# u'1'c5<

ů a zařízení                                 

uvažovány následující typy 

Typ vodiče

řetena 

Vodovodní hadice 

5 x Pneumatická (vzduchová) hadice 

Enkodér na vřetenu 

Enkodér na servomotoru

ování polohy 

Napájení servomotoru 

, koncový doraz 

: Typy vodičů a hadic pr

: Minimální středový pr

ejmé, že po seskládání všech uvažovaných vodi

ůchozí otvor Ø

čů, indikátorů

ky mezi vodiči, minimální pr

ebného momentu na výstupu z

'1'c5<	1t	1�a

                                 

uvažovány následující typy 

Typ vodiče 

5 x Pneumatická (vzduchová) hadice 

Enkodér na servomotoru 

 

 a hadic průchozích v ose pohonu

ředový průchozí otvor

ejmé, že po seskládání všech uvažovaných vodi

Ø60mm. Pokud budeme ješt

, indikátorů polohy, konco

i, minimální průchozí otvor by tak m

ebného momentu na výstupu z převodovky:

1�aá�ě5í u <ř

                                  

uvažovány následující typy vodičů a hadic

Rozm

5 x Pneumatická (vzduchová) hadice  

chozích v ose pohonu

 
chozí otvor 

ejmé, že po seskládání všech uvažovaných vodi

60mm. Pokud budeme ješt

 polohy, koncových spína

i, minimální průchozí otvor by tak m

evodovky: 

řc5í	=	b1žS:/

 

a hadic: 

Rozměr 

Ø16 

Ø26 

Ø10 

Ø10 

Ø10 

Ø5 

Ø10 

x 

chozích v ose pohonu 

ejmé, že po seskládání všech uvažovaných vodičů a hadic 

60mm. Pokud budeme ještě uvažovat 

vých spínačů

chozí otvor by tak m

S:/á{ℎ 

76 

čů a hadic 

ě uvažovat 

čů a také 

chozí otvor by tak měl být 

(4.39) 
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Z předchozích výpočtů jsou tyto hodnoty známé: 

(-�,�# = 275,59Z' ≅ 280Z'	(=S@. /�3S<1b�	4.5) 
(-��,�# = 137,79Z' ≅ 140Z' 

(1'c5<	1t	1�aá�ě5í = 
�. � = 1000.0,35 = 350Z' 


� − :íb�	1t	1�aá�ě5í	 
� − a�'c51	5�	/<caé'	3ů:1�í	
�	(=S@. /�3S<1b�	4.6) 
¬řc5í	=	b1žS:/á{ℎ = 39Z' ≅ 40Z'	(=S@. /�3S<1b�	4.7) 
(/3+ = 280 + 140 + 350 + 40 = ¦¤¥¨ 

 

Výše vypočteným parametrům nejlépe vyhovuje cykloidní převodovka od 

firmy Nabtesco, typ RD-200C-156. Tato převodovka má do vnějšího odlitku 

zabudované připojovací rozhraní pro servomotor mimo osu rotace. Připojení 

servomotoru je realizováno dodávanou spojkou přes výstupní hřídel převodovky 

(mimo osu rotace) a hřídel servomotoru. Mezi tím je vsunuta přechodová 

přírubová součást k připojení servomotoru ke hlavnímu vnějšímu odlitku, kterou 

výrobce dodává v několika provedeních dle připojovacích rozměrů konkrétních 

motorů. Díky připojení servomotoru mimo centrální osu vznikl prostor pro 

středový průchozí otvor o průměru 75mm. Konstrukce převodovky je vidět na 

Obr. 50. Cykloidní převodovka má obecně velmi přesný chod, vůle na výstupu 

se pohybuje okolo 1“. Nevýhodou použití tohoto typu cykloidní převodovky je 

její poměrně vysoká hmotnost. Únosnost na potřebný moment splňuje  

i o stupeň menší typ, ten ale neobsahuje dostatečně velký průchozí otvor. 

 

Parametry cykloidní převodovky RD-200C-156: 

Vůle na výstupu: 1 arcmin 

Jmenovitý moment: 1960Nm 

Jmenovité otáčky: 15 ot/min (max. 30 ot/min) 

Průchozí středový otvor: Ø75mm 

Převod: 156 
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Požadovaná velikost momentu motoru:
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katalogu cykloidní převodovky 
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234Z' 
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: Schema cykloidní p

pro cykloidní p řevodovku

Požadovaná velikost momentu motoru: 

ěℎX	�c@	@�<

(odpor převodovky

evodovky Nabtesco.

sou 15 ot/min. Z

kách bude odpor přibližně 180Nm. Tuto hodnotu je dle výrobce 

čnostním koeficie

 

 
 

 
 
 

 

Velký st

Malý 

Otvor
Tě

Vstupní př

Čelní ozubení

Dvojitá podpěra

                                 

cykloidní převodovky 

řevodovku  

@�<ížc5í 

evodovky naprázdno) je možné

Nabtesco. Uvažované maximální provozní 

sou 15 ot/min. Z grafu na 

ě 180Nm. Tuto hodnotu je dle výrobce 

nostním koeficientem /

 

 
 
 

Velký středový převod

Malý středový př

Otvor 
Těsnění 

Vstupní hř
Vstupní převod 

elní ozubení 

Dvojitá podpěra 

                                  

evodovky [27] 

naprázdno) je možné

Uvažované maximální provozní 

grafu na Obr. 51

 180Nm. Tuto hodnotu je dle výrobce 

/ K 1,3. 

 
 

řevod 

edový převod 

Příruba motoru

Spojka

Vstupní hřídel 

 

naprázdno) je možné stanovit 

Uvažované maximální provozní 

51 je jasné, že p

 180Nm. Tuto hodnotu je dle výrobce 

íruba motoru 

Spojka 
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(4.40) 

stanovit 

Uvažované maximální provozní 

je jasné, že při 

 180Nm. Tuto hodnotu je dle výrobce 

(4.41) 
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Obr. 

Moment na motoru tedy musí být:

(/3+ u(/2
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K 15	.156

čtené parametry spl

Parametry motoru AKM

Jmenovitý moment: 6,80 Nm (p

Jmenovité otáčky: 3000 ot/min (max 5500 ot/min)

Jmenovitý výkon: 2,14 kW

Brzdný moment integrované brzdy: 14,5 Nm

Katalogový list převodovky RD

jako elektronická p
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Obr. 51: Moment p

Moment na motoru tedy musí být:

K
800 u 234

156

otáčky motoru:

ℎb1:<	1<áčc5

K £°±¤	²³

tené parametry splňuje 

Parametry motoru AKM-52K: 

Jmenovitý moment: 6,80 Nm (při otá

ky: 3000 ot/min (max 5500 ot/min)

Jmenovitý výkon: 2,14 kW 

Brzdný moment integrované brzdy: 14,5 Nm

evodovky RD-

elektronická příloha 8c (p

ů a zařízení                                 

: Moment převodovky bez zatížení 

Moment na motoru tedy musí být: 

234
K
1034

156
K

ky motoru: 

c5í	ℎb�=z	=

²³/¨´µ 

tené parametry splňuje motor firmy Kollmorgen typ 

Jmenovitý moment: 6,80 Nm (při otáčkách 3000 ot/min)

ky: 3000 ot/min (max 5500 ot/min)

Brzdný moment integrované brzdy: 14,5 Nm

-200C-156 a servomotoru AKM

říloha 8c (převodovka)

                                 

evodovky bez zatížení 

K ©, ©°¥¨

=	1:c	¡ K 15

motor firmy Kollmorgen typ 

kách 3000 ot/min)

ky: 3000 ot/min (max 5500 ot/min) 

Brzdný moment integrované brzdy: 14,5 Nm 

156 a servomotoru AKM

řevodovka) a 

                                  

 
evodovky bez zatížení [27] 

©°¥¨ 

15	1</'S5	

motor firmy Kollmorgen typ 

kách 3000 ot/min) 

156 a servomotoru AKM

a textová př

 

	

motor firmy Kollmorgen typ AKM-52K

156 a servomotoru AKM-52K je uveden

textová příloha 2a (servo).
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(4.42) 

(4.43) 

52K. 

je uveden 

(servo). 
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4.9 Návrh brzd 

Stroj Carbo Compact CNC nedisponuje hydraulickým agregátem, proto se 

výběr omezil pouze na elektricky nebo pneumaticky ovládané brzdy. Největší 

problém představuje velikosti potřebného brzdného momentu, kdy většina 

z dostupných produktů nedosahuje ani z daleka potřebné hodnoty, nebo tuto 

hodnotu dosahuje jen při velmi velkých rozměrech. Brzdný moment musí 

zajišťovat „aretaci“ při nekontinuálním obrábění, kdy se hlava zamkne v určité 

poloze, při níž bude probíhat obrábění. Musí tedy zajistit, aby se hlava 

nepootočila vlivem sil a momentů od obrábění a od gyroskopických momentů. 

Požadavek na navrženou brzdu je tedy velmi vysoký brzdný moment  

a kompaktní rozměry, aby bylo možné ji zapracovat do omezeného prostoru 

hlavy. 

 

 

Stanovení velikosti požadovaného brzdného momentu: 

Brzdný moment u horizontálního naklápění (osa A): 

(�) K (/1) u(-�,�# = 350 + 275,59 = 625,59Z' (4.44) 

 

Z bezpečnostních důvodů se výsledný moment vynásobí koeficientem 2 

(�) = 625,59	. 2 = 1251,18 ≅ ¦°¤¤¥¨ (4.45) 

 

(/1) −(1'c5<	1t	1�aá�ě5í, /<caý	3ů:1�í	=c	:'z:bX	a1<�{c	1:z	� 

 

Brzdný moment u svislého otáčení (osa C): 

(�+ = (/1+ +(-��,�# = 350 + 137,79 = 487,79Z' (4.46) 

 

Z bezpečnostních důvodů se výsledný moment vynásobí koeficientem 2 

(�+ = 487,79	. 2 = 975,58 ≅ ¦¤¤¤¥¨ (4.47) 

 

(/1+ −(1'c5<	1t	1�aá�ě5í, /<caý	3ů:1�í	=c	:'z:bX	a1<�{c	1:z	¡ 
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Brzdný moment: 342Nm
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Vhodný brzdný systém má ve svém

Jedná se o pneumatickou brzdu s

íznivých rozměrů. Dal

Princip funkce 

brzdy z katalogu

Horizontální naklápění (osa A

RotoClamp S typ RC 90 S

Brzdný moment: 342Nm
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Vhodný brzdný systém má ve svém

Jedná se o pneumatickou brzdu s

Další velkou výhodou je možnost skládat jednotlivé brzdy 

Princip funkce a konstruk

Obr. 52: Princip pneumatické brzdy

Obr. 53: Brzda Hema RotoClamp

katalogu  firmy HEMA

ění (osa A):  

RC 90 S 

Brzdný moment: 342Nm 

ů a zařízení                                 

Vhodný brzdný systém má ve svém

Jedná se o pneumatickou brzdu s vysokým brzdným momentem za relativn

ší velkou výhodou je možnost skládat jednotlivé brzdy 

a konstrukční uspoř

 

Princip pneumatické brzdy

: Brzda Hema RotoClamp

firmy HEMA :  

 

                                 

Vhodný brzdný systém má ve svém produktovém portfoliu firma HEMA. 

vysokým brzdným momentem za relativn

ší velkou výhodou je možnost skládat jednotlivé brzdy 

uspořádání brzdy 

Princip pneumatické brzdy

: Brzda Hema RotoClamp 

                                  

produktovém portfoliu firma HEMA. 

vysokým brzdným momentem za relativn

ší velkou výhodou je možnost skládat jednotlivé brzdy 

brzdy je vidě

Princip pneumatické brzdy [25] 

 [25] 

 

produktovém portfoliu firma HEMA. 

vysokým brzdným momentem za relativn

ší velkou výhodou je možnost skládat jednotlivé brzdy 

vidět na Obr. 52
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produktovém portfoliu firma HEMA. 

vysokým brzdným momentem za relativně 

ší velkou výhodou je možnost skládat jednotlivé brzdy 

52. 
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V konstrukci jsou použity 2ks této brzdy na jednom konci horizontální osy 

poskládané na sebe. Na druhém konci brzdu obsahuje již kompakt pohonu 

s harmonickou převodovkou CHA-50A. Brzda obsažená v tomto kompletu 

přináší brzdný moment 720Nm. 

 

(� K 342	. 2 + 720 = 1404Z' ≥ 1300Z' → ·�¸²·¹º» (4.48) 

 

Svislé otáčení (osa C):  

RotoClamp N typ RC 120 N 

Brzdný moment: 600Nm 

 

Opět jsou na svislé rotační ose použity 2 ks této brzdy spolu s brzdou na 

servomotoru, která přináší dalších 14,5Nm brzdného momentu. 

 

(�� = 600	. 2 + 14,5 = 1214Z' ≥ 1000Z' → ·�¸²·¹º» (4.49) 

 

Katalogový list pneumatických brzdných systémů od výrobce Hema je přiložen 

v příloze č. 3a. Konstrukční uspořádání výše uvedených brzd v rotační hlavě je 

vidět na Obr. 58 a Obr. 59. 

 

4.10 Odměřování 

Odměřování úhlu natočení obou rotačních os zajišťuje inkrementální polohový 

snímač Heidenhain ERM 2410. Snímač tvoří ocelový kroužek s magnetickou 

páskou po obvodu a snímací hlava (viz. Obr. 54). Tento typ odměřování udává 

polohu s přesností ± 16“, což na nástroji znamená odchylku ±0,0136mm. 

 
Obr. 54: Odměřování polohy Heidenhain ERM 2410 [28] 
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Profil těsn

[33] 

 
 

rozsahu ±185°. H

ídící software, pokud však tento software 

nebo vznikne jiná nenadálá situace, kdy se hlava v požadované poloze 
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4.15 Pevnostní výpočet šroubů na vidlici 


� K 1000Z	 → :íbá	1t	1�aá�ě5í 
8), 89 → :íbz	1t	�za1:/13S{/éℎ1	'1'c5<X	(=S@. /�3S<1b�	4.5) 

�¼ = 1500Z → <íℎ�	=řc<c5� 

 

Zatížení šroubu kolmo na osu: 


��� = 
� + 8) + 89 + �¼ = 1000 + 299,55 + 405,28 + 1500 = 3204,8 ≅ 3210Z 

 

��<ížc5í	�c	a1@b1žc51	5�	8	ša1X�ů		 → 3210
8 = ±¤¦¥ (4.50) 

 

Určení požadovaného minimálního předpětí: 


��� ≤ 
� = 
�ř	. 	� 

��� = 
�ř. 	 → 
�ř = 
���

	� = 401
0,1 = ±¤¦¤¥ (4.51) 

 

	� − :1XčS5S<cb	<řc5í	(:<a1�. <��Xb/z	�29�) 

�ř − :íb�	3řct3ě<í 

� = <řc{í	:íb� 

 

Kontrola tahového napětí šroubu: 

8� = 640(6�	(:<a1�. <��. �29�) 
H�� = 0,3	. 8� = 192(6�	(@c	:<a1�. <��. �29�) 
�9� = 4000Z	(<íℎ�	ℎ1aS@15<áb5í	1:z) 
 

Zatížení v ose šroubu: 


�� = �9� + 
� + 8) + 89
8 + 
�ř 


�� = 4000 + 1000 + 299,55 + 405,28
8 + 4010 = 4723,1 ≅ ±¿§¤¥ (4.52) 

 

Průřez jádra šroubu: 

�� = i. t��
4 = i. 9,853�

4 = ¿©, £§¨¨£ (4.53) 
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t� K 9,853''	 → 3aů'ěa	�áta�	ša1X�X	(:c	À¬	=S@. �29�) 
 

Tahové napětí: 

H� = 
��
�� ≤ H�� 

H� = 
��
�� = 4750

76,25 = ©£, °ÁÂÃ < H�� = 192(6� → ·�¸²·¹º» (4.54) 

 

Kontrola hloubky zašroubování: 

3� = 70(6� → @c	À¬. =S@. �29�  

� = 10,106''	 → '�bý	Ø	@á=S<X 

�� = 10,863''	 → :<řct5í	Ø	@á=S<X 

t7 = 12''	 → �'c51=S<ý	Ø	ša1X�X 

 

Nosná výška závitu: 

� = t7 − �
2 = 12 − 10,106

2 = 0,947'' (4.55) 

 

Počet závitů v délce zašroubování: 

'. = 20'' → téb/�	@�ša1X�1=á5í 
6; = 1,75'' → :<1X3á5í	@á=S<X 

'. = 5�. 6; 
5� = '.

6; =
20
1,75 = 11,43 ≅ 11 (4.56) 

 

Tlak v závitech: 

3� = 
��
i. ��. 5�. � =

4750
i. 10,863.11.0,947 = ¦°, °©ÁÆÃ < 3� → ·�¸²·¹º» (4.57) 
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5 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové otočné hlavy pro stroj 

Carbo Compact CNC firmy Kaspe a.s.. Nejprve byla vypracována rešerše 

současného stavu obdobných zařízení na trhu, ze které vzešlo povědomí, 

jakým směrem se ubírá jejich dnešní vývoj. Rešerše také přinesla mnoho 

cenných poznatků o vlastnostech současných otočných hlav a možnostech 

konstrukčního řešení některých jejich částí.  

Na základě provedené rešerše poté vznikly 4 koncepční návrhy 

konstrukčního řešení zohledňující použití elektrovřetena stanoveného 

zadavatelem diplomové práce, firmou Kaspe a.s.. Tyto koncepční návrhy 

obsahují několik typů pohonů rotačních os a také jejich různé rozmístění.  

Dále byl k těmto variantám řešení vypracován seznam kladných  

a záporných vlastností. Porovnáním těchto vlastností a dalších parametrů pak 

bylo možné doporučit jednu z variant zástupci firmy Kaspe a po následné 

konzultaci stanovit variantu, která bude dále podrobněji rozpracována. Jako 

nejvhodnější varianta byl stanoven návrh č. 4.  

 Následovalo stanovení řezných sil při frézování požadovanou frézou  

o průměru 20mm, při vrtání a při řezání kotoučem o průměru 630mm. Tyto 

řezné síly byly vypočítány pro nejnepříznivější podmínky vznikající při obrábění 

uvažovaných materiálů. Jako nejvíce nepříznivý materiál se ukázala být žula. 

V programu Matlab byl dále vypracován výpočtový model zatížení daného 

mechanismu, ze kterého se pak daly zjistit silové poměry. K tomuto výpočtu 

také přísluší další výpočet, zabývající se vlivem gyroskopických momentů na 

danou soustavu, které vznikají při otáčení hlavy s rotujícím řezným kotoučem. 

 Vzhledem ke zjištěným hodnotám z výpočtů zatížení a prostorovým 

možnostem v otočné hlavě pak byl přizpůsoben výběr konkrétních použitých 

komponent. To vše následně umožnilo navrhnout detailní konstrukci otočné 

hlavy a pohony jejích rotačních os. Hlava se skládá z vrchního rámu, který se 

připojí ke stávajícímu rozhraní stroje Carbo Compact CNC s nutností 

minimálních úprav. Uvnitř rámu je umístěna cykloidní převodovka RD-200C-156 

a na ní servomotor AKM-52K, což tvoří pohon rotační osy C. Rám dále 
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obsahuje dvojici pneumatických brzd RC 120 N pro možnost aretace 

v libovolném úhlu a kroužek odměřování polohy ERM 2410. Na tento rám 

navazuje vidlice, která svírá vřeteno. Horní rám je s vidlicí spojen ložiskem se 

zkříženými válečky XU120222. Na konci vidlice jsou pak z obou bočních stran 

připojeny další komponenty tvořící horizontální osu otáčení. Horizontální osa 

obsahuje kompaktní servopohon s harmonickou převodovkou CHA-50A-160, 

dvojici pneumatických brzd RC 90 S, křížové ložisko XU060111 a odměřování 

polohy ERM 2410. Obě rotační osy jsou také vybaveny bezpečnostními dorazy. 

Překážky a problémy, které bylo nutné při návrhu hlavy překonat, 

poukazují na otázku vhodnosti použití daného elektrovřetena pro zasazení do 

tohoto typu otočné hlavy. Vřeteno je samo o sobě značně rozměrné a to 

v kombinaci s požadovaným rozsahem pohybů (úhlu natočení) otočné hlavy, 

předurčuje návrh k celkově robustnější a hmotnější konstrukci. Zejména je tímto 

ovlivněna délka vidlice svírající vřeteno, což snižuje její tuhost a zhoršuje 

podmínky pro případné přesnější obrábění. 

K návrhu rotační hlavy byla také vypracována částečná výkresová 

dokumentace, která zahrnuje výkres celkové sestavy, sestavné výkresy 

vybraných dílčích celků a výrobní výkresy vybraných dílů. 

 

Parametry navržené otočné hlavy 

Rozsah otáčení osy C ±185° Rozměry (VxŠxH) 1575x765x390 

Rozsah otáčení osy A -2 až 92° Hmotnost 670 kg 

Jmenovité otáčky osy C 19 ot/min Přesnost polohování 
rotačních os (A i C) ±16“ 

Jmenovité otáčky osy A 22 ot/min 
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Příloha 4a: Program výpočtu zatížení z MatLabu 

clear all ;  
close all ;  
clc;  
  
Fo=1000; %[N] (osova)  
Fa=1000; %[N] (bocni)  
Fb=1000; %[N] (celni)  
D=0.35; %[m]  
K=0.68; %[m]  
  
krok_alpha=5;  
krok_beta=2;  
  
ALPHA=[0:krok_alpha:360];  
BETA=[0:krok_beta:90];  
  
[X,Y]=meshgrid(ALPHA,BETA);  
  
for  i=1:length(ALPHA)  
    for  j=1:length(BETA)  
         
alpha1=ALPHA(i); %[°] (uhel natoceni v ose C )  
beta1=BETA(j); %[°] (uhel naklopeni v ose A)  
  
m2=450; %[kg](hmotnost telesa 2)  
m3=200; %[kg](hmotnost telesa 3)  
  
G2=m2*9.81;  
G3=m3*9.81;  
  
alpha=alpha1*pi/180;  
beta=beta1*pi/180;  
  
%rozklad osove sily  
Foz=Fo*cos(beta);  
Foxy=Fo*sin(beta);  
Fox=Foxy*cos(alpha);  
Foy=Foxy*sin(alpha);  
  
%rozklad kolme bocni sily  
Fax=-Fa*cos(alpha);  
Fay=-Fa*sin(alpha);  
Faz=0;  
  
%rozklad kolme celni sily (proti zepredu)  
Fbz=Fb*cos(beta);  
Fbxy=Fb*sin(beta);  
Fby=Fbxy*cos(alpha);  
Fbx=Fbxy*sin(alpha);  
  
Fx=sqrt((Fox^2)+(Fax^2)+(Fbx^2));  
Fy=sqrt((Foy^2)+(Fay^2)+(Fby^2));  
Fz=sqrt((Foz^2)+(Faz^2)+(Fbz^2));  
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A= [  
    1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0;  
    0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0;  
    0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0;  
    0 K 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0;  
    K 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0;  
    0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1;  
    0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0;  
    0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0;  
    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0;  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;  
    ];  
  
b= [0; 0; -G2; 0; 0; 0; Fx; Fy; Fz-G3; Fy*(D*cos(be ta)); 
Fz*(D*sin(beta))+Fx*(D*cos(beta)); Fy*(D*sin(beta)) ;];  
  
x=inv(A)*b;  
  
RAx=x(1,1);  
RAy=x(2,1);  
%disp('Zatizeni loziska v bode [A] v axialnim smeru :')  
RAz=x(3,1); %Zatizeni loziska v bode [A] v axialnim smeru  
RBx=x(4,1);  
%disp('Zatizeni lozisek v bode [B] v axialnim smeru :')  
RBy=x(5,1); % Zatizeni lozisek v bode [B] v axialnim smeru  
RBz=x(6,1);  
MAx=x(7,1);  
MAy=x(8,1);  
MAz=x(9,1);  
MBx=x(10,1);  
MBy=x(11,1);  
MBz=x(12,1);  
  
%disp('Vyslednice reakci na loziska v bode [B] v ra dialnim smeru:')  
RBr=sqrt((RBx^2)+(RBz^2)); %Vyslednice reakci na loziska v bode [B] v 
radialnim smeru  
%disp('Vyslednice reakci na lozisko v bode [A] v ra dialnim smeru:')  
RAr=sqrt((RAx^2)+(RAy^2)); %Vyslednice reakci na lozisko v bode [A] v 
radialnim smeru  
  
RAZ(i,j)=RAz;  
RBY(i,j)=RBy;  
RBR(i,j)=RBr;  
RAR(i,j)=RAr;  
    end  
end  
  
%% Maximalni hodnoty  
MAX_RAZ=max(max(abs(RAZ(:,:))));  
Poloha_max_RAZ=abs(RAZ)==MAX_RAZ;  
figure(101)  
plot3(X,Y,Poloha_max_RAZ', 'ro' )  
title( 'Maximum RAz' )  
xlabel( '\alpha [°]' )  
ylabel( '\beta [°]' )  
zlabel( 'Poloha MAXIMA' )  
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MAX_RBY=max(max(abs(RBY(:,:))));  
Poloha_max_RBY=abs(RBY)==MAX_RBY;  
figure(102)  
plot3(X,Y,Poloha_max_RBY', 'ro' )  
title( 'Maximum RBy' )  
xlabel( '\alpha [°]' )  
ylabel( '\beta [°]' )  
zlabel( 'Poloha MAXIMA' )  
  
MAX_RBR=max(max(abs(RBR(:,:))));  
Poloha_max_RBR=abs(RBR)==MAX_RBR;  
figure(103)  
plot3(X,Y,Poloha_max_RBR', 'ro' )  
title( 'Maximum RBr' )  
xlabel( '\alpha [°]' )  
ylabel( '\beta [°]' )  
zlabel( 'Poloha MAXIMA' )  
  
MAX_RAR=max(max(abs(RAR(:,:))));  
Poloha_max_RAR=abs(RAR)==MAX_RAR;  
figure(104)  
plot3(X,Y,Poloha_max_RAR', 'ro' )  
title( 'Maximum RAr' )  
xlabel( '\alpha [°]' )  
ylabel( '\beta [°]' )  
zlabel( 'Poloha MAXIMA' )  
  
%% Graf 1 - RAz  
figure(1)  
surf(X,Y,RAZ')  
title( 'RAz' )  
xlabel( '\alpha [°]' )  
ylabel( '\beta [°]' )  
zlabel( 'Reakce [N]' )  
  
%% Graf 2 - RBy  
figure(2)  
surf(X,Y,RBY')  
title( 'RBy' )  
xlabel( '\alpha [°]' )  
ylabel( '\beta [°]' )  
zlabel( 'Reakce [N]' )  
  
%% Graf 3 - RBr  
figure(3)  
surf(X,Y,RBR')  
title( 'RBr' )  
xlabel( '\alpha [°]' )  
ylabel( '\beta [°]' )  
zlabel( 'Reakce [N]' )  
  
%% Graf 4 - RAr  
figure(4)  
surf(X,Y,RAR')  
title( 'RAr' )  
xlabel( '\alpha [°]' )  
ylabel( '\beta [°]' )  
zlabel( 'Reakce [N]' )  
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disp( 'Maximalni hodnota zatizeni na lozisko v bode [A] v  radialnim 
smeru:' )  
disp(MAX_RAR);  
disp( 'Maximalni hodnota zatizeni na loziska v bode [B] v  radialnim 
smeru:' )  
disp(MAX_RBR);  
disp( 'Maximalni hodnota zatizeni loziska v bode [A] v ax ialnim 
smeru:' )  
disp(MAX_RAZ);  
disp( 'Maximalni hodnota zatizeni lozisek v bode [B] v ax ialnim 
smeru:' )  
disp(MAX_RBY);  
 


