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PŘEHLED POUŽITÝCH VELIČIN A JEDNOTEK 

Symbol Jednotka Význam 

A [–] Osa rotace okolo osy X 

AD [mm2] Průřez třísky 

ae [mm] Šířka řezu 

af [mm] Vzdálenost frézovací síly 

ap [mm] Hloubka řezu 

at [mm] Vzdálenost těžiště vřetena od osy A 

atc [mm] Vzdálenost těžiště vřetena od osy C 

B [–] Osa rotace okolo osy Y 

B1 [mm] Délkový rozměr 

bd [mm] Střední šířka třísky 

C [–] Osa rotace okolo osy Z 

Ca [kN] Dynamická únosnost axiální 

Coa [N] Statická únosnost axiální 

Cor [N] Statická únosnost radiální 

Cr [kN] Dynamická únosnost radiální 

Cšr [N·mm-1] Tuhost šroubu 

Ctr1,2 [N·mm-1] Tuhost náhradní trubky 

C1,2 [N·mm-1] Tuhost přitěžované / odlehčované části 

D [mm] Jmenovitý průměr závitu 

dp [mm] Vnitřní průměr 

Dp [mm] Vnější průměr 

Dc [mm] Maximální průměr nástroje 

dv [mm] Průměr hřídele 

D1 [mm] Průměr hlavy ve vřeteníku 

D1 [mm] Malý průměr závitu 

d2 [mm] Střední průměr závitu 

d3 [mm] Průměr jádra závitu 

E [N·mm-2] Modul pružnosti v tahu 

Eh [N·mm-2] Modul pružnosti v tahu – hliník 

E1 [mm] Délkový rozměr 

fo [mm] Posuv na otáčku 

FA [N] Axiální síla 

Fc [N] Řezná síla od frézování 

Ff [N] Řezná síla posuvová 

FR [N] Radiální síla 

fz [mm] Posuv na zub 

g [m·s-2] Tíhové zrychlení 
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hd  [mm] Střední tloušťka třísky  

H2 [mm] Šířka momentového motoru 

IsoA [kg·m2] Moment setrvačnosti k ose A 

IsoC [kg·m2] Moment setrvačnosti k ose C 

iš [–] Počet šroubů 

k [–] Koeficient výsledné dynamické bezpečnosti 

kc [N·mm-2] Specifická řezná síla 

kc1,1 [N·mm-2] Měrná řezná síla 

kσ [–] Koeficient bezpečnosti pro provozní síly 

kτ [–] Koeficient bezpečnosti pro namáhání krutem 

L [mm] Délkový rozměr 

La [mm] Činná délka 

lšr [mm] Délka šroubu 

ltr [mm] Délka náhradní trubky 

L1 [mm] Délkový rozměr 

L10ah [hod.] Životnost v hodinách axiální 

L10rh [hod.] Životnost v hodinách radiální 

m [kg] Hmotnost 

mc [–] Nárůst měrné řezné síly 

MFc [N·m] Krouticí moment od frézovací síly 

Mk [N·m] Krouticí moment 

Mkc [N·m] Trvalý krouticí moment chlazený 

Mkdob [N·m] Maximální doběhový krouticí moment 

Mkdyn [N·m] Maximální dynamický krouticí moment 

Mkef [N·m] Efektivní krouticí moment 

Mkroz [N·m] Maximální rozběhový krouticí moment 

Mkstat [N·m] Maximální statický krouticí moment 

Mr [N·m] Třecí moment ložisek 

Ms [N·m] Statický moment 

mtA [kg] Hmotnost vřetena a držáku vřetena 

MtA [N·m] Brzdný moment v ose A 

MtAc [N·m] Celkový brzdný moment v ose A 

mtC [kg] Hmotnost rotujících prvků v ose A 

MtCC [N·m] Celkový brzdný moment v ose C 

mv [kg] Hmotnost vřetena a krytu 

n [ot·min-1] Otáčky 

nb [–] Počet brzd 

nicw [ot·min-1] Maximální rychlost při chlazení vodou 

p [MPa] Tlak 
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P [–] Čárový styk u ložisek 

Pc [kW] Požadovaný užitečný výkon 

pd [MPa] Dovolený tlak 

Poa [N] Ekvivalentní statické zatížení axiální 

Por [N] Ekvivalentní statické zatížení radiální 

Qo [N] Montážní předpětí 

qz [–] Součinitel montážního předpětí 

Rm [N·mm-2] Mez pevnosti 

Sp [mm2] Otlačovaná plocha všech závitů 

Sšr [mm2] Plocha průřezu šroubu 

Str1,2 [mm2] Plocha náhradní trubky 

S1 [–] Trvalé zatížení stroje 

S2 [–] Přerušované zatížení stroje 

t1 [s] Čas zrychlení 

t2 [s] Čas rovnoměrného pohybu 

t3 [s] Čas zpomalení 

tc [s] Čas celkový 

tp [s] Čas pauzy 

vc [m·min-1] Řezná rychlost 

vf [mm·min-1] Rychlost posuvu 

Wk [mm3] Průřezový modul v krutu 

X [–] Osa X 

Y [–] Osa Y 

Z [–] Osa Z 

z [–] Počet zubů 

zeff [–] Počet břitů nástroje v řezu 

zz [–] Počet závitů 

α [ot·min-2] Úhlové zrychlení 

ατ [–] Koeficient dle Tresky 

γ [–] Koeficient 

κ [°] Úhel 

π [–] Ludolfovo číslo 

μ [–] Koeficient tření 

σa [MPa] Amplituda napětí 

σc(-1) [MPa] Snížená mez únavy 

σdt [MPa] Dovolená pevnost v tahu 

σQo [MPa] Střední napětí 

σt [MPa] Pevnost v tahu 

σredmax [MPa] Maximální redukované napětí 
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σ1max [MPa] Maximální napětí 

τ [N·mm-2] Napětí v krutu 

τk [N·mm-2] Snížená mez kluzu 

φ [–] Koeficient 

ϕ [°] Záběrový úhel frézy 

ϕσ [–] Součinitel snížené meze únavy 

ωom [ot·min-1] Úhlová rychlost 

Ω [°] Úhel 
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1. ÚVOD 

Otočně sklopná frézovací hlava se využívá ve frézovacích strojích umožňující pětiosé 

obrábění, kde vykonává dvě osy rotace. Představu, jak vypadá frézovací stroj pro pětiosé 

obrábění, si lze udělat z následujícího obrázku (Obr. 1). Vyobrazený stroj je typu horní 

gantry. Tato konstrukce se vyznačuje dvojicí pevných stojanů, po kterých se pohybuje 

přestavitelný příčník v ose X. Na příčníku jsou křížové saně, které se pohybují v ose Y. 

Po lineárním vedení umístěném na křížových saních se v ose Z pohybuje vřeteník a na 

vřetníku je již umístěna frézovací hlava. 

 
Obr. 1: Pětiosý frézovací stroj typu horní gantry [1] 

Na obrázku níže (Obr. 2) je vyobrazena dvouosá vidlicová frézovací hlava s osou rotace 

C okolo osy Z a osou rotace A okolo osy X (nebo B okolo osy Y). 
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Obr. 2: Vidlicová dvouosá otočně sklopná frézovací hlava Mubea Systems [2] 

Výhody pětiosého obrábění jsou především absence přeupínání obrobku, což výrazně 

zkracuje vedlejší časy a zvyšuje produktivitu obrábění. Také eliminuje nepřesnosti 

vzniklé právě při přeupínání obrobku. Další velmi důležitou výhodou je možnost frézovat 

tvarově složité obrobky (například lopatky kompresorů nebo formy pro automobilový 

průmysl) pomocí kontinuálního frézování ve více osách (Obr. 3), které by bylo jinak 

velmi složité vyrobit. 

 

Obr. 3: Tvarově složitá součást lopatek kompresorového kola při pětiosém obrábění [3] 

Dále je možné frézovat i ve špatně dosažitelných místech. Jednou z výhod je také možnost 

naklopení nástroje při frézovaní kulovou frézou. Tímto se zajistí, že ostří v ose frézy není 

v kontaktu s obrobkem, což je výhodné proto, že právě v této části je nulová řezná 

rychlost, která způsobuje pěchování třísky či zvýšenou možnost tvorby nárůstku [4]. 
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Pětiosý frézovací stroj je většinou vytvořen rozšířením tříosé konstrukce stroje pohybující 

se v kartézském souřadném systému os X, Y a Z, o další dvě rotační osy. Tyto dvě osy 

lze přidat na různá místa v konstrukci stroje a tím předurčit stroj k určitým operacím. 

Nejpoužívanější jsou následující tři varianty. První  možností je přidat obě osy na stůl 

stroje, čímž vzniká otočně sklopný stůl, kterému se také říká kolébka. Tento typ se hodí 

především pro stroje pracující s menšími obrobky, které nemají příliš velký moment 

setrvačnosti, protože je nutné během obrábění s obrobkem pohybovat. Tímto způsobem 

lze také poměrně jednoduše rozšířit stávající tříosý stroj na víceosý za cenu zmenšení 

pracovního prostoru. Další možností je přidat jednu osu na vřeteno a jednu na stůl 

(koncepce stůl-hlava) a poslední možností je přidat dvě osy na vřeteno pomocí otočně 

sklopné frézovací hlavy, která se používá u větších strojů.  
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2. CÍL PRÁCE 

Úkolem této diplomové práce je navrhnout otočně sklopnou frézovací hlavu, včetně 

potřebných návrhových a kontrolních výpočtů tak, aby splňovala parametry zadání, které 

jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 1). 

Tab. 1: Parametry pohybových os dle zadání 

 Osa A Osa C  

Rozsah natáčení ±100 ±220 ° 

Přesnost polohování 5 5 ¨ 

Brzdný moment osy 2000 2000 N·m 

Aretace Hydraulická – 

Odměřování v osách Přímé – 

V tabulce (Tab. 2) jsou uvedeny požadované parametry vřetena. 

Tab. 2: Parametry vřetena dle zadání 

Výkon (S1) 42 kW 

Krouticí moment (S1) 65 N·m 

Upínací rozhraní HSK A63 – 

Otáčky max. 20 000 ot·min-1 

V rámci práce je nejprve nutné provést rešerši frézovacích hlav, které se v České 

republice potažmo ve světě prodávají. Rešerše poslouží jako zdroj informací o současném 

stavu problematiky a ukáže, které řešení je nejvýhodnější při samotném návrhu 

konstrukce.  
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3. STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Jak v České republice, tak ve světě existuje velké množství výrobců, kteří buď frézovací 

hlavy samostatně prodávají, či je montují do svých strojů. Výrobci ale zároveň nejsou 

příliš sdílní a informací o konkrétních technických řešeních není mnoho. V mnoha 

případech je možné získat obrázky pouze plně zakrytovaných hlav. 

V rámci rešerše jsou nejprve popsány způsoby pohonů jednotlivých os, které jsou 

důležitým činitelem ve výsledné tuhosti a možných maximálních rychlostech 

a zrychleních. Poté jsou popsány základní konstrukční varianty s představením typického 

zástupce dané kategorie. 

3.1. Možnosti pohonů os A, C 

U výrobců se vyskytují tři základní koncepce pohonů jednotlivých os, které se dále dělí 

do dalších podskupin. Jsou to: hlavní motor s přestavitelnou převodovkou, přímý pohon 

pomocí prstencových motorů a pohon s vloženým převodem (Tab. 3). Natáčení v osách 

lze docílit, buď po krocích nebo kontinuálně. Konstrukčně jednodušší je indexované 

natáčení, kde je možné natáčet ručně, popřípadě strojně, jen po určitých krocích (obvykle 

po 1° nebo 2,5°). Je tedy nutné nastavit daný úhel osy již před obráběním, například  

pomocí Hirthova ozubení (Obr. 4). Po nastavení je možné osu aretovat pomocí 

hydraulických svěrek, které zajistí zpevnění. Druhým typem je možnost kontinuálního 

natáčení, které je vhodné pro obrábění složitých obrobků.  

 
Obr. 4: Jednoosá úhlová hlava OMG s aretací pomocí Hirthova ozubení v horní části obrázku [5] 
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Tab. 3: Základní koncepce pohonů os A, C 

 
Obr. 5: Natáčení os převodem z hlavního motoru [6] 

 
Obr. 6: Pohon osy A pomocí prstencových motorů u hlavy Mubea Systems [7] 

 
Obr. 7: Pohon os pomocí vloženého převodu [8] 
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3.1.1. Natáčení os převodem z hlavního motoru pomocí ozubených kol 

Jedná se o starší konstrukci, při které jsou všechny pohyby os, včetně pohonu vřetena 

poháněny jedním motorem, který je umístěn nad samotnou hlavou, většinou ve smykadle.  

Jednotlivé osy jsou poté poháněny soustavou ozubených kol (čelních či kuželových). Tato 

konstrukce omezuje rychlost otáčení vřetena na nižší otáčky, ale umožňuje vysoké 

momenty. Dalším omezením využití je možnost pouze indexovaného natáčení. Při změně 

natočení je nutné přestavěním řaditelné převodovky, která je umístěna na hřídeli hlavního 

motoru, zařadit ozubená kola otáčející s danou osou. Po natočení je nutné osu aretovat 

a poté zpět zařadit hřídel pohánějící vřeteno.   

3.1.2. Přímý pohon prstencovými (vysokomomentovými) motory 

Moderním prvkem frézovacích hlav pro souvislé víceosé obrábění jsou 

vysokomomentové neboli prstencové motory, které se vyznačují celou řadou předností 

a využívají se především v kombinaci s elektrovřeteny. Prstencový motor patří mezi 

bezkartáčové servomotory, u nichž je zkrácena délka a rozšířen průměr, čímž vzniká 

prostor pro více pólů na rotoru (permanentní magnety) a motor tak připomíná tvarem 

prstenec. Tím je zajištěn chod již od velmi nízkých otáček při vysokém přenášeném 

krouticím momentu [9]. Tento typ pohonu má jen velmi málo pohyblivých částí, protože 

není nutné používat převodovku, a díky tomu má velmi malý moment setrvačnosti. 

Nevýhodami jsou vysoká cena a větší hmotnost.  

Firma Cytec používá u vidlicové hlavy M21 dvojici vysokomomentových motorů na 

ose A, které jsou uloženy v obou ramenech vidlice pro symetrický chod (Obr. 8). 

 
Obr. 8: Vidlicová frézovací hlava Cytec M21 s odhaleným prstencovým motorem (stator) na ose A 
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V ose C jsou uloženy opět dva prstencové motory, avšak v tomto případě v konfiguraci 

nad sebou, která zajišťuje zachování štíhlého profilu smykadla a vysoký moment. Řešení 

s dvojicí prstencových motorů na ose A a C si právě tato firma v roce 1998 nechala 

patentovat. Avšak maximální platnost patentu je 20 let, z čehož vyplývá, že nyní již patent 

není platný a je tedy možné dané řešení volně používat.  

Prstencové motory jsou nabízeny jak s vnitřním, tak i vnějším statorem. Konstrukce 

s vnějším statorem nabízí vyšší momenty při stejných zástavbových rozměrech oproti 

klasické konstrukci s vnitřním rotorem (Obr. 9).  

Větší momenty jsou dány větším poloměrem vzduchové mezery mezi statorem a rotorem, 

avšak velmi záleží i na konstrukci vinutí, proto například motory řady TMB+ od firmy 

Etel nabízejí srovnatelné momenty i při zachování klasické konstrukce. Zde je dosaženo 

extrémních momentů pomocí patentovaného způsobu vinutí. Nutnou podmínkou 

správného chodu je účinné chlazení. U prstencových motorů je používáno chlazení 

pomocí drážek, kterými proudí kapalina. Drážky jsou přímo v plášti statoru a jsou z obou 

stran těsněny pomocí o-kroužků. 

Vzhledem k nabídce různých kombinací průměrů a šířek motorů a také dvou variant 

umístění statoru je možné nalézt různé konstrukční aplikace. Například firma Technai 

Team používá u svých frézovacích hlav modulární systém, kde jsou k odlitku 

osy A přišroubovány z obou stran moduly s prstencovými motory a všemi dalšími 

komponenty (křížové ložisko, brzda, odměřování a rotační rozvodka). Na rozdíl od firmy 

Cytec používá motory s vnitřním statorem. Velký vnitřní průměr prstencového motoru 

 
Obr. 9: Vysokomomentový motor s vnitřním rotorem [10] 
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umožňuje vložení křížového ložiska a odměřování do prostoru uvnitř rotoru, čímž lze 

zkrátit zástavbovou šířku (Obr. 10). Nicméně při srovnání obou typů konstrukce je možné 

zjistit, že konstrukce s vnitřním statorem je pravděpodobně výhodnější, protože 

efektivněji nakládá s využitým prostorem, a proto u frézovací hlavy firmy Cytec bylo 

možné umístit hydraulickou brzdu na vnější průměr rotoru a výsledná šířka je tím pádem 

ještě menší.  

 
Obr. 10: Detail modulu osy A frézovací hlavy Technai Team [11] 
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3.1.3. Pohon os servomotorem s vloženým převodem 

Vzhledem k relativně malým požadovaným otáčkám, malým posuvům a velkému 

momentu je nutné vložit za servomotor převod. Pomocí převodu lze i lépe situovat 

servomotor do konstrukce tak, aby se celá hlava stala kompaktnější. Výčet jednotlivých 

konstrukčních možností převodů je uveden dále. Pro docílení optimálního převodového 

poměru a vhodného umístění servomotoru jsou některé převodové mechanismy 

kombinovány. 

• Planetové převodovky  

Planetové převodovky patří mezi zástupce převodovek s velkým převodovým poměrem. 

Principem je rotace satelitů okolo centrálního kola, s nímž jsou v záběru na vnějším 

ozubení. Po vnitřním ozubení naopak rotují v korunovém kole a jsou usazeny na čepech 

unašeče (Obr. 11).  

 
Obr. 11: Schéma planetové převodovky [21] 

Výhodou je distribuce silového toku mezi více satelitů, u nichž je díky tomu zmenšeno 

opotřebování zubů. Dále je díky použití přímého ozubení eliminována axiální síla, což 

zmenšuje nároky na ložiska. Nevýhodou je poměrně složitá konstrukce, která se skládá 

z velkého množství prvků s evolventním ozubením, jež jsou drahé na výrobu. 

U některých typů je možné skrz osu vést vedení nutné v dalších částech frézovací hlavy. 
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• Cykloidní převodovky  

Základním prvkem cykloidní převodovky jsou kola s cykloidními zuby, která jsou 

uložena na klikové hřídeli (Obr. 12). Přednostmi jsou extrémní tuhost a minimální vůle. 

Převodový poměr je též velmi velký. Například výrobce Nabtesco nabízí cykloidní 

převodovky s převodovým poměrem až 258 [12]. Tyto převodovky jsou nabízeny jak 

samostatně, tak integrované do servomotoru. Kompaktní konstrukci doplňuje nízká 

hmotnost a díky tomu malý moment setrvačnosti. Další výhodou je možnost dutého 

středu, který umožňuje průchod vodičů a hadic skrz převodovku, například k vřetenu 

hlavy. Typické využití je v robotice, ale časté je i použití u obráběcích strojů 

(např. zásobníky nástrojů a frézovací hlavy). 

 

Obr. 12:Princip cykloidní převodovky [13] 
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• Harmonické převodovky  

Alternativou k cykloidní převodovce je převodovka harmonická, která má opět vysoký 

převodový poměr a minimální vůli. Základním prvkem harmonické převodovky je tenké 

eliptické těleso nazývané též generátor vln, které je umístěno na ložisku a je poháněné 

servomotorem. Dalším prvkem je pružné ozubené kolo s vnějším ozubením, do kterého 

se z jedné strany vloží generátor vln. Toto poddajné těleso pak přejme eliptický tvar 

generátoru vln. Z druhé strany je na tomto tělese obvykle přimontována výstupní hřídel. 

Posledním prvkem je pevné ozubené kolo s vnitřním ozubením, které má většinou o dva 

zuby více než pružné ozubené kolo. Harmonická převodovka díky diferenci ve stoupání 

takzvaně šplhá po vnitřním ozubení (Obr. 13). 

• Pružné ozubené kolo má menší průměr než pevné ozubené kolo a většinou o dva 

zuby méně. Eliptický tvar generátoru vln způsobí, že pružné ozubené kolo a pevné 

ozubené kolo zabírají právě ve dvou bodech a tyto body jsou naproti sobě.  

• Rotací generátoru vln se mění zabírající zuby ozubení. 

• Při otočení generátoru vln o každých 180° se pružné těleso otočí o jeden zub 

opačným směrem. 

• Při otočení generátoru vln o celou otáčku se pružné těleso otočí o dvě otáčky. 

 
Obr. 13: Funkce harmonické převodovky [14] 
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• Šnekové převodovky 

Šnekový převod se používá většinou ve spolupráci s ozubeným řemenem nebo 

s vloženými čelními či kuželovými soukolími. Toto uspořádání umožňuje uložit 

servomotor kolmo k ose A, a tím ušetřit cenný prostor. V případě kombinace s řemenem, 

je výhodné umístit řemen na hřídel kde je již redukovaný moment, protože řemen je 

významně poddajnější oproti ostatním prvkům v pohonu. Významnou nevýhodou je 

velké oteplení šnekového převodu, které vzniká nízkou účinností (cca 60 %). V tomto 

uspořádání nabízí svoji frézovací hlavu například česká firma TYC (Obr. 7). 

Pohon se šnekovou převodovkou se často používá v kombinaci s nepřímým náhonem 

vřetena. Vyskytuje se ve strojích určených výhradně pro hrubování a nyní je jejich počet 

na trhu spíše minoritní. Výjimkami jsou české firmy Škoda Machining Tools či 

TOS Varnsdorf, které nabízejí dokonce různé koncepce. Dříve nabízela tuto konstrukční 

variantu i firma Zimmermann (Obr. 14). 

 

Obr. 14: Pohon os šnekovým převodem a nepřímý náhon vřetena od firmy Zimmermann [15] 
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• Pohon pomocí ozubeného věnce a Master&Slave 

Pohon je zajišťován pomocí dvojice servomotorů s pastorkem, které zabírají na vnitřním 

či vnějším ozubeném kole (Obr. 15). Systém Master&Slave je jedním z řešení 

vymezujících vůle v převodových mechanismech s pastorkem a ozubeným hřebenem či 

věncem. Problém vzniku vůle u tohoto typu převodů nastává například v případech 

reverzace pohybu. Master&Slave vymezuje vůli pomocí elektronického předepnutí, což 

má za následek menší silové namáhání, než v případě použití mechanického vymezení 

vůlí (například pomocí dělených pastorků). 

Master&Slave lze kombinovat s cykloidními, harmonickými či planetovými 

převodovkami pro zvýšení převodového poměru, které mohou být integrovány do 

servomotorů nebo mohou být součástí ozubeného věnce.  Časté je použití speciálních 

ložisek se čtyřbodovým stykem a ozubením na vnějším či vnitřním kroužku ložiska.  

 

Obr. 15: Pohon pomocí dvojice servomotorů s úhlovou převodovkou a systémem Master&Slave [16] 

3.2. Typy konstrukce frézovacích hlav 

Konstrukci otočně sklopných hlav lze rozdělit do tří kategorií, které se liší pouze 

v kinematickém uspořádání osy A. Jde o hlavy vidlicové, ortogonální a univerzální. Jejich 

kinematická schémata jsou v následující tabulce (Tab. 4) a jsou podrobně popsány na 

následujích stranách. Konstrukční uspořádání ovlivňuje rozsah poloh, kam se lze pomocí 

nástroje natáčením frézovací hlavy dostat. 
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Tab. 4: Přehledová tabulka kinematických schémat frézovacích hlav 

 
Obr. 16: Vidlicový typ 

 
Obr. 17: Ortogonální typ 

 
Obr. 18. Univerzální typ 

 

Obr. 19: Fidia M5D [17] 

 

 

Obr. 20: BRAY [18] 

 

Obr. 21: Soraluce [19] 

Maximální rozsah natáčení je v některých případech omezen kinematicky (například 

u vidlicové hlavy v ose A), avšak většinou je omezen nutností vnitřního vedení vodičů. 

3.2.1. Vidlicový typ frézovací hlavy 

Tento typ konstrukce se vyznačuje vysokou tuhostí a velkou předností je symetrická 

konstrukce, která je výhodná při potlačování úhlových chyb. Jednou z nevýhod je 

kinematické omezení otáčení v ose A, které je u většiny vidlicových hlav omezeno 

na ±110° (výjimečně na ±120°). 
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• HSD HS655 

Italská firma HSD nabízí jak vidlicové, ortogonální tak i univerzální hlavy. 

Ve vidlicovém provedení nabízí tři velikosti, které se liší rozměry i použitým typem 

vřetena. Vidlicová hlava HSD HS 655 (Obr. 22) je středně velká hlava, vhodná pro 

obrábění hliníku, či umělého dřeva. Natáčení je v tomto případě realizováno v obou osách 

pomocí servomotorů s cykloidními převodovkami, ale firma HSD používá pro pohon os 

i prstencové motory. 

 

Obr. 22: Vidlicová hlava HSD HS 655 [20] 

Předností je velký rozsah natáčení v ose A, který patří v rámci vidlicových frézovacích 

hlav k největším (Tab. 5). 
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Tab. 5: Parametry vidlicové hlavy HSD HS  655 

 Osa A Osa C  

Rozsah natáčení ±120 ±245 ° 

Rychlost polohování 2,8 4,5 ot·min-1 

Moment (S1) 250 250 N·m 

Upínací moment 480 600 N·m 

Přesnost  60 60 “ 

Hmotnost 120 kg 

Rozměry 492 x 262 x 5321 mm 

Firma HSD osazuje frézovací hlavy vřeteny vlastní konstrukce. Pro každou hlavu má 

v nabídce více vřeten. Zde nabízí dvě vřetena ES779 a ES789, jejichž parametry jsou 

uvedeny v následující tabulce (Tab. 6). 

Tab. 6: Parametry vřeten ES779 a ES789 pro vidlicovou hlavu HSD HS  655 

 ES779 ES789  

Výkon (S1) / (S6) 10 / 12 15 / 18 kW 

Moment (S1) / (S6) 12,7 / 15,3 19,1 / 20,9 N·m 

Otáčky 7 500 9 000 ot·min-1 

Otáčky max. 24 000 24 000 ot·min-1 

• Tříosé vidlicové frézovací hlavy Zimmermann M3 ABC a Tramec 

Evolution 3D 

Název hlavy od společnosti Zimmermann napovídá, že jde o speciální koncepci, která 

ke standartním dvěma osám přidává další osu (Obr. 23). V ose B je možné natáčet 

v rozmezí ±15°. Tento koncept pomáhá snižovat nutnost otáčení osy C až o 30 % a dále 

napomáhá ke kontinuálnější interpolaci při obrábění tvarových ploch tak, že díky 

spolupráci všech tří os udržuje nástroj v optimálním úhlu vůči poloze obrobku [21]. 

Koncepci tří os přináší také firma Tramec s modelem Evolution 3D (Obr. 24), která 

naopak vkládá osu B přímo na vřeteno a lze ji natáčet více (o ±18°), než v případě hlavy 

M3ABC (Tab. 7). 

                                                 
1 Rozměry dle schématu (Obr. 55): B1, E1, L1 
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Obr. 23: Zimmermann M3ABC [21] 

 

Obr. 24: Tramec Evolution 3D [22] 

Přidaná osa však v obou případech negativně ovlivňuje tuhost, protože vnáší do systému 

další pohybové prvky, které nemohou být kvůli dodržení vnějších rozměrů dostatečně 

robustní.    

Tab. 7: Parametry frézovacích hlav Zimmermann a Tramec 

 M3 ABC Evolution 3D  

Rozsah otáčení okoly osy A ±110 ±110 ° 

Rozsah otáčení okoly osy B ±14 ±18 ° 

Rozsah otáčení okoly osy C ±225 ±360 ° 

Rychlost polohování A 20 x2 ot·min-1 

Rychlost polohování B, C 30 x ot·min-1 

Moment (S1) A; B; C 825; 1200; 1200 1500; 1200; 1500 N·m 

Upínací moment A; B; C 2000; 1700; 3000 6000 N·m 

Přesnost A; B; C ±0,36 ±1,8; ±2,5; ±1,8 “ 

Výkon vřetena (S1) / (S6) 73 / 82 x kW 

Moment (S1) / (S6) 77 / 103 x N·m 

Otáčky vřetene 27 000 x ot·min-1 

 

                                                 
2 Neuvedené údaje jsou v tabulkách označeny x 
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3.2.2. Ortogonální typ frézovací hlavy 

Při ortogonálním provedení konstrukce jsou na sebe jednotlivé osy kolmé a od vidlicové 

konstrukce se liší jednostranným uložením vřetena. Výhodou je menší zástavbový prostor 

na straně, kde není vřeteno upevněno. Nevýhodou je menší tuhost ve směru osy X, okolo 

které rotuje osa A. Dále je nevýhodou nutnost vedení všech vodičů do vřetena pouze skrz 

jedno rameno. 

Kinematicky lze u ortogonálního typu měnit umístění bodu rotace okolo osy A. 

Při normálním rozložení je tento bod v ose rotace osy C (stejně jako u vidlicových hlav). 

V ostatních případech je posunut mimo osu, čímž lze například získat možnost 

neomezeného otáčení okolo osy A. Dále je možné frézovat v menší vzdálenosti od stěny 

obrobku při frézování hlubokých zahloubení než v prvním případě. 

• Cytec P12 

Německý výrobce specializující se na výrobu frézovacích hlav a vřeten nabízí ortogonální 

hlavu P12 (Obr. 25). Osa vřetena je v tomto případě posunuta mimo osu otáčení C a je 

tedy z kinematického hlediska možné otáčet osou A bez omezení. V tomto případě je ale 

rozsah omezen pouze na ±95°, pravděpodobně z důvodů vedení kabelů. 

 

Obr. 25: Řez ortogonální hlavou Cytec P12 [23] 

Hlava P12 je poháněna v obou osách prstencovými motory, což je specializace této firmy, 

které jsou ve schématu znázorněny modrou barvou (Obr. 26).  
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Tab. 8: Parametry ortogonální hlavy Cytec P12 

 Osa A Osa C  

Rozsah natáčení ±95 ±200 ° 

Rychlost polohování 6 6 ot·min-1 

Moment (S1) 500 600 N·m 

Upínací moment 2000 2000 N·m 

Přesnost  0,002 0,002 ° 

Hmotnost 200 kg 

Rozměry 460 x 500 x 350 mm 

Frézovací hlavy od firmy Cytec mají jeden z nejlepších poměrů vnějších rozměrů 

a velikosti polohovacích momentů, což je patrné i u parametrů ortogonální hlavy P12 

(Tab. 8) 

 

Obr. 26: Schéma osy A ortogonální hlavy Cytec P12 [23] 
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Firma Cytec osazuje frézovací hlavy vlastními vřeteny a pro hlavu P12 je určeno vřeteno 

CS 21/200 (Tab. 9). Volitelně lze instalovat zařízení na automatickou výměnu vřeten A.  

Tab. 9: Parametry vřetena CS 21-200 pro ortogonální hlavu Cytec P12 

Výkon 21 kW 

Moment (S1) / (S6) x / 130 N·m 

Otáčky x ot·min-1 

Otáčky max. 15 000 ot·min-1 

Firma Cytec nabízí ke svým frézovacím hlavám možnost neomezeného natáčení v ose C, 

čímž sice vzroste zástavbová výška ve vřeteníku, ale je zvýšena kvalita obrábění a je také 

prodloužena životnost, protože nedochází ke kroucení kabelů.  

Další volitelnou položkou je automatická výměna osy A, která doplňuje modulární 

konstrukci frézovací hlavy P12. Moderním trendem u obráběcích strojů je možnost větší 

variability a hospodárnosti. Jednou z možností, jak těchto požadavků dosáhnout, je použít 

rozhraní pro automatickou výměnu frézovacích hlav mezi osou A a C (Obr. 27).  

 

Obr. 27: Automatická výměna hlavy od firmy Cytec se zásobníkem na dvě hlavy [24] 

Použitím frézovací hlavy, která se na danou obráběcí operaci hodí nejvíce, lze jednoduše 

zvýšit variabilitu celého frézovacího centra. Například pro operace, kde se nevyužije pátá 
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osa, je dvouosá frézovací hlava vyměněna za jednoosou. V tomto případě se zvýší tuhost 

a tím se zpřesní obrábění a dále se sníží energetická náročnost, protože se nemusí napájet 

zastavené motory v ose A. Při výměně stroj zajede s frézovací hlavou do zásobníku. 

Frézovací hlava je vzápětí uvolněna pomocí hydraulických svěrek (Obr. 28) a uložena do 

zásobníku, kde je možné vyjmout jinou frézovací hlavu. Kapaliny jsou na tomto rozhraní 

uzavřeny pomocí rychlospojek (Obr. 29) a vodiče jsou přerušeny pomocí konektorů. 

Přesné usazení nové hlavy je zajištěno pomocí kolíků a přenos momentu pomocí Hirthova 

ozubení.  

 

Obr. 28: Schéma hydraulické svěrky Cytrac [23] 

 

Obr. 29: Řez hydraulickou rychlospojkou [25] 

3.2.3. Univerzální typ frézovací hlavy 

Hlavy univerzální mají osu A oproti ose C sklopenou nejčastěji o 45°, avšak někteří 

výrobci nabízejí i jiné úhly. Kinematicky není omezena rotace obou os. Více se využívají 

pro indexované obrábění, protože je zde málo prostoru pro dostatečně silný motor 

v ose A a zároveň je náročnější tuto kinematiku uřídit. 

• TOS Varnsdorf HUF 50 

Severočeská firma TOS Varnsdorf nabízí více typů univerzálních hlav, které se liší 

možností polohování. Frézovací hlava HUF 50 je souvisle polohovatelná v obou osách 

po 0,001° (3,6“) (Obr. 30). 
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Obr. 30: TOS Varnsdorf HUF 50 [26] 

Velikosti polohovacích momentů a dalších dostupných parametrů jsou uvedeny v tabulce 

(Tab. 10). TOS Varnsdorf dále nabízí možnost automatické výměny frézovací hlavy 

pomocí zásobníku příslušenství.  

Tab. 10: Parametry univerzální hlavy TOS Varnsdorf HUF 50 

 Osa A Osa C  

Rozsah natáčení x x ° 

Rychlost polohování x x ot·min-1 

Moment (S1) 1000 1000 N·m 

Upínací moment 1000 2000 N·m 

Přesnost  3,6 3,6 “ 

Hmotnost 600 kg 

Rozměry x mm 

  



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ú12135 Ústav výrobních strojů a zařízení 

 

36 

 

3.3. Shrnutí rešerše 

V rámci rešerše bylo analyzováno velké množství výrobců (75), kteří se soustředí pouze 

na výrobu frézovacích hlav, či je prodávají spolu se stroji. Jednotlivé parametry byly 

shromážděny v tabulce, která je umístěna v příloze a jejíž část je na následující stránce 

(Tab. 11). 

Z rešerše lze vyvodit několik závěrů, které pomohou vybrat optimální řešení 

v konstrukční části. Trh s frézovacími hlavami je značně široký a obsahuje rozličná 

řešení. Mezi produkty se objevují všechny tři základní typy hlav (vidlicové, ortogonální 

i univerzální), avšak nejčastější jsou hlavy vidlicové.  

Co se týče velikosti výkonů, momentů, ale i samotných rozměrů hlav, lze nalézt jak hlavy 

pro obrábění velmi malých dílů z lehce obrobitelných slitin (Cytec S8) tak i velké hlavy 

pro těžké hrubování. 

Mezi hlavami určenými pro obrábění hliníku dominují vidlicové hlavy 

s vysokomomentovými motory, které nabízejí přední výrobci (Cytec, Zimmermann, 

Kessler atd.). Tyto hlavy nabízejí nejlepší poměr výkonu, úhlové rychlosti, přesnosti 

a rozměrů, které jsou důležité pro obrábění tvarově složitých dílců.  

Pro obrábění hliníkových slitin je nevhodné konstrukční řešení s nepřímým 

náhonem vřetena. Tedy řešení, kdy je vřeteno naháněné hlavním motorem ze smykadla. 

Tato varianta je spíše určena pro těžké hrubovací hlavy. Obdobně je nevhodné i řešení, 

kdy je náhon vřetena řešen hlavním motorem, a který dále pohání jednotlivé osy. Toto 

provedení totiž dovoluje pouze indexované natáčení, což u frézovací hlavy určené pro 

frézování hliníku není přípustné.  
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Tab. 11: Přehledová tabulka výrobců frézovacích hlav 

Firma Model Typ 
Otáčky 

vřeteno 

Výkon 

(S1) 

vřeteno 

Moment 

vřeteno 

Osa  

"C" 

Rozsah 

Osa 

"C" 

Rychlost 

Osa 

"A" 

Rozsah 

Osa 

"A" 

Rychlost 

– – – [min-1] [kW] [Nm] [°] [min-1] [°] [min-1] 

S
em

p
u

co
 

KFU-NC3/45/x Univerzální 5 000 30 850 ±185 6,25 ±185 6,25 

KFU-NC4/90 Vidlicová 3 000 37 800 ±185 3,57 ±95 3,33 

KFU-NC6/90 Vidlicová 2 000 60 2000 ±185 3,57 ±95 4,29 

KFU/M1/90-

NC1 
Vidlicová 12 000 12,5 50 ±180 12,5 

-90° 

+90° 
27,7 

KFU/M2/90-

NC3 
Vidlicová 15 000 30 100 ±180 16,6 ±95 13,8 

KFU/M3/90-

NC4 
Vidlicová 10 000 50 290 ±185 6,25 ±95 6,25 

KFU/M10/90-

NC5 
Vidlicová 8 000 100 395 ±180 6,25 ±95 6,6 

KFU-2/45 Univerzální 3 150 15 600 360 x x x 

KFU-4/45 Univerzální 3 000 37 1000 360 x x x 

KFU-D3/45/X Univerzální 5 000 30 800 360 x 360 x 

KFU-D3/45/X Univerzální 5 000 40 1200 360 x 360 x 

KFU-D5/45/X Univerzální 3 000 50 1700 360 x 360 x 

KFU-D8/45/X Univerzální 2 000 80 2600 360 x 360 x 

KFU-D3/90/X Ortogonální 5 000 30 800 360 x 360 x 

KFU-D3/90/X Ortogonální 5 000 40 1200 360 x 360 x 

KFU-D5/90/X Ortogonální 3 000 50 1700 360 x 360 x 

KFU-D8/90/X Ortogonální 2 000 80 2600 360 x 360 x 

T
ra

m
ec

 

AC 15 Vidlicová – – – ±360 1,5 ±100 1,5 

AC 14 Vidlicová – – – ±360 1,5 ±100 1,5 

AC 6 Vidlicová – – – ±360 1,2 95°/120° 1,2 

AC 11 Vidlicová – – – ±300 5 ±110 5 

AC 7 Vidlicová – – – ±360 5 ±110 5 

AC 8M75 Vidlicová – – – ±360 5 ±110 5 

AC 8M150 Vidlicová – – – ±360 5 ±110 5 

AC 8M300 Vidlicová – – – ±360 5 ±110 5 

Evolution 3D Vidlicová – – – ±360 5 ±110 5 

AC 16 Ortogonální – – – ±360 5 ±110 5 

TAE 225 Ortogonální – – – ±360 5 ±110 5 

TQ 1 Ortogonální – – – ±360 5 ±110 5 

K
es

sl
er

 

Small 2AH Vidlicová 
12500 - 

30000 

60 - 

200 
20 - 120 ±360 100 ±110 100 

Mini 2AK Vidlicová 
20000 - 

24000 
20 30 - 34 ±360 x ±95 x 

Small 2AK Vidlicová 
12000 - 

30000 
25 - 60 38 - 120 ±360 x ±105 x 

Medium 2AK Vidlicová 
7000 - 

30000 

49 - 

100 
50 - 318 ±360 x ±105 x 

Large 2AK Vidlicová 
7000; 

12000 
52; 48 500; 300 ±360 x ±105 x 
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4. VLASTNÍ ŘEŠENÍ 

Na základě rešerše byly dle zadaných parametrů vytvořeny tři varianty řešení 

a nejvhodnější varianta byla detailně rozpracována.  

4.1. Návrhy řešení 

V zadání není specifikováno kinematické uspořádání osy A. Vzhledem k následujícím 

přínosům bylo vybráno pro všechny návrhy vidlicové provedení. Vidlicová konstrukce 

disponuje větší tuhostí, díky možnosti použití dvojice ložisek (každé z jedné strany 

vidlice). Dále poskytuje více místa na pohonnou jednotku, hydraulické brzdy a přívody 

(kabeláž a hadice). V neposlední řadě je tato konstrukce symetrická, což je výhodné 

vzhledem k teplotním deformacím, které v případě symetričnosti konstrukce nevedou 

k úhlovým chybám. 

4.1.1. Varianta s prstencovými motory 

V první variantě je užita dvojice prstencových motorů na ose A a jeden motor na 

ose C (Obr. 31).  

 

Obr. 31: Návrh řešení s prstencovými motory 
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V případě prstencových motorů je tuhost dána zpětnou vazbou systému. Další nespornou 

výhodou je bezvůlovost daného pohonu, která zajištuje vysokou přesnost polohování. 

Nevýhodou je vysoká pořizovací cena prstencových motorů oproti dalším zde uvedeným 

řešením. Prstencové motory jsou bezrámové, což znamená, že nemají kryt ani 

odměřování. V tomto případě lze brát tuto konstrukční vlastnost jako výhodu, protože je 

možné prstencové motory optimálně integrovat do struktury frézovací hlavy a dosáhnout, 

tak nejmenších možných zástavbových rozměrů.  

4.1.2. Varianta se šnekovými převodovkami 

Další z možností je využít šnekovou převodovku, která je přes ozubený řemen spojena se 

servomotorem. Šnek je umístěn pod hřídelí osy A a díky mimoběžnosti os ve šnekovém 

převodu je umístěn kolmo na tuto osu (Obr. 32).  

 

Obr. 32: Šnekové soukolí [27] 

Na hřídel šneku je připojen ozubený řemen, na jehož menší řemenici je připojen 

servomotor, který je vhodně umístěn v bočnici nad hřídelí osy A (Obr. 33). Obdobně je 

řešen i pohyb osy C, kde jsou šneková převodovka a servomotor v konfiguraci vedle sebe. 

Nevýhodou tohoto řešení je nízká účinnost, která způsobuje oteplení přímo v konstrukci 

frézovací hlavy. Toto oteplení lze obtížně chladit například broděním šneku v olejové 

lázni. 
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Obr. 33: Návrh řešení se šnekovým převodem 

Teoreticky lze využít samosvornost šnekového převodu, kdy při frézovacích operacích, 

které nevyžadují pohyb jedné z os, nejsou na servomotoru energetické ztráty. V tomto 

případě je ale nutné použít dělený šnek pro vymezení vůlí.   

4.1.3. Varianta s cykloidními převodovkami 

Třetí zvažovanou variantou je využití cykloidní převodovky, kde je pohyb 

osy A realizován pomocí servomotoru, který je přes ozubený řemen spojen s cykloidní 

převodovkou. V tomto případě je cykloidní převodovka bez vnějšího krytu, který 

zajišťuje těleso frézovací hlavy (Obr. 34). Další předností je vysoká tuhost cykloidní 

převodovky, která spolu s minimální hysterezí zajišťuje přesné polohování. Tuhost je 

negativně ovlivněna použitím řemenu, který je však umístěn v kinematickém řetězci až 

po redukci momentu cykloidní převodovkou. Ozubený řemen nejen zvyšuje převodový 

poměr, ale umožňuje motor instalovat na vhodné místo v konstrukci hlavy, čímž lze 

docílit menších zástavbových rozměrů frézovací hlavy. V ose C je použita cykloidní 

převodovka s vnějším krytem, která má integrované připojení na servomotor mimo hlavní 

osu rotace. Toto řešení je pro osu C kompaktnější a levnější. Převodový poměr může být 
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až 𝑖 = 258. Obě navržené cykloidní převodovky mají dutý hřídel, který je výhodný 

možností protažení kabeláže.  

 
Obr. 34: Skica řešení s cykloidní převodovkou 

Jedním z důležitých parametrů je hmotnost celého pohonu. Ve srovnání konkrétních 

modelů servomotorů s cykloidními převodovkami a prstencových motorů s obdobnými 

výstupními krouticími momenty jsou v případě použití cykloidních převodovek bez 

vnějších krytů lehčí právě cykloidní převodovky. V případě použití cykloidních 

převodovek s vnějším krytem (např. Nabtesco řady RD) je hmotnost větší než 

u prstencových motorů. 

4.1.4. Výběr nejvhodnější varianty 

Po zvážení všech variant řešení byla vybrána první varianta s vysokomomentovými 

motory na obou osách. Jejich použití pro frézovací hlavu, která je určena především na 

frézování hliníku, je výhodné z mnoha důvodů. Především poskytují vysokou dynamiku 

pohybů, která je požadována při kontinuálním obrábění hliníkových slitin. Výborná je 
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také životnost, protože jde o pohyb téměř bez opotřebení. Dále je lze plně integrovat 

do struktury frézovací hlavy a využít tak maximálně vnitřní prostor a tím zajistit malé 

vnější rozměry. Prstencové motory mají totiž vhodnou konstrukci, která se shoduje 

s ideálním tvarem vidlicové frézovací hlavy. Jejich nevýhodou je vysoká pořizovací cena 

a větší hmotnost. 

4.2. Řezný proces 

První fází návrhu je výpočet řezných sil, které určí síly působící na jednotlivé konstrukční 

uzly frézovací hlavy. Jde především o dimenzování servomotorů pro pohyb os, dále 

únosnost ložisek, brzd a také výběr vhodného elektrovřetena. Řezné síly jsou funkcí 

obráběného materiálu, typem nástroje a jeho geometrií, velikostí třísky a druhem 

frézovací operace. Obráběným materiálem jsou zde hliníkové slitiny, pro které je 

frézovací hlava dle zadání určena. Parametry obrábění jsou uvedeny v následující tabulce 

(Tab. 12). 

Tab. 12: Výčet řezných podmínek pro obrábění duralu 

 
Max. průměr 

nástroje 
Řezná rychlost Posuv na zub Hloubka řezu 

 Dc [mm] vc [m·min-
1] fz [mm] ap [mm] 

Hrubování 125 600 0,1 11 

Dokončování 12 750 0,05 0,2 

Vrtání 50 500 0,09 – 

Výpočet je proveden pro operaci čelní frézování (hrubování a dokončování) a vrtání. 

Pro řezný proces je dále důležité, zdali se jedná o obrábění chlazené a v jakých cyklech 

se obrábí. 

4.2.1. Výpočet řezných parametrů pro hrubování 

Výpočet je prováděn pro čelní frézování plochy (Obr. 35), kdy je záběrový úhel frézy 90°.   

 
Obr. 35: Možnosti čelního frézování [28] 
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Pro výpočet je použita slitina hliníku EN AW 7075, která má mezi hliníkovými slitinami 

vysokou mez pevnosti 𝑅𝑚 = 540 𝑁 · 𝑚𝑚−2. Výpočet je započat kontrolním výpočtem 

otáček, který je omezen maximálními otáčkami vřetene.  

 
𝑛 =

1000 · 𝑣𝑐

𝜋 · 𝐷𝑐
=

1000 · 600

𝜋 · 125
= 1528 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1 (4.1)  

Otáčky jsou vzhledem k použití hrubovacího nástroje s velkým průměrem nízké. 

Maximální otáčky vřetena jsou využity během operací dokončování. 

• Střední tloušťka třísky  

 ℎ𝑑 = 𝑓𝑧 · sin 𝜅𝑟 · sin 𝜑 = 0,1 · sin 90° · sin 90° = 0,1 𝑚𝑚 (4.2)  

• Střední šířka třísky  

 
𝑏𝑑 =

𝑎𝑝

sin 𝜅𝑟
=

11

sin 90°
= 11 𝑚𝑚 (4.3)  

Výpočet střední tloušťky a šířky třísky slouží k výpočtu průřezu třísky. 

• Průřez třísky  

 𝐴𝑑 = 𝑏𝑑 · ℎ𝑑 = 𝑎𝑝 · 𝑓𝑧 · sin 𝜑 = 11 · 0,1 · sin 90° = 1,1 𝑚𝑚 (4.4)  

• Specifická řezná síla 

 𝑘𝑐 = 𝑘𝑐1,1 · ℎ𝑑
−𝑚𝑐 = 540 · 0,10,25 = 960,27 𝑁 · 𝑚𝑚2 (4.5)  

Specifická řezná síla slouží k výpočtu požadovaného výkonu i řezné síly. 

• Rychlost posuvu 

 𝑣𝑓 = 𝑓𝑧 · 𝑧 · 𝑛 = 0,1 · 11 · 1528 = 1681 𝑚𝑚 · 𝑚𝑖𝑛−1 (4.6)  

• Požadovaný užitečný výkon  

 
𝑃𝑐 =

𝑎𝑝 · 𝑎𝑒 · 𝑣𝑓 · 𝑘𝑐

60 · 106
=

11 · 62,5 · 1528 · 960

60 · 106
= 18,49 𝑘𝑊 (4.7)  

• Řezná síla  

 𝐹𝑐 = 𝑘𝑐 · 𝐴𝐷 = 961 · 1,1 = 1056,3 𝑁 (4.8)  
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• Krouticí moment 

 
𝑀𝑘 = 𝐹𝑐 ·

𝐷𝑐

2
= 1056,3 ·

0,125

2
= 66 𝑁 · 𝑚 (4.9)  

Požadovaný výkon nepřevyšuje výkon zadaného vřetena, jehož výkon je 42 kW. Krouticí 

moment, který je 66 N·m, také splňuje zadání. Výpočet byl ověřen pomocí online nástroje 

Tool Guide od společnosti Sandvik, jehož výsledky se shodovaly s výsledky 

vypočtenými. V rámci výpočtu řezných parametrů pro dokončování byla zjištěna potřeba 

vysokých otáček vřetena, protože při zvolených parametrech jsou otáčky nástroje až 

19 894 ot·min-1. Výpočty a další výsledky pro dokončování jsou uvedeny pouze v příloze 

práce. 

4.2.2. Výpočet řezných parametrů pro vrtání 

Pro výpočet je opět použita slitina hliníku EN AW 7075. V rámci výpočtů je nejprve 

nutné vypočítat střední tloušťku třísky hd (Obr. 36) a specifickou řeznou sílu kc.  

 

Obr. 36: Průřez třísky při vrtání [29] 

• Otáčky nástroje  

 𝑛 =
1000 · 𝑣𝑐

𝜋 · 𝐷
=

1000 · 500

𝜋 · 50
= 3183 𝑜𝑡 · 𝑚𝑖𝑛−1 (4.10)  
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• Posuv na otáčku  

Je počítán z posuvu na zub násobeným počtem zubů daného nástroje. 

 𝑓𝑜 = 𝑓𝑧 · 𝑧 = 0,09 · 2 = 0,18 𝑚𝑚 (4.11)  

• Rychlost posuvu 

 𝑣𝑓 = 𝑓𝑜 · 𝑛 = 0,18 · 3183 = 573 𝑚𝑚 · min−1 (4.12)  

• Střední tloušťka třísky  

 
ℎ𝐷 =

𝑓𝑜

2
· sin

𝜅𝑟

2
=

0,18

2
sin

120°

2
= 0,045 𝑚𝑚 (4.13)  

• Specifická řezná síla  

 𝑘𝑐 = 𝑘𝑐1,1 · ℎ𝐷
−𝑚𝑐 = 540 · 0,0450,25 = 1172 𝑁 · 𝑚𝑚2 (4.14)  

• Řezná síla posuvová  

Posuvová řezná síla působí v axiálním směru a je počítána ze specifické řezné síly 

a posuvu na otáčku. 

 
𝐹𝑓 = 0,5 · 𝑘𝑐 ·

𝐷𝑐

2
· 𝑓𝑜 · sin 𝜅𝑟 = 

= 0,5 · 1172 ·
50

2
· 0,18 · sin 120° = 2285 𝑁 

(4.15)  

• Požadovaný užitečný výkon  

 
𝑃𝑐 =

𝑓𝑜 · 𝑣𝑐 · 𝐷𝑐 · 𝑘𝑐

240 · 103
=

0,18 · 500 · 50 · 1172

240 · 103
= 22 𝑘𝑊 (4.16)  

• Krouticí moment  

 

𝑀𝑘 =
𝑃𝑐 · 30 · 103

𝜋 · 𝑛
=

22 · 30 · 103

𝜋 · 3183
= 66 𝑁 · 𝑚 (4.17)  

Výsledný požadovaný výkon je větší než v případě hrubování, ale je stále v mezích 

zadání. Maximální krouticí moment je stejný jako v případě hrubování a je jen těsně pod 

hranicí určenou zadáním. 
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4.3. Frézovací vřeteno 

Vzhledem k požadavkům zadání bylo vybráno následující elektrovřeteno od italské firmy 

HSD ES510 (Obr. 37), jehož parametry jsou uvedeny v tabulce (Tab. 13). 

Tab. 13: Parametry vřetena HSD ES510 

Výkon (S1) 42 kW 

Moment (S1) 67 N·m 

Otáčky 6000 ot·min-1 

Otáčky max. 24 000 ot·min-1 

Upínací kužel  HSK A63 - 

Hmotnost 95 kg 

Vřeteno má upínací rozhraní HSK A63, průměr v části zasouvané do vřetenového 

pouzdra je 180 mm a délka celého vřetena je 498 mm. Vřeteno dále umožňuje 

automatickou výměnu nástroje. Přesný chod zajišťují keramická ložiska, která při mazání 

olejovou mlhou mají maximální otáčky 24 000 ot·min-1. 

 

Obr. 37: Vřeteno HSD ES510 [30] 

 

Obr. 38: Graf závislosti krouticího momentu 

a výkonu na otáčkách vřetena [30] 

Graf krouticího momentu a výkonu vřetena závislého na otáčkách ukazuje hodnoty pro 

stálé zatížení S1 (Obr. 38). Z grafu je patrné, že vřeteno je schopné udržet nejvyšší točivý 

moment v nejpoužívanějších otáčkách pro obrábění hliníku.  

4.4. Konstrukční uspořádání vidlicové frézovací hlavy 

V následujících dvou podkapitolách je popsána konstrukce osy A, respektive osy C. 

Detailní popis jednotlivých komponent včetně výpočtů je uveden v kapitolách 

navazujících. 
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4.4.1. Konstrukční uzel osy A 

Jak již bylo uvedeno, konstrukční varianta byla pro osu A vybrána vidlicová 

s prstencovými motory. Z obrázku (Obr. 39) je patrné, že pravá část vidlice je pevná 

(Poz. 1), zatímco levá část je k ní přišroubována (Poz. 2). Správné usazení zajišťuje 

kuželový kolík a tvarový spoj. Tímto řešením bylo možné maximalizovat využití prostoru 

v ose A a zjednodušit montáž. Na obou částech vidlice jsou umístěny prstencové motory 

s vnitřním statorem (Poz. 3), dále jsou ve vidlici umístěny hydraulické brzdy pro 

zpevnění hlavy (Poz. 4) a přenos sil zajišťují axiálně-radiální válečková ložiska YRT 

(Poz. 5). Na levé části konstrukce je umístěno kryté absolutní odměřování (Poz. 6) a skrz 

dutou osu jsou vedeny všechny signálové a silové kabely do vřetena. Pravou částí 

konstrukce jsou přes rotační rozvodku (Poz. 7) přivedeny všechny nutné kapaliny do 

vřetena (Poz. 8). 

 
Obr. 39: Konstrukční uzel osy A 

Levá i pravá část konstrukce jsou snadno dostupné díky demontovatelným krytům, které 

jsou připevněny pomocí šroubů.  
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4.4.2. Konstrukční uzel osy C 

Osa C (Obr. 40) se skládá z pevného tubusu (Poz. 1) vkládaného do vřeteníku. Uvnitř 

tubusu rotuje hřídel rozdělená na dvě části z důvodu smontovatelnosti. Pohon osy C je 

zajištěn pomocí jednoho vysokomomentového motoru (Poz. 2).  

 

Obr. 40: Konstrukční uzel osy C 

V dolní části osy C je umístěno ložisko YRT (Poz. 3). K aretaci osy C slouží hydraulická 

brzda (Poz. 4) vložená mezi ložisko a prstencový motor. Tím je zajištěno oddělení ložiska 

a prstencového motoru. Tato mezera je dle doporučení výrobce ložisek, protože 

prstencový motor i přes chlazení vodou způsobuje lokální oteplení konstrukce, které 

ovlivňuje přesnost ložiska. V duté hřídeli je umístěna rotační rozvodka (Poz. 5), která 

rozvádí kapaliny skrz osu C i během rotace. Středem rotační rozvodky je vedena kabeláž 

do osy A. Obě osy jsou spojeny pomocí šroubového spoje a poloha je zajištěna kolíky. 

Dodržení souosostí zaručují dvě dobrušovací podložky. První je umístěna pod ložiskem 

a druhá mezi osou A, C. Další dobrušovací podložka je v místě připojení k vřeteníku (Poz. 

6). Dobrušovací podložka je zkonstruována tak, aby šla během montáže vyndat a 
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dobrousit dle požadavků a zároveň přitom nebylo nutné sundávat frézovací hlavu 

z vřeteníku. Je totiž rozdělena na dvě části, které lze vytáhnout do stran i v případě, že je 

frézovací hlava připevněna pomocí čtveřice šroubů. 

Osa C je těsněna pomocí hřídelových těsnění Turcon Roto Glyd Ring. Jedno těsnění je 

užito pro utěsnění prostoru ložiska od okolního prostředí. Dále je použito těsnění mezi 

ložiskem a brzdou, pod kterou musí být zajištěn odmaštěný povrch pro bezproblémový 

chod. Dále je umístěno těsnění mezi brzdou a prstencovým motorem, které plní funkci 

bezpečnostní. V případě úniku kapaliny z brzdy chrání prstencový motor před 

poškozením.  

4.5. Zátěžné spektrum pohonů os 

Slouží pro dimenzování pohonů jednotlivých os a dalších částí konstrukce. Vychází ze sil 

vzniklých při obrábění a při samotném pohybu hlavy vlivem odstředivých sil. Zátěžná 

spektra se liší dle technologie, kterou frézovací hlava provádí. Zátěžné spektrum lze zjistit 

experimentálně, či pomocí numerických výpočtů. Výpočet je prováděn pro 

osu A a C odděleně. Pro obě osy je počítán cyklus rychloposuvu, kde je užita maximální 

úhlová rychlost, ale není zde zatížení frézovací silou. Dále je počítán cyklus hrubování, 

kde je menší úhlová rychlost, ale je zde zatížení maximální frézovací silou. Pro výpočet 

byla použita síla vzniklá hrubováním. Síla vzniklá vrtáním je sice větší, avšak při vrtání 

nejsou osy A ani C v pohybu a jsou zpevněny pomocí hydraulických brzd. V textu jsou 

uvedeny zátěžná spektra pro hrubování v ose A a C, spektra pro rychloposuvy jsou 

uvedeny v příloze. 

4.5.1. Zátěžné spektrum pro osu A v hrubovacím režimu 

Pracovní cyklus určuje zatížení motorů pro pohyb osy A. Zatížení je bráno při 

kontinuálním otáčení osy o úhel 222° (natočení téměř v celém rozsahu osy A) při 

maximální frézovací síle (Tab. 14). Pro výpočet byla navrhnuta čelní fréza s úhlem 

nastavení 90° a délce 100 mm. Vzdálenost frézovací síly od osy A je díky tomu 430 mm. 

Výpočet zátěžného spektra je zahájen výpočtem momentu vzniklého maximální frézovací 

silou na rameni vzdálenosti nástroje od osy A. Dále je počítán statický moment, který 

zahrnuje momenty od hmotnosti držáku vřetena a hmotnosti samotného vřetena, třecího 

momentu a momentu od frézování. Třecí moment zahrnuje v případě přímého pohonu 

pouze tření ložisek a zanedbatelné tření od těsnění.  
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Obr. 41: Schéma zatížení osy A v hrubovacím režimu 

 

Graf 1:  Pracovní cyklus pro hrubování osy A 

 

V pracovním cyklu je zahrnuto najetí na danou úhlovou rychlost při maximálním 

úhlovém zrychlení, následné operaci obrábění a zastavení (Graf 1).   
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Tab. 14: Zvolené parametry pro zátěžné spektrum při frézování 

Vzdálenost frézovací síly af 430 mm 

Frézovací síla Ff 1056 N·m 

Třecí moment ložisek Mr 7 N·m 

Úhlové zrychlení α 48 ot·min-2 

Úhlová rychlost ωom 3 ot·min-1 

Moment setrvačnosti k ose A IsoA 5,6 kg·m2 

Čas zrychlení t1 0,2 s 

Čas rovnoměrného pohybu t2 6 s 

Čas zpomalení t3 0,2 s 

Čas pauzy tp 0,5 s 

•  Moment od frézování  

 𝑀𝑓 = 𝑎𝑓 · 𝐹𝑓 = 0,43 · 1056 = 454 𝑁 · 𝑚  (4.18)  

• Statický moment  

 𝑀𝑠 = 𝑚𝑡 · 𝑎𝑡 · 𝑔 + 𝑀𝑟 + 𝑀𝑓 = 209 · 0,0065 · 9,81 + 7 + 454 =

= 594 𝑁 · 𝑚  

(4.19)  

• Maximální dynamický moment  

Je počítán pomocí maximálního zrychlení a momentu setrvačnosti k ose rovnoběžné 

s osou rotace, který byl zjištěn pomocí zjednodušeného teoretického výpočtu (uveden 

v příloze).  

 𝑀𝑘𝑑𝑦𝑛 = 𝐼𝑠𝑜𝐴 · 𝛼 = 5,629 · 5 = 28 𝑁 · 𝑚 (4.20)  

Následuje výpočet maximálního rozběhového a doběhového momentu, který společně se 

statickým momentem slouží k výpočtu efektivního krouticího momentu. 

• Maximální rozběhový moment  

 𝑀𝑘𝑟𝑜𝑧 = 𝑀𝑘𝑠𝑡𝑎𝑡 + 𝑀𝑘𝑑𝑦𝑛 = 594 + 28 = 622 𝑁 · 𝑚 (4.21)  

• Maximální doběhový moment  

 𝑀𝑘𝑑𝑜𝑏 = 𝑀𝑘𝑠𝑡𝑎𝑡 − 𝑀𝑘𝑑𝑦𝑛 = 594 − 28 = 566 𝑁 · 𝑚 (4.22)  
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• Efektivní krouticí moment  

 

𝑀𝑘𝑒𝑓 = √
(𝑀𝑘𝑟𝑜𝑧

2 ·
𝜔𝑜𝑚

2 ) · 𝑡1 + (𝑀𝑘𝑠𝑡𝑎𝑡
2 · 𝜔𝑜𝑚) · 𝑡2 + (𝑀𝑘𝑑𝑜𝑏

2 ·
𝜔𝑜𝑚

2 ) · 𝑡3

𝑡1 ·
𝜔𝑜𝑚

2 + 𝑡2 · 𝜔𝑜𝑚 + 𝑡3 ·
𝜔𝑜𝑚

2

 

(4.23)  
 

𝑀𝑘𝑒𝑓 = √
6222 ·

3
2 · 0,2 + 594 · 3 · 6+5662 ·

3
2 · 0,2

0,2 ·
3
2 + 3 · 6 + 0,2 ·

3
2

= 427 𝑁 · 𝑚 

Výsledný maximální efektivní krouticí moment pro dané zátěžné spektrum je 427 𝑁 · 𝑚. 

Tento moment odpovídá přerušovanému zatížení typu S6. Maximální moment je dosažen 

během rozběhu, což odpovídá špičkovému momentu zatížení, který je aplikován jen po 

velmi krátkou dobu. Výpočet zátěžného spektra pro rychloposuv zjišťoval zátěžné 

momenty při maximálních otáčkách. Efektivní krouticí moment pro rychloposuv je 

116 N·m (výpočet uveden v příloze). Dle těchto výsledků byla z katalogu firmy Idam 

vybrána dvojice prstencových servomotorů, jejichž parametry jsou popsány 

v kapitole 4.6. 

4.5.2. Zátěžné spektrum pro osu C v hrubovacím režimu 

Pro otáčení v ose C je vybrán cyklus s otáčením o 705° při kontinuální zátěži maximální 

frézovací silou. Vřeteno je v pozici kolmé na osu C (Obr. 42). 

 
Obr. 42: Schéma zatížení osy C při pohledu shora 
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Pracovní cyklus v ose C opět obsahuje najetí na danou úhlovou rychlost, operaci 

frézování, následné zastavení a pauzu (Graf 2). Doba frézování je delší než v případě 

osy A, vzhledem k většímu úhlu natočení v ose C.  

Graf 2:  Pracovní cyklus pro hrubování osy C 

 

 

Tab. 15: Zvolené parametry pro zátěžné spektrum při frézování pro osu C 

Vzdálenost frézovací síly af 430 mm 

Vzdálenost těžiště  atc 0,026 m 

Frézovací síla Ff 1056 N·m 

Třecí moment ložisek Mr 48 N·m 

Hmotnost rotujících prvků v ose C mtc 530 kg 

Úhlové zrychlení α 48 ot·min-2 

Úhlová rychlost ωom 3 ot·min-1 

Moment setrvačnosti k ose C IsoC 20,4 kg·m2 

Čas zrychlení t1 0,2 s 

Čas rovnoměrného pohybu t2 33 s 

Čas zpomalení t3 0,2 s 

Čas pauzy tp 0,5 s 

V rámci výpočtu je opět nutné spočítat moment vzniklý od frézování, který je stejný jako 

v případě osy A. Ve statickém momentu figuruje větší třecí moment ložisek a větší 

hmotnost osy A, která je na menším rameni, protože těžiště je téměř v ose. 
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• Moment od frézování  

 𝑀𝑓 = 𝑎𝑓 · 𝐹𝑓 = 0,43 · 1056 = 454 𝑁 · 𝑚  (4.24)  

• Statický moment  

 𝑀𝑠 = 𝑚𝑡𝑐 · 𝑎𝑡𝑐 · 𝑔 + 𝑀𝑟 + 𝑀𝑓 = 530 · 0,026 · 9,81 + 48 + 454 =

= 637 𝑁 · 𝑚  

(4.25)  

• Maximální dynamický moment  

Je počítán pomocí maximálního zrychlení a momentu setrvačnosti k ose rovnoběžné 

s osou rotace, který byl zjištěn pomocí programu Inventor a zkontrolován pomocí 

teoretického výpočtu.  

 𝑀𝑘𝑑𝑦𝑛 = 𝐼𝑠𝑜𝐶 · 𝛼 = 20,4 · 5 = 102 𝑁 · 𝑚 (4.26)  

• Maximální rozběhový moment  

 𝑀𝑘𝑟𝑜𝑧 = 𝑀𝑘𝑠𝑡𝑎𝑡 + 𝑀𝑘𝑑𝑦𝑛 = 637 + 102 = 739 𝑁 · 𝑚 (4.27)  

Rozběhový moment je pouze po dobu 0,2 s. Je tedy možné v tomto případě překročit 

trvalý chlazený moment daný motorem až do špičkového momentu. 

• Maximální doběhový moment  

 𝑀𝑘𝑑𝑜𝑏 = 𝑀𝑘𝑠𝑡𝑎𝑡 − 𝑀𝑘𝑑𝑦𝑛 = 637 − 102 = 535 𝑁 · 𝑚 (4.28)  

• Efektivní krouticí moment  

 

𝑀𝑘𝑒𝑓 = √
(𝑀𝑘𝑟𝑜𝑧

2 ·
𝜔𝑜𝑚

2 ) · 𝑡1 + (𝑀𝑘𝑠𝑡𝑎𝑡
2 · 𝜔𝑜𝑚) · 𝑡2 + (𝑀𝑘𝑑𝑜𝑏

2 ·
𝜔𝑜𝑚

2 ) · 𝑡3

𝑡1 ·
𝜔𝑜𝑚

2 + 𝑡2 · 𝜔𝑜𝑚 + 𝑡3 ·
𝜔𝑜𝑚

2

 

(4.29)  
 

𝑀𝑘𝑒𝑓 = √
7392 ·

3
2 · 0,2 + 637 · 3 · 33+5352 ·

3
2 · 0,2

0,2 ·
3
2 + 3 · 33 + 0,2 ·

3
2

= 452 𝑁 · 𝑚 

Efektivní krouticí moment pro hrubování v ose C je 452 N·m, což je více než 

v případě osy A. Hodnota efektivního krouticího momentu pro rychloposuv je 138 N·m 

(kompletní výpočet je uveden v příloze). Pro osu C byl vybrán prstencový servomotor, 

jehož výběr je více popsán v kapitole 4.6. 
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4.6. Prstencové motory osa A, C 

V rámci dodržení vypočítaných krouticích momentů z předchozí kapitoly byly zvoleny 

motory od firmy Idam. Dalším faktorem pro výběr motorů byla i pečlivá rešerše předních 

světových výrobců, kteří se specializují na vývoj frézovacích hlav s přímým pohonem os 

(Kessler, Technai Team, Cytec a HSD). Zde bylo zjištěno, že pro danou velikost vřetena 

jsou vhodné motory s krouticím momentem 𝑀𝑘 ≈ 700 𝑁 · 𝑚 a tomu také byly 

uzpůsobeny požadavky.  

Firma Idam jako jedna z mála nabízí speciální konstrukci, při které je vně rotor a uvnitř 

stator. Převažujícím důvodem pro využití nestandartních motorů byla výhodnost 

prostorového uspořádání, kde bylo možné umístit hydraulickou brzdu na co největším 

poloměru a v půdorysu prstencových motorů, takže nebyla zvětšována šířka samotné 

frézovací hlavy. 

Pro osu C byl navrhnut jeden prstencový motor od firmy Idam RI 250x175 (Tab. 16). 

Oproti ose A je v obvyklé konfiguraci s vnějším statorem a vnitřním rotorem, která je 

vhodnější pro konstrukci osy C, kde je důraz kladen především na malý vnější průměr, 

kterým se osa C vkládá do vřeteníku. 

Tab. 16: Parametry použitých vysokomomentových motorů v ose A, C 

 
 Idam RE11–

360x50 

Idam RI11–

250x175 
 

Vnější průměr Dp 389 310 mm 

Vnitřní průměr dp 268 220 mm 

Šířka H2 100 215 mm 

Trvalý moment (chlazený) Mkc 374 743 N·m 

Maximální rychlost nicw 219 409 Ot·min-1 

4.7. Ložiska YRT osy A, C 

Pro zajištění přenosu sil jsou v konstrukci užita axiálně radiální válečková ložiska YRT 

(Obr. 43). Tato ložiska mohou přenášet jak axiální, tak radiální síly a zároveň velké 

klopné momenty, a to v jakékoliv kombinaci. Dle katalogu výrobce jsou přímo navržena 

pro použití do frézovacích hlav a otočných stolů. 
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Obr. 43: Řez axiálně radiálním ložiskem YRT [31] 

• Výpočet zatížení ložisek osy A, C 

Na ložiska ve frézovací hlavě jsou kladeny velké nároky, protože se velkou mírou podílejí 

na tuhosti a výsledné přesnosti obráběcího procesu. Vzhledem k předepnutí a přenášení 

axiálních a radiálních sil mimo osu ložiska lze použít manuální metody zjištění 

ekvivalentního zatížení ložiska jen velmi orientačně. Z tohoto důvodu byla ložiska 

navrhována kromě výpočtů a doporučení výrobce i dle vhodných konstrukčních rozměrů, 

především dostatečného vnitřního průměru pro průchod kabelů a hadic. 

• Výpočet zatížení ložisek  osy A 

Ložiska jsou zatěžována silami od obrábění, vlastní tíhou konstrukce, odstředivými silami 

a silami od deformací vzniklých teplem. Následující výpočet představuje zjednodušené 

zatížení axiálně radiálních ložisek dle katalogu výrobce pro zatížení vlastní tíhou 

konstrukce a frézovacími silami. Výpočet je prováděn pro svislou polohu vřetena při 

maximální frézovací síle dané hrubováním (Tab. 17). 

Tab. 17: Zátěžné síly a vzdálenosti 

Vzdálenost zátěžné síly af 430 mm 

Hmotnost vřetena a krytu mv 209 kg 

Řezná síla Fc 1056 N 
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• Radiální síla  

 𝐹𝑅 = 𝑚𝑣 · 𝑔 = 209 · 9,81 = 2050 𝑁 · 𝑚 (4.30)  

• Krouticí moment od frézovací síly  

 𝑀𝐹𝑐 = 𝐹𝑐 · 𝑎𝑓 = 1056 · 0,430 = 331 𝑁 · 𝑚 (4.31)  

• Ekvivalentní statické zatížení pro radiální válečky  

Ekvivalentní zatížení ložisek je počítáno pro axiální a radiální směr samostatně. 

 𝑃𝑂𝑟 = 𝐹𝑅 = 2050 𝑁 · 𝑚 (4.32)  

• Ekvivalentní statické zatížení pro axiální válečky  

 
𝑃𝑂𝑎 = 𝐹𝐴 + 4,4 ·

𝑀𝐹𝑐

𝑑𝑝
= 1056 + 4,4 ·

331

0,12
= 12 910 𝑁 · 𝑚   (4.33)  

• Statická bezpečnost – radiální  

Koeficient bezpečnosti je opět počítán odděleně s katalogovými únosnostmi pro 

jednotlivé směry. 

 
 𝐾𝑟 =

2 · 𝐶𝑂𝑟

𝑃𝑂𝑟
=

2 · 148 000

2 050
= 144 [– ] (4.34)  

• Statická bezpečnost – axiální  

 
 𝐾𝑎 =

2 · 𝐶𝑂𝑎

𝑃𝑂𝑎
=

2 · 445 000

12 910
= 69 [– ] (4.35)  

• Životnost v  hodinách – radiální  

 
 𝐿10𝑟ℎ =

106

60 · 𝑛
· (

𝐶𝑟

𝑃𝑜𝑟
)

𝑝

=
106

60 · 200
· (

70

2,050
)

3,3

= 35 862 453 ℎ𝑜𝑑. (4.36)  

• Životnost v  hodinách – axiální  

 
 𝐿10𝑎ℎ =

106

60 · 𝑛
· (

𝐶𝑎

𝑃𝑜𝑎
)

𝑝

=
106

60 · 200
· (

80

12,910
)

3,3

= 121 396 ℎ𝑜𝑑. (4.37)  

Dle výpočtů splnila ložiska v ose A požadavky na minimální obecně předpokládanou 

dobu životnosti 20 000 hodin. Pro přenos sil v ose A byla navrhnuta dvojice ložisek 

YRT 120. Životnost ložiska v ose C je jak v axiálním, tak radiálním směru větší než 

v případě ložiska v ose A (kompletní výpočet je uveden v příloze). Pro osu C bylo 
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navrhnuto ložisko s velkým průměrem YRTMA 325 (Tab. 18). Pro dosažení nejvyšší 

tuhosti bylo ložisko umístěno co nejblíže ose rotace A, čímž byl snížen klopný moment. 

Tab. 18: Parametry axiálně radiálních ložisek YRT 

  YRT 120 YRT 325  

Vnější průměr Dp 210 450 mm 

Vnitřní průměr dp 120 325 mm 

Dynamická únosnost – axiální Ca 80 000 186 000 N 

Statická únosnost – axiální C0a 445 000 1 710 000 N 

Dynamická únosnost – radiální Cr 70 000 134 000 N 

Statická únosnost – radiální C0r 148 000 415 000 N 

Hmotnost m 5,3 25 kg 

• Mazání ložisek  

Ložiska jsou mazána tukem pomocí centrálního mazacího systému, který zajišťuje 

automatický přívod maziva ve stanoveném čase, taktu a objemu pro správnou funkci 

ložiska. Nedostatečně mazané ložisko je náchylné k zadření, a naopak přemazané ložisko 

zvyšuje provozní teplotu ložiska. Tuk je přiváděn pomocí vrtání v konstrukci frézovací 

hlavy na vnitřní, popřípadě vnější kroužek, kde je pomocí drážky a vrtání v kroužku 

přiveden přímo k válečkům. V ose A je přiváděn na vnější kroužek (Obr. 44), zatímco 

v ose C na vnitřní kroužek. 

 
Obr. 44: Přívodní kanálek mazání ložiska osy A vedený na vnější kroužek 

 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ú12135 Ústav výrobních strojů a zařízení 

 

59 

 

4.8. Odměřování natočení v ose A, C 

Odměřování v ose A je realizováno pomocí kompaktní odměřovací jednotky od firmy 

Heidenhain a je umístěno v levé části konstrukce. Jedná se o model RCN8510, který měří 

absolutní metodou pomocí optického snímače (Obr. 45).  

 

Obr. 45: Absolutní odměřování Heidenhain RCN8000 [32] 

Mezi výhody tohoto řešení patří plně zakrytá štíhlá konstrukce s krytím IP64, jež chrání 

měřící zařízení před znečištěním [32]. Dále má dutou hřídel s velkým vnitřním průměrem, 

kterou lze protáhnout vodiče do vřetena. Absolutní odměřování se liší oproti 

inkrementálnímu v okamžitém zjištění polohy po zapnutí stroje díky speciálnímu 

provedení snímané rysky (Obr. 46).  

 

Obr. 46: Ryska absolutního odměřování [32] 
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Ta tvoří na každém místě unikátní kód, který snímací hlavice identifikuje a není tedy 

nutné najíždět na referenční body, tak jako je tomu u inkrementálního odměřování. 

Výhodou je zrychlení příprav po zapnutí stroje a snížení možnosti kolizních stavů [33]. 

Oproti ose A je v ose C užito absolutní odměřování integrované přímo do ložiska, které 

nabízí firma Schaeffler k ložiskům YRTMA se snímací hlavicí MHA. Je tak zajištěna 

vyšší přesnost oproti řešením, která jsou ve větší vzdálenosti od ložiska. Výhodou tohoto 

řešení je úspora místa, protože snímací hlavice je montována přímo na vnější kroužek 

ložiska a lze ji umístit například do rohu příruby osy C. Odměřování je založeno na 

indukční metodě snímání kódu na vnitřním kroužku. Dle katalogu je toto absolutní 

odměřování vhodné i pro aplikace s úhlem rotace větším než 360°.  

4.9. Výpočet předepjatého závitového spoje v připojení levé části vidlice 

Jak již bylo nastíněno v popisu konstrukce osy A je tato osa složena ze dvou částí 

z důvodu montáže. Tyto dvě části jsou spojeny pomocí šroubového pole a přesně usazeny 

kuželovým kolíkem a tvarovým spojem.  

Tab. 19: Parametry k výpočtu závitového spoje osy A 

Hmotnost zátěže m 166 kg 

Počet šroubů iš 12 – 

Zátěžná síla od vrtání Ff 2285 N 

Jmenovitý průměr závitu D 12 mm 

Dovolený tlak v závitu (hliník) [34] pd 80 MPa 

Mez kluzu v tahu šroubu třídy 10.9 σkt 880 MPa 

Mez pevnosti v tahu šroubu třídy 10.9 σdt 980 MPa 

Kontrolní výpočet uvažuje zatížení vlastní hmotností a maximální silou od vrtání při 

maximálním natočení vřetene.  

• Výpočet tuhosti šroubu  

Tuhost šroubu je počítána z modulu pružnosti oceli, průřezu šroubu počítaného z malého 

průměru závitu a délky šroubu. 

 
𝐶š𝑟 =

𝐸 · 𝑆š𝑟

𝑙š𝑟
=

2,1 · 105 · 76,2

50
= 320 240 𝑁 · 𝑚𝑚−1 (4.38)  
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• Výpočet tuhosti náhradní trubky  

Náhradní trubkou se nahrazuje tuhost spojovaných desek, kde se předpokládá, že předpětí 

šroubu deformuje pouze blízké okolí šroubu (Obr. 48). 

 
Obr. 47: Závitový spoj dvou desek se zápustným 

šroubem s vnitřním šestihranem [35] 

 
Obr. 48: Silový tok v závitovém spoji [36] 

Dále je nutné rozlišit na přitěžovanou a odlehčovanou součást. Přitěžované součásti jsou 

označené jedničkou a odlehčované dvojkou (Obr. 47).  

 
𝐶𝑡𝑟1 =

𝐸𝐻 · 𝑆𝑡𝑟1

𝑙𝑡𝑟1
=

0,7 · 105 · 339,3

10
= 2 375 044 𝑁 · 𝑚𝑚−1 (4.39)  

 

𝐶𝑡𝑟2 =
𝐸𝐻 · 𝑆𝑡𝑟2

𝑙𝑡𝑟2
=

0,7 · 105 · 275,7

30
= 643 241 𝑁 · 𝑚𝑚−1 

(4.40)  

• Celkové tuhosti  

Celkové tuhosti jsou počítány zvlášť pro přitěžované a odlehčované součásti. 

 1

𝐶1
=

1

𝐶š𝑟
+

1

𝐶𝑡𝑟1
=

1

320 240
+

1

2 375 044
= 3,5 · 10−6 𝑚𝑚 · 𝑁−1 (4.41)  

 

𝐶1 =
1

𝐶1 
=

1

3,5 · 10−6
= 282 191 𝑁 · 𝑚𝑚−1 (4.42)  

 𝐶2 = 𝐶𝑡𝑟2 = 643 241 𝑁 · 𝑚𝑚−1 (4.43)  
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• Montážní předpětí  

Závitový spoj je při montáži zatížen osovou silou, takzvaně předepnut, pro zajištění 

kompaktnosti spoje, což znamená, že je zabezpečena vzájemná poloha po celou dobu 

životnosti. 

 
𝑄𝑜 = (𝑞𝑧 +

𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
) · 𝐹𝑓 = 

= (1,3 +
643 241

282 191 + 643 241
) · 652 = 1301 𝑁 

(4.44)  

• Maximální redukované napětí pro maximální provozní zatížení 

šroubu  

Nejprve je nutné spočítat napětí v krutu při dosažení předpětí. 

 
𝑀𝑘 = 𝑄𝑜 ·

𝑑2

2
· 𝑡𝑔 (𝛾 + 𝜑′) = 1301 ·

10,863

2
· 𝑡𝑔(0,051 + 0,227)

= 2017 𝑁 · 𝑚𝑚−1 

(4.45)  

 

𝑊𝑘 =
𝜋 · 𝑑3

3

16
=

𝜋 · 9,853

16
= 187,8 𝑚𝑚3 (4.46)  

 
𝜏 =

𝑀𝑘

𝑊𝑘
=

2017

187,8
= 10,7 𝑁 · 𝑚𝑚−2 (4.47)  

Dle Trescovy hypotézy je  𝜏𝑚𝑎𝑥𝛼𝜏 = 2. 

 
𝜎𝑟𝑒𝑑𝑚𝑎𝑥 = √𝜎1_𝑚𝑎𝑥

2 + 𝛼𝜏
2 · 𝜏2 = √19,662 + 22 · 10,72 =

= 20,7 𝑁 · 𝑚𝑚−2 

(4.48)  

Maximální redukované napětí bylo výpočtem stanoveno na 20,7 N·mm-1, což je výrazně 

pod mezí kluzu šroubu třídy 10.9, která je uvedena v tabulce (Tab. 19). 

• Bezpečnosti  

Bezpečnost pro provozní síly počítá se sníženou mezí únavy a napětí od předpětí. 

Výsledná dynamická bezpečnost je počítána z bezpečnosti pro provozní síly 

a bezpečnosti pro namáhání od krutu. 

 

𝑘𝜎 =
𝜎𝑐(−1)

𝑥 − 𝜓𝜎
𝑥 · 𝜎𝑄𝑜

𝜎𝑎
=

60 − 0,04 · 17,06

2,6
= 23 

(4.49)  
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𝑘𝜏 =
𝜏𝑘

𝜏
=

𝜎𝑘𝑡

𝛼
𝜏

=

900
2

10,7
= 42 (4.50)  

 

𝑘 = 𝑘𝜎 · √1 − (
1

𝑘𝜏
)

2

= 23 (4.51)  

 V rámci výpočtů je kontrolován tlak v závitech, který by mohl způsobit otlačení 

a opotřebení závitu. Důraz na tento výpočet je zde kladen především proto, že konstrukce 

osy A je z hliníkové slitiny. 

• Podmínka otlačení  závitu  

 
𝑝 =

𝐹𝑓

𝑆𝑝
≤ 𝑝𝑑 (4.52)  

Je podílem osové síly Ff a opěrné plochy Sp, což je mezikruží. 

• Otlačovaná plocha všech závitů  

 
𝑆𝑝 = 𝜋 · 𝑑2 ·

𝑑 − 𝐷1

2
· 𝑧𝑧 = 𝜋 · 10,863 ·

12 − 10,106

2
· 6

= 183,6 𝑚𝑚2 

(4.53)  

• Skutečný tlak v  závitu 

 
𝑝 =

𝑄𝑜

𝑆𝑝
=

1301

12 · 183,6
= 7,1 𝑀𝑃𝑎 (4.54)  

Skutečný tlak vyhovuje podmínce na otlačení  𝑝 ≤ 𝑝𝑑 s maximálním dovoleným tlakem 

pro hliníkové slitiny, který je 𝑝𝑑 = 80 𝑀𝑃𝑎. 

• Kontrolní tlak pod hlavou šroubu  

Výpočet je počítán ze síly montážního předpětí a plochy náhradní trubky, která je dána 

poloměrem díry pro šroub a dvojnásobkem poloměru závitu 

 
𝑝𝑝š =

𝑄0

𝜋 · (𝑟2
2 − 𝑟1

2)
=

1301

𝜋 · (92 − 6,82)
= 11,7 𝑀𝑃𝑎 (4.55)  

Tlak pod hlavou šroubu vyhovuje maximálnímu tlaku danému pro hliníkové slitiny. 

Obdobně byly zkontrolovány závitové spoje v připojení osy A, C, kde je výsledná 

dynamická bezpečnost 𝑘 = 20. Dále byly zkontrolovány závitové spoje v připojení 

frézovací hlavy k vřeteníku, kde je výsledná dynamická bezpečnost 𝑘 = 16.  Ostatní 
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výsledky a výpočty včetně kontrol otlačení závitu a tlaku pod hlavou jsou uvedeny 

v příloze.   

4.10. Hydraulická brzda v ose A, C 

Při operacích, kdy není potřeba pětiosé obrábění a osa A, respektive osa C stojí, je 

využíváno hydraulických brzd ke zvýšení tuhosti hlavy a ke snížení energetických ztrát 

při zablokovaných prstencových motorech, které i při klidovém stavu spotřebovávají 

elektrickou energii. 

Pro tento účel se využívá speciálních hydraulických brzd pracujících na principu stlačení 

pružného válce natlakovaným hydraulickým olejem, který sevře hřídel (Obr. 49).  

 

Obr. 49: Princip hydraulické brzdy [37] 

Tělo brzdy je vyrobeno z bronzu, přes které je přetaženo těsnění. Dále je brzda z obou 

stran těsněna pomocí o-kroužků. Výhodou jsou malé rozměry, dlouhá životnost 

a zakázková výroba, jež umožňuje přesně využít prostory určené pro brzdu. Tyto brzdy 

pracují pouze v režimu stlačení zastaveného hřídele a následné aretace osy. Nelze je tedy 

používat k brždění rotujícího hřídele. Výpočet brzdné síly je proveden dle katalogu 

italské firmy Hydroservice. Brzdný moment je závislý především na tlaku kapaliny, 

průměru brzdné plochy a její délce (Tab. 20).  
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Tab. 20: Parametry pro výpočet brzdné síly osy A, C 

  Osa A Osa C  

Průměr hřídele dv 430 310 mm 

Činná délka LA 35 140 mm 

Tlak p 140 140 bar 

Koeficient tření μ 0,1 – 

Počet brzd nb 2 1 – 

• Výpočet brzdného momentu na ose A  

 

𝑀𝑡𝐴 =
𝑑𝑣 · 𝐿𝐴 · 𝑝 · 𝑔 · 𝜋 · μ ·

𝑑
2

106
=

430 · 35 · 140 · 9,81 · 𝜋 · 0,1 ·
430

2
106

= 
(4.56)  

 
𝑀𝑡𝐴 = 1396 𝑁 · 𝑚 

Výsledný brzdný moment MtAc je dvojnásobkem momentu MtA, protože brzdy jsou 

umístěny na obou stranách konstrukce osy A.  

 𝑀𝑡𝐴𝑐 = 2 · 𝑀𝑡𝐴 = 2 · 1396 = 2792 𝑁 · 𝑚 (4.57)  

Brzdný moment v ose A je 𝑀𝑡𝐴𝑐 = 2792 𝑁 · 𝑚, což splňuje zadání. V ose C je použita 

jedna brzdná jednotka a výsledný brzdný moment je 𝑀𝑡𝐶𝐶 = 2902 𝑁 · 𝑚 (Výpočet je 

uveden v příloze).  

4.11. Rozvod kapalin mezi vřetenem a osou A 

Vzhledem k velkému rozsahu rotace v uložení osy A, který činní 230°, je výhodné použít 

rotační rozvodku kapalin, jež oproti pouhému kroucení tlakových hadic zajistí 

bezproblémový chod. 

V pravé části konstrukce osy A je přišroubována rotační rozvodka, jejíž hřídel je umístěna 

v náboji krytu vřetena. Do rotační rozvodky se skrz hydraulické šroubení přivede 

kapalina (Obr. 50). Daná kapalina se přes soustavu vrtání v rotační rozvodce přivede do 

vnější drážky, která je z obou stran těsněna pomocí hřídelového těsnění Turcon Roto Glyd 

Ring [38], což je dvojčinné těsnění předepínané O–kroužkem. V rovině drážky je 

umístěno vrtání v krytu vřetena, který rotuje v ose A kývavým pohybem. Tím je zajištěno, 

že v jakémkoliv úhlu natočení může kapalina proudit z jedné komponenty do druhé. 

V držáku vřetena je dalšími vrtáními kapalina přivedena do hydraulického šroubení, 

odkud se již pomocí hadice přivede do rotační jednotky vřetena. 
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Obr. 50: Rotační rozvodka kapalin do vřetena 

 
Obr. 51: Rotační rozvodka v ose A ve 3/4 řezu 
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Správnou funkci zajišťují dělené vodící kroužky v přední a zadní části hřídele rotační 

rozvodky (Obr. 51), které zabraňují kovovému kontaktu hřídele a náboje. Uzavření 

neprůchozích vrtání je pomocí záslepek s vnitřním šestihranem a také pomocí narážecích 

záslepek MB 600 od firmy Koenig. 

Kapaliny vedené do vřetena jsou uvedeny v tabulce (Tab. 21). 

Tab. 21: Seznam kapalin vedených do vřetena 

Typ Médium Průměr [mm] 

Chlazení vřetena a ložisek – přívod Kapalina 10 

Chlazení vřetena a ložisek – odvod Kapalina 10 

Chladící kapalina – obrábění – oplach Kapalina 10 

Chladící kapalina – obrábění – střed Kapalina 8 

Čištění plochy pod nástrojem Vzduch 8 

Povolení nástroje Olej 8 

Mazání ložisek Olej / Vzduch 6 

Signálové a silové vodiče jsou vedeny do vřetena z levé strany a jsou tak odděleny od 

kapalin (Tab. 22). I zde by bylo možné použít rotační rozvodku, která by fungovala na 

principu rotačního kroužku a sběrače. S přihlédnutím k tomu, že kabely mají na rozdíl od 

tlakových hadic větší dovolený zkrut a postupnému opotřebování sběrných kartáčů 

nebylo toto řešení užito. 

Tab. 22: Seznam vodičů vedených do vřetena 

Typ Médium Průměr [mm] 

Ovládání vřetena Silový kabel 12 

Enkodér vřetena Signálový kabel 8 

Čidlo tlakové Signálový kabel 8 

Čidlo teploty ložisek Signálový kabel 6 

Čidlo axiálního posunutí Signálový kabel 6 

V rámci osy C je též užita rotační rozvodka, která je rozšířena o kapaliny nutné k provozu 

osy A (chlazení prstencových motorů, tlakový olej k brzdám a mazání ložisek). Přívod 

kabelů je řešen dutou hřídelí rotační rozvodky. Zkrut kabelů je jediným limitujícím 

faktorem pro otáčení osy C. Proto zde byly použity speciální kabely od firmy Lapp, která 

nabízí kabely ÖLFLEX® ROBOT 900 P [39]. Tyto kabely lze současně ohýbat a stáčet 

do zkrutu až o ±360° na jednom metru délky. Plášť kabelu je odolný vůči oděru 

a hydraulickým olejům. Délkou kabelů lze tedy měnit maximální natáčení v ose C. Jako 

standartní možnost natáčení byl zvolen úhel ±360°. V tomto případě je nutné prodloužit 
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kabely ve vřeteníku tak, aby jejich délka v ose C byla minimálně 1200 mm před prvním 

pevným uchycením. 

4.12. Rozvod kapalin v tělese osy A 

V rámci horní částí osy A je nutné převést kapaliny do pravé a levé části konstrukce. 

Kapaliny jsou přivedeny rotační rozvodkou do hřídele osy C, která dosedá broušenou 

plochou na těleso osy A, kde jsou umístěny o-kroužky. Zde jsou kapaliny vedeny do pravé 

a levé části konstrukce pomocí série vrtání (Obr. 52). Tato vrtání musí být v několika 

výškových vrstvách pro umožnění montáže hydraulických šroubení. 

 

Obr. 52: Vrtání ve vidlici hlavy (označeno žlutou barvou) 

Ze šroubení jsou kapaliny vedeny pomocí hadic do rotační rozvodky a dalších částí osy A 

(Obr. 53). Obdobně je vyřešen i rozvod kapalin v tělese držáku vřetena (Obr. 54). 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ú12135 Ústav výrobních strojů a zařízení 

 

69 

 

 

Obr. 53: Pohled na osu A s demontovaným krytem 
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Obr. 54: Model otočně sklopné frézovací hlavy v 3/4 řezu 
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5. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvouosé frézovací hlavy pro obrábění hliníku. 

Nejprve byla zpracována rešerše frézovacích hlav dostupných na trhu. Zde byly frézovací 

hlavy rozřazeny do kategorií dle kinematického uspořádání v ose A (vidlicové, 

ortogonální a univerzální). Jednotlivá kinematická uspořádání byla detailně popsána na 

konkrétních produktech vybraných firem. Popsány byly také možnosti rozšíření funkcí 

frézovacích hlav (automatická výměna vřetena a osy A, neomezené otáčení v ose C). 

Dále byla provedena rešerše možností pohonů os, které jsou kritické pro správnou funkci 

frézovací hlavy. V závěru rešerše byla zpracována přehledová tabulka frézovacích hlav, 

kde jsou uvedeny všechny důležité parametry (tabulka uvedena v příloze). Tato tabulka 

také posloužila jako informační zdroj o typických parametrech frézovacích hlav. 

Po zjištění potřebných vědomostí z rešeršní části byla navrhnuta tři různá řešení 

konstrukce, která se liší použitým typem pohonu pro pohyb os A, C. Kinematické řešení 

bylo ve všech případech zvoleno vidlicové. První uvažovanou variantou byl pohon os 

pomocí servomotorů s ozubeným řemenem a cykloidní převodovkou. Dále pohon os 

pomocí servomotoru a šnekové převodovky. Třetí variantou byl pohon os pomocí 

prstencových motorů. Tato varianta byla nakonec pro své klady vybrána. 

Vřeteno bylo zvoleno od firmy HSD (model ES510), které přesně splňuje parametry 

zadání a je vhodné k obrábění hliníkových slitin. Dále byly spočítány frézovací síly, které 

byly použity jako vstupní parametr pro návrhové a kontrolní výpočty jednotlivých prvků 

konstrukce. Na základě zvolené technologie a materiálu byly spolu s navrženými 

zátěžnými spektry zvoleny vhodné prstencové motory v ose A, C. Prstencové motory 

byly vybrány od firmy Idam, která nabízí motory jak s vnitřním, tak vnějším statorem. 

V ose A byly použity dva vysokomomentové motory s výsledným trvalým krouticím 

momentem 𝑀𝑘 = 748 𝑁 ∙ 𝑚 s vnitřním statorem a v ose C jeden vysokomomentový 

motor s výsledným trvalým krouticím momentem 𝑀𝑘  = 750 𝑁 ∙ 𝑚 s vnějším statorem.  

Držák vřetena byl zkonstruován tak, aby zde mohla být použita všechna vřetena z řady 

vřeten HSD s průměrem ∅180 𝑚𝑚. Jedná se například o vřeteno s krouticím momentem 

𝑀𝑘 = 95 𝑁 · 𝑚 a výkonem 𝑃 = 50 𝑘𝑊, které je o 30 mm delší než vřeteno se zadanými 

parametry. Frézovací hlava je díky těmto úpravám univerzálnější a umožňuje větší 

konkurenceschopnost.  

V porovnání s frézovacími hlavami od výše uvedených firem má navržená hlava 

srovnatelné parametry (Tab. 23). Tito výrobci produkují frézovací hlavy s prstencovými 

motory již mnoho let a postupnými iteracemi je vylepšují. Avšak na českém trhu žádný 

výrobce, který by produkoval frézovací hlavy s prstencovými motory, neexistuje. Pro 

zákazníka z Čech by tak vznikla zajímavá alternativa v podobě produktu 

se srovnatelnými parametry, ale možností snazšího servisu a jednodušší komunikace. 

Parametr, který významněji vybočuje, je větší průměr ve vřeteníku (rozměr D1) (Obr. 

55). Tento větší průměr je dán použitím pouze jednoho prstencového motoru v ose C. 
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V případě použití dvou prstencových motorů s menším průměrem v uspořádání nad 

sebou, by bylo možné zmenšit daný rozměr pro stroje s menšími vřeteníky.  

Tab. 23: Srovnávací tabulka předních výrobců vidlicových frézovacích hlav s prstencovými motory a 

vřetenem s obdobnými parametry 

  

VIDLICOVÁ 

HLAVA 

TECHNAI 

TEAM 
KESSLER CYTEC HSD 

  THS-180 TCH-20 Small 2AK M21 HS810 – DS 

A-osa C-osa A-osa C-osa A-osa C-osa A-osa C-osa A-osa C-osa 

Rozsah ±115 ±360 ±100 ±250 ±105 ±360 ±110 ±360 ±110 ±270 ° 

Moment 

S1 
748 750 600 700 760 810 650 1000 707 625 Nm 

Brzd. 

moment  
2700 2800 4000 4000 1680 1680 2000 4000 4000 4000 Nm 

D1 380 315 335 335 350 mm 

B1 564 665 624 550 634 mm 

L1 867 760 750 785 782 mm 

L 1343 1469 1233 1387 1498 mm 

E1 500 700 420 400 440 mm 

Hmotnost 750 600 535 850 740 kg 

Vřeteno ES510 TCH-20 SMS 080.30 CS 60-180 ES510 – 

Výkon 

S1 / S6 
42 / 55 42 / x 37 / 46 60 / x 42 / 55 kW 

Moment 

S1 / S6 
67 / 87 67 / x 60 / 73 x / 78 67 / 87 Nm 

Otáčky 

max. 
24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 ot-1 

 

 

Obr. 55: Schéma s hlavními rozměry vidlicových frézovacích hlav [40] 
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Dalším parametrem, který není optimální, je hmotnost celé hlavy. I přes použití hliníkové 

slitiny EN AW 7075 na většinu nosných částí konstrukce je hmotnost navržené hlavy na 

horním spektru vybraných frézovacích hlav. V dalším průběhu návrhu by bylo vhodné 

zoptimalizovat hmotnost nosných dílců například pomocí topologické optimalizace. 

Snímání polohy natočení os je pomocí systému absolutního odměřování. Pro osu A bylo 

navrhnuto optické odměřování od firmy Heidenhain s vlastním uložením. V ose C bylo 

zvoleno odměřování integrované přímo do ložiska, které pracuje na indukčním principu. 

Pro pevnou fixaci os slouží hydraulicky ovládané brzdy. Brzdný moment v ose A je 

2700 N·m a v ose C 2800 N·m. V rámci práce byly též řešeny přívody z pevné na rotační 

část frézovací hlavy. Pro rozvod kapalin skrz obě osy slouží rotační rozvodky, které 

spolehlivě řeší problémové kroucení hadic a zajišťují dlouhou životnost. Signálové 

a silové kabely jsou vedeny středem osy C a dále levou částí konstrukce vidlice osy A až 

do vřetene. Ložiska byla zvolena typu YRT od firmy INA, což jsou axiálně radiální 

ložiska s válečkovými elementy. Pro osu A bylo užito dvojice ložisek YRT s vnitřním 

průměrem 120 mm a pro osu C bylo zvoleno jedno ložisko YRT s vnitřním průměrem 

325 mm. Zatížení a životnost ložisek byla spočítána v rámci kontrolních výpočtů. 

Jednotlivé části frézovací hlavy jsou od sebe odděleny pomocí hřídelových těsnění Roto 

Glyd od firmy Trelleborg.  

V rámci práce byla vytvořena částečná výkresová dokumentace vybraných částí frézovací 

hlavy, která je tvořena výkresem sestavy a dvěma výkresy obráběných dílců. 

 

  



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ú12135 Ústav výrobních strojů a zařízení 

 

74 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1: Pětiosý frézovací stroj typu horní gantry [1] ...................................................... 13 

Obr. 2: Vidlicová frézovací dvouosá otočně sklopná hlava Mubea Systems [2] ........... 14 

Obr. 3: Tvarově složitá součást lopatek kompresorového kola při pětiosém obrábění [3]

 ........................................................................................................................................ 14 

Obr. 4: Jednoosá úhlová hlava OMG s aretací pomocí Hirthova ozubení v horní části 

obrázku [5] ...................................................................................................................... 17 

Obr. 5: Natáčení os převodem z hlavního motoru [6] .................................................... 18 

Obr. 6: Pohon osy A pomocí vysoko prstencových motorů u hlavy Mubea Systems [7]

 ........................................................................................................................................ 18 

Obr. 7: Pohon os pomocí vloženého převodu [8] ........................................................... 18 

Obr. 8: Vidlicová frézovací hlava Cytec M21 s odhaleným prstencovým motorem (stator) 

na ose A .......................................................................................................................... 19 

Obr. 9: Vysokomomentový motor s vnitřním rotorem [10] ........................................... 20 

Obr. 10: Detail modulu osy A frézovací hlavy Technai Team [11] ............................... 21 

Obr. 11: Schéma planetové převodovky [21] ................................................................. 22 

Obr. 12:Princip cykloidní převodovky [13] .................................................................... 23 

Obr. 13: Funkce harmonické převodovky [14] ............................................................... 24 

Obr. 14: Pohon os šnekovým převodem a přímý náhon vřetena od firmy Zimmermann 

[15] .................................................................................................................................. 25 

Obr. 15: Pohon pomocí dvojice servomotorů s úhlovou převodovkou a systémem 

Master&Slave [16] .......................................................................................................... 26 

Obr. 16: Vidlicový typ .................................................................................................... 27 

Obr. 17: Ortogonální typ ................................................................................................. 27 

Obr. 18. Univerzální typ ................................................................................................. 27 

Obr. 19: Fidia M5D [17] ................................................................................................. 27 

Obr. 20: BRAY [18] ....................................................................................................... 27 

Obr. 21: Soraluce [19] .................................................................................................... 27 

Obr. 22: Vidlicová hlava HSD HS 655 [20] ................................................................... 28 

Obr. 23: Zimmermann M3ABC [21] .............................................................................. 30 

Obr. 24: Tramec Evolution 3D [22] ................................................................................ 30 

Obr. 25: Řez ortogonální hlavou Cytec P12 [23] ........................................................... 31 

Obr. 26: Schéma osy A ortogonální hlavy Cytec P12 [23] ............................................ 32 

Obr. 27: Automatická výměna hlavy od firmy Cytec se zásobníkem na dvě hlavy [24] 33 

Obr. 28: Schéma hydraulické svěrky Cytrac [23] ........................................................... 34 

Obr. 29: Řez hydraulickou rychlospojkou [25] .............................................................. 34 

Obr. 30: TOS Varnsdorf HUF 50 [26] ............................................................................ 35 

Obr. 31: Návrh řešení s prstencovými motory ................................................................ 38 

Obr. 32: Šnekové soukolí [27] ........................................................................................ 39 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ú12135 Ústav výrobních strojů a zařízení 

 

75 

 

Obr. 33: Návrh řešení se šnekovým převodem ............................................................... 40 

Obr. 34: Skica řešení s cykloidní převodovkou .............................................................. 41 

Obr. 35: Možnosti čelního frézování [28] ...................................................................... 42 

Obr. 36: Průřez třísky při vrtání [29] .............................................................................. 44 

Obr. 37: Vřeteno HSD ES510 [30] ................................................................................. 46 

Obr. 38: Graf závislosti krouticího momentu a výkonu na otáčkách vřetena [27] ......... 46 

Obr. 39: Konstrukční uzel osy A .................................................................................... 47 

Obr. 40: Konstrukční uzel osy C .................................................................................... 48 

Obr. 41: Schéma zatížení osy A v hrubovacím režimu .................................................. 50 

Obr. 42: Schéma zatížení osy C při pohledu shora ......................................................... 52 

Obr. 43: Řez axiálně radiálním ložiskem YRT [31] ....................................................... 56 

Obr. 44: Přívodní kanálek mazání ložiska osy A vedený na vnější kroužek .................. 58 

Obr. 45: Absolutní odměřování Heidenhain RCN8000 [32] .......................................... 59 

Obr. 46: Ryska absolutního odměřování [32] ................................................................. 59 

Obr. 47: Závitový spoj dvou desek se zápustným šroubem s vnitřním šestihranem [35]

 ........................................................................................................................................ 61 

Obr. 48: Silový tok v závitovém spoji [36] .................................................................... 61 

Obr. 49: Princip hydraulické brzdy [37] ......................................................................... 64 

Obr. 50: Rotační rozvodka kapalin do vřetena ............................................................... 66 

Obr. 51: Rotační rozvodka v ose A ve 3/4 řezu .............................................................. 66 

Obr. 52: Vrtání ve vidlici hlavy (označeno žlutou barvou) ............................................ 68 

Obr. 53: Pohled na osu A s demontovaným krytem ....................................................... 69 

Obr. 54: Model otočně sklopné frézovací hlavy v 3/4 řezu ............................................ 70 

Obr. 55: Schéma s hlavními rozměry vidlicových frézovacích hlav [40] ...................... 72 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1:  Pracovní cyklus pro hrubování osy A ............................................................... 50 

Graf 2:  Pracovní cyklus pro hrubování osy C ................................................................ 53 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1: Parametry pohybových os dle zadání ................................................................. 16 

Tab. 2: Parametry vřetena dle zadání .............................................................................. 16 

Tab. 3: Základní koncepce pohonů os A, C .................................................................... 18 

Tab. 4: Přehledová tabulka kinematických schémat frézovacích hlav ........................... 27 

Tab. 5: Parametry vidlicové hlavy HSD HS  655 ........................................................... 29 

Tab. 6: Parametry vřeten ES779 a ES789 pro vidlicovou hlavu HSD HS  655 ............. 29 

Tab. 7: Parametry frézovacích hlav Zimmermann a Tramec ......................................... 30 

Tab. 8: Parametry ortogonální hlavy Cytec P12 ............................................................. 32 

Tab. 9: Parametry vřetena CS 21-200 pro ortogonální hlavu Cytec P12 ....................... 33 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ú12135 Ústav výrobních strojů a zařízení 

 

76 

 

Tab. 10: Parametry univerzální hlavy TOS Varnsdorf HUF 50 ..................................... 35 

Tab. 11: Přehledová tabulka výrobců frézovacích hlav .................................................. 37 

Tab. 12: Výčet řezných podmínek pro obrábění duralu ................................................. 42 

Tab. 13: Parametry vřetena HSD ES510 ........................................................................ 46 

Tab. 14: Zvolené parametry pro zátěžné spektrum při frézování ................................... 51 

Tab. 15: Zvolené parametry pro zátěžné spektrum při frézování pro osu C .................. 53 

Tab. 16: Parametry použitých vysokomomentových motorů v ose A, C ....................... 55 

Tab. 17: Zátěžné síly a vzdálenosti ................................................................................. 56 

Tab. 18: Parametry axiálně radiálních ložisek YRT ....................................................... 58 

Tab. 19: Parametry k výpočtu závitového spoje osy A .................................................. 60 

Tab. 20: Parametry pro výpočet brzdné síly osy A, C .................................................... 65 

Tab. 21: Seznam kapalin vedených do vřetena ............................................................... 67 

Tab. 22: Seznam vodičů vedených do vřetena ............................................................... 67 

Tab. 23: Srovnávací tabulka předních výrobců vidlicových frézovacích hlav s 

prstencovými motory a vřetenem s obdobnými parametry ............................................ 72 

 

 

  



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ú12135 Ústav výrobních strojů a zařízení 

 

77 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] Starrag. Droop+Rein FOGS. [Online] 2017. [Citace: 26. 4. 2018.] 

https://www.starrag.com/en-us/v/model-range/portal-and-gantry-machining-

centers/5/machine/fogs/128. 

[2] Systems, Mubea. Profile-Flex 6.250 mm up to 30.250 mm. [Online] 2018. 

[Citace: 26. 4. 2018.]  

http://www.mubeasystems.com/en/our-services/profile-flex. 

[3] Works, Daccan Engineering. Turbine blade machining. [Online] 2017. 

[Citace: 26.4.2018.]  

http://deccanew.com/turbine-blade-machining.php. 

[4] Sadílek, Marek. Strategie frézování naklopeným nástrojem. MM Spektrum. 

[Online] 23.11.2005. [Citace: 19.09.2018.] 

https://www.mmspektrum.com/clanek/strategie-frezovani-naklopenym-

nastrojem.html. 

[5] Gallery BAH. [Online] OMG, 2015. [Citace: 23. 12 2018.] 

https://www.omgnet.eu/gallery-bah-en&IdCatProdotto=47. 

[6] Orientacni_ustroji_2_B+C. Youtube. [Online] 2012. [Citace: 7. 5 2018.] 

https://www.youtube.com/watch?v=dR8SAFRBmXc. 

[7] Mubea Systems. [Online] 2018. [Citace: 25. 01 2018.] 

https://www.mubeasystems.com/en#block-676. 

[8] Strojírna TYC, s.r.o. Výroba, servis a opravy hlav. [Online] 2016. 

[Citace: 17. 12 2017.]  

http://www.strojirna-tyc.cz/vyroba-servis-a-opravy-hlav/. 

[9] Momentové motory Etel. [Online] [Citace: 26. 04 2018.] 

http://www.etel.ch/cz/momentove-motory/primy-pohon/. 

[10] Torque Motors. [Online] 2 2017. [Citace: 2018. 12 09.] 

https://www.etel.ch/cz/momentove-motory/tmb-plus/. 

[11] Kolář, Petr. Vřetena a jejich komponenty. [Online] 2009. [Citace: 30. 12 2018.] 

https://docplayer.cz/7697194-Vretena-a-jejich-komponenty.html. 

[12] Princip cykloidní převodovky nabtesco. [Online] Raveo. [Citace: 19. 12 2018.]  

https://www.raveo.cz/princip-cykloidni-prevodovky. 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ú12135 Ústav výrobních strojů a zařízení 

 

78 

 

[13] Igus. Robolink® C - driven cycloidal gearbox in pre-series. [Online] 

[Citace: 26. 4 2018.] https://www.igus.cz/wpck/18845/N17_13_03_RL_C. 

[14] Our catalogues. Nabtesco. [Online] 2016. [Citace: 23. 12 2018.] 

https://www.nabtesco.de/en/downloads/product-catalogue/. 

[15] Marek, Jiří. Konstrukce výrobních strojů. Praha : MM publishing, 2006. 

str. 158. 

[16] MSR Turntable Drive 2 speed gearbox. Bilbao Exhibition centre. [Online] 

[Citace: 22. 12 2018.] 

http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/en/exhibitor/REDEX-

SPAIN/product/MSR-Turntable-Drive-2-speed-gearbox/10626/?idioma=US. 

[17] M5D. FIDIA S.p.A. [Online] 2017. [Citace: 09.11.2019.] 

http://www.fidia.it/en/products/milling_head_m5d/. 

[18] Sahos. BRAL PLUS. [Online] 2015. [Citace: 09.11.2018.]  

https://sahos.cz/bral-4/bral-galerie/. 

[19] Soraluce - Tool head. Diaradesign. [Online] 2016. [Citace:9.11.2018.] 

http://www.lksdiaradesign.com/portfolio-items/tool-head-soraluce/. 

[20] HS655 + ES779. HSD. [Online] [Citace: 16.10.2018.] 

http://www.hsdusa.com/viewdoc.asp?co_id=933. 

[21] Large volume horizontal machining center. [Online] Aerospace Manufacturing 

and Design, 2017. [Citace: 13.4.2018.] 

http://magazine.aerospacemanufacturinganddesign.com/article/january-

february-2017/large-volume-horizontal-machining-center.aspx. 

[22] GmbH, Tramec. Products. [Online] 2017. [Citace: 26. 4 2018.] 

http://www.tramec.net/en/products.html. 

[23] GmbH, CyTec Zylindertechnik. Machining Head Series M21 Fork. [Online] 

2010. [Citace: 26.4.2018.] 

http://www.cymill.de/english/m21/baureihe_m21_gabelfraeskopf.html. 

[24] Milling Head and Motor Spindle Technology. [Online] 2009. [Citace: 26. 4 

2018.] http://www.cymill.de/downloads/p12_englisch.pdf. 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ú12135 Ústav výrobních strojů a zařízení 

 

79 

 

[25] Cytec. CyMill - CySpeed. CYTEC Maschinenkomponenten. [Online] 2016. 

[Citace: 8. 12 2018.] 

http://www.cytec.de/germany/download/cytec_download.html. 

[26] A.S., TOS VARNSDORF. Frézovací hlavy. [Online] [Citace: 27. 4 2018.] 

https://www.tosvarnsdorf.cz/cz/produkty/prislusenstvi/frezovaci-hlavy/. 

[27] Všetko o navijakoch. Superwinch. [Online] [Citace: 1. 1 2019.] 

www.superwinch.sk. 

[28] Čelní frézování. Sandvik Coromant. [Online] [Citace: 24. 11 2018.] 

https://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/knowledge/milling/pages/face-

milling.aspx 

[29] Martin Šmejkal. Bakalářská práce - Rozklad řezných sil na břitu šroubovitého 

vrtáku. [Online] 2012. [Citace: 2018. 12 10.] 

https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/2613/1/BP_final%20martin%20smejkal

%20verze%20pdf.pdf 

[30] Machining Motor Spindle. Direct Industry. [Online] 2018. 

[Citace: 19. 11 2018.]  

http://www.directindustry.com/prod/hsd/product-19576-1890978.html. 

[31] Hochdynamische Präzisions-Axial/-Radiallager für hohe Traglasten und 

Steifigkeit. CyTec. [Online] 2012. [Citace: 25. 11 2018.] 

http://www.cytecsystems.de/germany/attachments/c_yrt.html. 

[32] Úhlové snímače s vlastním uložením. Heidenhain. [Online] 2018. 

[Citace: 25. 11 2018.]  

https://www.heidenhain.cz/cs_CZ/produkty/uhlove-snimace/zapouzdrene-

uhlove-snimace/. 

[33] Odměřovací systémy a jejich vliv na přesnost. MM Spektrum. 12. 3 2013, Sv. 

Trendy a Metalurgie, 3, str. 50. 

[34] Přípustný tlak v závitech šroubových spojů. Autodesk Inventor. [Online] 2016. 

[Citace: 22. 12 2018.] 

http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/CSY/?guid=GUID-

B24924A4-0B30-4B11-8A18-DA06C0804AF8. 

[35] Spojovací součásti a spoje. Moodle-trebesin. [Online] [Citace: 2. 1 2019.] 

https://www.moodle-



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ú12135 Ústav výrobních strojů a zařízení 

 

80 

 

trebesin.cz/pluginfile.php/11179/mod_resource/content/1/Spojovac%C3%AD

%20sou%C4%8D%C3%A1sti%20a%20spoje.pdf. 

[36] Strojní součásti. Konstruování strojů. [Online] Fakulta strojního inženýrství 

VUT. [Citace: 2. 1 2019.]  

http://www.fsiforum.cz/upload/soubory/databaze-

predmetu/5KS/_prednasky/prednaska6.pdf. 

[37] HY208.1.1 - Internal Axial Clanping (STANDARD). Hydroservice . [Online] 

Hydroservice S.p.A. [Citace: 25. 11 2018.] 

http://www.hydroservice.it/en/products/clamping_sleeves/internal_axial_clanpi

ng#. 

[38] Turcon® Roto Glyd Ring®. Trelleborg. [Online] [Citace: 2018. 11 28.] 

https://www.tss.trelleborg.com/cs-cz/products-and-solutions/rotary-seals-or-

shaft-seals/turcon-roto-glyd-ring. 

[39] ÖLFLEX® ROBOT 900 P. Lapp. [Online] 2018. [Citace: 27. 12 2018.] 

https://lappczech.lappgroup.com/produkty/online-katalog-e-shop/pripojovaci-a-

ovladaci-kabely/robotika/zkrut-kloubove-roboty/oelflex-robot-900-p.html. 

[40] Milling Head TCH-20. [Online] Technai Team. [Citace: 28. 12 2018.] 

http://www.technai.it/Products/Details/19/milling-head-tch-20. 

 

 

 

 

  

  



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ú12135 Ústav výrobních strojů a zařízení 

 

81 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

• Seznam textových příloh  

- Katalogový list odměřování Heidenhain RCN8000 

- Katalogový list servomotoru Idam RE-360 a Idam RI-250 

- Katalogový list ložisek YRT 120 a YRT 325 

- Katalogový list těsnění Turcon Roto Glyd 

- Výpočty 

• Seznam výkresové dokumentace  

- Výkres sestavy vidlicové hlavy (2 listy)   THS 

- Výkres rotační rozvodky A     THS–06–001 

- Výkres hřídele osy C      THS–08–003 

• Seznam elektronických příloh (CD)  

- Text práce (PDF) 

- 3D model frézovací dvouosé hlavy (STEP) 

- Přehledová tabulka dvouosých frézovacích hlav (Excel) 

- Kontrolní a návrhové výpočty (Excel) 

 


