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Seznam použitých symbolů 
 

M    Matice hmotnosti 

B    Matice tlumení  

K    Matice tuhosti 

F    Matice vnější síly  

X    Matice souřadnic 

V    Matice vlastních vektorů  

VT    Transponovaná matice vlastních vektorů 

Q    Matice modálních souřadnic 

𝐹�̇�    Modální (transformované) síly 

I    Jednotková diagonální matice 

λ    Diagonální spektrální matice vlastních čísel 

ξ    Matice modálních tlumení  

Ω    Matice vlastní frekvencí  

qS    Vektor stavových proměnných 

𝑘𝜃  [N*m/°] Torzní tuhost ložiska 

𝑀𝜃   [N*m]  Moment působící na ložisko 

𝜃   [°]  Úhel natočení ložiska 

𝑘𝑎   [N/m]  Axiální tuhost ložiska 

𝑟  [m]  Poloměr ložiska 

𝑘𝑖  [N/m]  Statická tuhost ve směru i 

𝐹𝑖  [N]  Síla působící ve směru i 

𝑢𝑖𝑜𝑏𝑟𝑜𝑏𝑒𝑘
 [m]  Posuv bodu obrobku ve směru i 

𝑢𝑖𝑛á𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗
 [m]  Posuv bodu nástroje ve směru i 

𝑐𝑖  [m/N]  Poddajnost ve směru i 

kAL   [N/m]  Axiální tuhost ložiska  

kM   [N/m]  Axiální tuhost matice 

kAV   [N/m]  Tuhost konzoly 

Dks   [m]  Průměr šroubu 

ST   [mm/ot] Stoupání 

Lks   [m]  Celková délka KŠ 

LV   [m]  Délka aktivní části šroubu 

kTR1  [N/m]  Tuhost převodu 

p   [1]  Převod 

As   [m2]  Plocha KŠ 

E  [Pa]  Modul pružnosti v tahu 

G   [Pa]  Modul pružnosti ve smyku 

JP   [m4]  Polární moment setrvačnosti 

H   [m/rad] Stoupání KŠ 

kAL_sum   [N/m]  Celková axiální tuhost ložiska 

kM_sum   [N/m]  Celková axiální tuhost matice 

kAS_sum  [N/m]  Axiální tuhost KŠ 

kTS_sum   [Nm/rad] Torzní tuhost KŠ 

kS_sum   [N/m]  Výsledná tuhost KŠ 

kAC   [N/m]  Redukovaná tuhost převodu 

kN   [N/m]  Dílčí axiální tuhost ložiska a šroubu 

kC1  [N/m]  Náhradní tuhost  
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kAL_1  [N/m]  Axiální tuhost ložisko 1 

kAV_1  [N/m]  Tuhost konzoly 1 

kAL_2  [N/m]  Axiální tuhost ložisko 2 

kAV_2  [N/m]  Tuhost konzoly 2 

xR   [%]  Relativní poloha matice na KŠ 

L1  [m]  Délka části 1 KŠ 

L2  [m]  Délka části 2 KŠ 

kAS_1  [N/m]  Axiální tuhost KŠ 

kTS_1  [N/m]  Torzní tuhost KŠ 

kS_sum1  [N/m]  Výsledná tuhost KŠ 1 

kS_sum2  [N/m]  Výsledná tuhost KŠ 2 

kN_1  [N/m]  Tuhost části 1 

kN_2  [N/m]  Tuhost části 2 

kN_sum   [N/m]  Výsledná náhradní tuhost 

kC2  [N/m]  Tuhost náhradní pružiny 1 

kC3  [N/m]  Tuhost náhradní pružiny 2 
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1 Úvod a cíle práce 

Firma TOS Čelákovice je dlouholetým výrobcem soustruhů v České republice. 

TOS Čelákovice patří pod Slovácké strojírny a.s.. Soustruhy od firmy TOS Čelákovice (logo 

na Obr. 1) představují základní portfolio soustruhů střední velikostní kategorie jak na 

českém, tak na zahraničním trhu. Firma TOS Čelákovice definovala zadání diplomové 

práce s cílem provést výpočtovou analýzu strukturálních vlastností dvou velikostních 

zástupců řady soustruhů a navrhnout možná optimalizační opatření, vedoucí ke zlepšení 

strukturálních vlastností.  

 

Obr. 1 - Logo TOS Čelákovice 

V rešerši je zpracováno portfolio soustruhů TOS Čelákovice spolu s jejich konkurenčními 

většinou zahraničními stroji. Dalším cílem rešerše je náhled do výpočtových metod 

a postupů analýzy strukturálně-mechanických vlastností  stavby obráběcích strojů. Dále 

je cílem práce vytvořit dva modely vybraných velikostních zástupců (VEL 1 a VEL 2), na 

kterých budou zkoumány rozdíly především statické tuhosti a dynamické tuhosti, resp. 

poddajnosti mezi body obrobku a nástroje, tedy v místě řezného procesu. Na těchto 

modelech se také budou hledat kritické uzly, podle kterých budou následně provedeny 

návrhy na optimalizovaná řešení pro zlepšení strukturálních vlastností stavby soustruhů. 

Nakonec budou zhodnoceny a interpretovány výsledky z optimalizačních analýz a bude 

provedeno doporučení pro stavbu stroje. 
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2 Soustruhy TOS Čelákovice a vybraní zástupci 

konkurenčních výrobců 

Soustruhy v této kapitole se řadí do kategorie střední velikosti. Průměr obrobku se v této 

kategorii pohybuje do 2 000 mm a jeho délka může dosahovat u některých strojů až 

20 metrů. Většinou se u těchto strojů používá krytování vřetene spolu se sklíčidlem 

a pohyblivého krytování obráběcího prostoru u suportu s nožovou hlavou. Standardně  

je soustruh doplněn koníkem a u delších loží poté lunetami pro zamezení průhybu na 

dlouhých obráběných dílcích. 

2.1 Soustruhy řady SUA 

Soustruh SUA 63 (viz Obr.  2) je nejmenší stroj z řad SUA, co se týče točného průměru 

obrobku. Průměr obrobku nad ložem může dosahovat 655 mm. Od této hodnoty se vždy 

odvíjí název stroje (pohybuje se kolem desetinásobku číselného názvu soustruhu, viz 

Tab. 1). Soustruh je řízen numericky přes řídicí systém, který si zákazník volí mezi 

Siemensem, Heidenheinem, Fagorem nebo Fanucem. Řídicí systém vykonává 

automatické cykly podle pokynů obsluhy stroje. Stroj je ale možné vybavit i ručně 

řízenou nožovou hlavou nebo i vícepolohovými CNC řízenými hlavami od různých firem. 

[1] 

 

Obr.  2 - CNC soustruh SUA [1] 

Soustruh SUA 63 je univerzální hrotový soustruh vhodný pro obrábění válcových, 

kuželových i jiných tvarově složitých rotačních ploch. Zvládá řezání závitů, hrubovací 

i dokončovací práce přírubových a hřídelových součástí. Lože je monoblok vyrobený 

z litiny, která dobře tlumí vibrace. Vodící plochy na loži jsou kalené a broušené. 

Protiplochy na saních jsou opatřeny kluznou hmotou Turcite B, která zabraňuje stick-slip 

efektu při malých posuvech a malých rychlostech. [1] 

Pokud je lože kratší než 3 500 mm, osa Z se nahání kuličkovým šroubem se spojkou 

a servopohonem. Pro pohon delšího lože se používá ozubený hřeben s pastorkem. Příčný 
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pohyb ve směru osy X taktéž zajišťuje servopohon napojený na kuličkový šroub pomocí 

spojky napřímo bez převodu. K odměřování polohy slouží enkodéry v servopohonech. 

U pohonu pomocí hřebenů se místo enkodéru na servopohonu odměřuje napřímo 

lineárním pravítkem pro vyšší přesnost polohování. [1] 

Po soustruhu SUA 63 následuje ve velikostní řadě soustruh SUA 80 (na Obr.  3). 

 

Obr.  3 - CNC soustruh SUA 80 [1] 

 

Obr.  4 - CNC soustruhu SUA 100 [1] 

Soustruhy SUA 100 (na Obr.  4) a vyšší z řady SUA se liší od výše zmiňovaných SUA 63 

a SUA 80 výkonnějším pohonem vřetene (zvýšení výkonu z 30 kW na 37 kW). K náhonu 

osy  Z se v tomto případě používá kuličkový šroub až do délky 5 000 mm oproti dříve 

uvedené hodnotě 3 500 mm. u delších loží se opět používají lineární pravítka a ozubený 

hřeben s pastorkem. Výkonnější vřeteno má větší krouticí moment (z 8 000 Nm na 

12 000 Nm), ale snižují se mu otáčky (z 1 250 min-1 na 630 min-1). U soustruhů SUA 100 

a výš se očekává větší průměr obrobku, potom by snížená rychlost otáček neměla mít 

vliv na požadovanou řeznou rychlost. [1] 

Po soustruhu SUA 100 následuje ve velikostní řadě soustruh SUA 125 (na Obr.  5). 



   

 

17 

 

ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ  
Ú12135 

 

Obr.  5 - CNC soustruhu SUA 125 [1] 

Ucelenou řadu unifikovaných soustruhů řady SUA uvedených v tabulce uzavírá soustruh 

SUA 150 (na Obr.  6). Není však ve velikostní řadě poslední, který firma TOS Čelákovice 

vyrábí. Podle specifických potřeb zákazníka dokáže TOS Čelákovice dodat široké 

portfolio soustruhů až do velikosti 190. 

 

Obr.  6 - CNC soustruhu SUA 150 [1] 
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Tab. 1- Porovnání parametrů základních typů soustruhů z řady SUA [1] 

Technické 
parametry 

SUA 63 SUA 80 SUA 100 SUA 125 SUA 150 

Pracovní rozsah       

Oběžný Ø nad 
ložem 

655 mm 840 mm 1 050 mm 1 250 mm 1 500 mm 

Oběžný Ø nad 
suportem 

380 mm 530 mm 720 mm 930 mm 1 190 mm 

Oběžný Ø nad 
prodlouženými 
saněmi s T 
drážkami 

320 mm 450 mm 630 mm 840 mm 1 100 mm 

Vzdálenost mezi 
hroty (mm) 

2 000, 2 750,  
3 500, 5 000,  
6 500, 8 000,  
max 12 500  

2 000, 2 750,  
3 500, 5 000,  
6 500, 8 000,  
max 14 000  

2 000, 3 000,  
4 000, 5 000,  
6 000, 8 000,  
max 20 000  

2 000, 3 000,  
4 000, 5 000,  
6 000, 8 000, 
max 20 000  

2 000, 3 000,  
4 000, 5 000,  
6 000, 8 000, 
max 20 000  

Max. hmotnost 
obrobku (bez 
opěrky / v opěrce) 

6 000 / 8 000 kg 6 000 / 8 000 kg 6 000 / 8 000 kg 6 000 / 8 000 kg 6 000 / 8 000 kg 

Vřeteno           

Rozsah otáček 5 – 1 250 min-1 5 – 1 250 min-1 4-630 min-1 4-630 min-1 4-630 min-1 

Výkon hlavního 
motoru 

30 kW 30 kW 37 kW 37  kW 37 kW 

Maximální krouticí 
moment na vřetenu 

8 000 Nm 8 000 Nm 12 000 Nm 12 000 Nm 12 000 Nm 

Hmotnost 4 900–15 000 kg 4 900 – 15 000 kg 7 400 - 24 000 kg 7 400 - 24 000 kg 7 400 - 24 000 kg 
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2.2 Vybraní zástupci soustruhů konkurenčních výrobců 

Tato kapitola se věnuje soustruhům podobné struktury, jako jsou soustruhy obsažené ve 

výrobním portfoliu TOS Čelákovic. Jedná se o soustruhy střední velikosti s krytováním na 

straně vřeteníku a pohyblivým krytováním, které zajišťuje bezpečnost obráběcího 

procesu. Každá firma představuje odlišný koncept designového uspořádání soustruhu, 

ale konstrukčně se v zásadě nemění. 

2.2.1 Soustruhy WEILER řady E  

Soustruh E120 (na Obr.  7) od německé firmy WEILER má možnost upnutí mezi hroty od 

vzdálenosti dvou do patnácti metrů. Jeho maximální točný průměr činí 1200 mm, nad 

supportem pak 830 mm. u soustruhu E120 dosahuje vřeteno až 900 otáček za minutu. 

Vřeteno je dimenzováno na výkon 45 kW a jeho maximální krouticí moment dosahuje 

8 000 Nm. Ostatní soustruhy z řady E jsou se základními parametry přehledně 

uspořádány v Tab. 2. [2] 

 

Obr.  7 - Soustruh E120 [2] 

Tab. 2- Soustruhy řady E [2] 
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2.2.2 Soustruhy GURUTZPE řady GL  

Soustruhy GURUTZPE GL (na Obr.  8) mají litinové monoblokové lůžko pro vysoké tlumení 

a samostředící dvojité vedení ve tvaru písmene V. Díky tomu je stroj schopen nabídnout 

maximální tuhost, přesnost a trvanlivost. Celá konstrukce je vyrobena ze stabilizované 

litiny GG30. Vozíky se pohybují na speciálním antivibračním systému Biplast, malém 

filmu oleje s centrálním mazáním. Díky této kombinaci je celá konstrukce vhodná jak pro 

hrubování, tak při dokončovacích operacích. [3] 

 

Obr.  8 - Soustruh GL10-5.3 [3] 

Soustruhy řady GL (v Tab. 3) jsou dále vybaveny vynašečem třísek a mohou být vybaveny 

i přídavnou osou Y. Zákazník si dále může zvolit krytování, motorizaci obráběcí hlavy pro 

další operace (frézování, vrtání atd.) a odměřování. Výrobce ve svých materiálech 

vyzdvihuje dobrou ergonomii a snadný přístup pro obsluhu. [3] 

Tab. 3- Soustruhy řady GL [3] 
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2.2.3 Soustruh GEMINIS GT5 

Španělská firma GEMINIS nabízí soustruhy řady GT5 s točným průměrem nad ložem 

maximálně 1400 mm (na Obr.  9). Točný průměr obrobku nad suportem činí v případě 

verze G4 1050 mm. Vzdálenost mezi hroty se pohybuje maximálně do deseti metrů. 

Výhodou je dodávání se šesti možnými průměry otvorů ve vřeteni. Průměry otvorů ve 

vřeteni se pohybují od 162 mm po 525 mm (jako je zobrazeno na Obr.  10). Oproti 

ostatním typově podobným soustruhům má GT5 vynašeč třísek v přední části stroje 

a pracovní prostor je tedy hůře přístupný. Další soustruhy z řady GT jsou se svými 

parametry uvedeny v Tab. 4. [5] 

 

Obr.  9 - Soustruh GT5 [5] 

Tab. 4 - Soustruhy řady GT5 a GT7 

 

 

 

Obr.  10 - Otvor ve vřeteni o průměru 525 mm [5] 
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2.2.4 Soustruh TRENS SE 1020  

Soustruh SE 1020 (na Obr.  11) je univerzální hrotový soustruh od slovenské firmy TRENS 

s oběžným průměrem až 1020 mm. Vřeteník s dvoustupňovou převodovkou umožňuje 

snazší přenastavení rychlosti při změně průměru obrobku, a to automaticky i během 

obráběcího cyklu. Osa C je odměřována přímo, což umožňuje přesné mimoosé obrábění. 

Komponenty stroje jsou žíhané pro odstranění vnitřního pnutí a zvýšení přesnosti. 

Výrobce TRENS nabízí soustruh s hydraulickým upínáním, hydraulickým ovládáním 

koníka, možností náhonu nástrojů v nožové hlavě, lunetami a dalším příslušenstvím. 

Parametry soustruhu SE 1020 jsou uvedeny v Tab. 5. [6] 

 

Obr.  11 - Soustruh SE 1020 [6] 

Tab. 5 - Parametry soustruhu SE 1020 [6] 

Typ stroje  SE1020 

Pracovní rozsah:     

Max. oběžný průměr mm 1020 

Max. oběžný průměr nad 
suportem 

mm 740 

Max. soustružený průměr s ručním 
nástrojovým systémem 
MultiSuisse 

mm 1040 

Max. soustružený průměr 
s automatickým nástrojovým 
systémem SAUTER 

mm 965 

Vzdálenost mezi hroty mm 2000/3000/4000/6000/8000 

Výška hrotů nad ložem mm 509 

Max. průměr tyčového polotovaru mm 130 
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2.2.5 Soustruh EMCO EMCOMAT E-400 

Soustruh EMCOMAT E-400 (na Obr.  12) od rakouské firmy EMCO s výkonem na vřeteni 

33 kW a maximální vzdáleností mezi hroty 6 000 mm se typově řadí mezi konkurenty 

řady SUA. Jeho točný průměr je 520 mm. Řídicí systém Fagor a naháněná nožová hlava 

jsou již v základní výbavě tohoto soustruhu. [7] 

 

Obr.  12 - Soustruh EMCOMAT E - 400 [7] 

2.2.6 Soustruhy TDZ TURN HLC  

Soustruhy série HCL jsou české horizontální soustruhy pro výrobu rotačních součástí (na 

Obr.  13). Lože firma dodává z monolitické ocelolitiny. Tato řada HLC využívá systém pro 

řízení od firmy Siemens. Firma TDZ běžně nabízí vybavení soustruhu s osou Y i C, 

kuželovým pravítkem nebo hydraulickým kopírovacím systémem. Maximální vzdálenost 

mezi hroty může být až 12 000 mm a hmotnost obrobku až 25 tun. [8] 

 

Obr.  13 - HLC 1100/4000 s [8] 
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3 Základy modelování metodou konečných prvků  

Metoda konečných prvků, zkratkou MKP (nebo FEM – Finite Element Method), je 

numerická variační metoda pro výpočty přibližného řešení velké škály technických 

problémů. Konečným počtem prvků se redukuje problém spojitého kontinua a problém 

se řeší v konečném počtu bodů (uzlů). [9] [10]  

3.1 Základní pojmy metody konečných prvků 

Většinu úloh, které jsou pomocí metody konečných prvků řešeny, není možné vyřešit 

analyticky. Analytická řešení jsou vhodnější pro jednoduché úlohy. Úlohu je nejprve 

nutné dizkretizovat, aby mohla být řešena úloha MKP spočívající v hledání aproximace 

spojité funkce na konečné množině bodů. Při diskretizaci dochází k odchylkám od 

reálných hodnot a u výsledků je vhodné uvádět i odhad chyb řešení.  [9] [10]  

 

Obr. 14 - Typická síť - popis struktury 

Diskretizace je proces, při kterém se kontinuum (těleso, soustava těles, …) rozdělí na 

konečný počet dílů (prvků, viz Obr. 14). Čím větší počet prvků, tím více rovnic nutných 

k výpočtům a tím déle výpočty trvají. Je tedy potřeba zohlednit, kdy je nutné mít více 

prvků a přesnější výsledky a kdy je velký počet prvků nadbytečný a klade zbytečně 

vysoké nároky na výpočetní systém a čas potřebný k provedení výpočtů. Rozdělením na 

prvky se komplexní problém přesune z kontinua do jednotlivých bodů (uzlů) sítě tělesa 

či soustavy těles. Ve všech uzlech každého prvku jsou pak neznámé funkce popsané 

několika parametry. Následně se zcelí řešení pro celé kontinuum. [9] [10] 

Sama metoda konečných prvků při diskretizaci rozkládá hmotnost a tuhost kontinua do 

matic hmotnosti a tuhosti jednotlivých těles. Matice hmotnosti a tuhosti popisují 

vlastnosti tělesa nebo soustavy těles na bázi sítě konečných prvků. V síti jsou prvky 

doplněné o definované vazby mezi jednotlivými prvky. [12] 

Za kvalitu i správnost výsledků ručí řešitel úlohy, nikoliv sama metoda. Přestože příprava 

modelů pro MKP je časově náročnější, je MKP metoda rychlejší než analytické řešení. Díky 

MKP metodě se zvyšuje kvalita i bezpečnost konstrukcí a často odpadá i zdlouhavá 

a finančně náročná výroba prototypů navrhovaných dílů. [12] 
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3.2 Postup řešení úloh MKP 

Celý proces řešení úloh MKP rozdělujeme do tří základních fází: 

1. Preprocessing 

2. Processing 

3. Postprocessing 

Při preprocessingu dochází k vymezení cílů úlohy (např. výpočet modálních vlastností, 

statické tuhosti atd.), definování a tvorbě modelu (určení, které části jsou nezbytné pro 

správný výpočet, zohlednění okrajových podmínek, definice vazeb mezi tělesy atd.), 

vytvoření sítě konečných prvků, volby jejich typu (více v kapitole 3.4) a použití okrajových 

podmínek (uložení a zatížení). [12] 

Ve fázi processingu probíhá samotný výpočet úlohy. Výpočet je řešen takzvaným 

„solverem“. Solverů existuje celá řada. Přímý řešič je vhodný pro nízký počet stupňů 

volnosti (do 106 DOFs 1 ). Při řešení úlohy dochází k přímé eliminaci rovnic přes 

trojúhelníkový tvar a odstranění neznámých. Tento druh solverů dosahuje vyšší 

přesnosti řešení, ale je časově náročnější. Iterativní řešiče jsou vhodné pro řešení úloh s 

vyšším počtem stupňů volnosti. Solver řešení nejprve odhadne a v následných krocích 

se tento odhad zpřesňuje. Druhý druh solverů se často používá pro menší paměťovou 

náročnost, ale nedosahuje takových přesností jako první druh. [12] 

V poslední fázi – postprocessingu – se zpracovávají výsledky. Řešitel musí ověřit, zda 

výsledky dávají smysl, jestli výsledky odpovídají předpokladům nebo jestli se vlastní 

tvary zesložiťují vzestupně, případně kolik nulových vlastních frekvencí solver vypočítal. 

Dále výsledky vyhodnocuje a interpretuje. Ze statických výpočtů získáváme vektor 

posunutí. Při modální analýze dostáváme vlastní tvary připadající vlastním frekvencím. 

[12] 

3.3 Příprava modelů MKP 

Před diskretizací, která se definuje ve výpočetních programech, dochází k samotnému 

zjednodušování modelu (na Obr. 15). Bez vhodných tvarových úprav a zjednodušení  

není výpočetní program schopen vygenerovat síť, splňující příslušné požadavky 

geometrické kvality prvků. Přílišné detaily na modelu také prodlužují dobu výpočtu, 

protože má síť více uzlů. [9] 

                                                        

1 DOFs – Degrees of freedom – stupně volnosti 
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Obr. 15 - Vlevo výchozí  konstrukční model dílce, vpravo model s geometrickým zjednodušením detailů 

Odstraňují se drobné otvory, zaoblení, zkosení, přechodové plochy a další prvky, které 

zanedbáním nezanášejí do výpočtu strukturálních vlastností významnější chyby. 

Vytvoření sítě závisí na řešiteli, jeho úsudku a zkušenostech. Generovaná síť není nikdy 

jednoznačná, a proto má řešitel hlavní slovo a rozhoduje i o prvcích při automatickém 

generování sítě. [9] 

3.4 Typy prvků používaných v modelech nosných struktur strojů 

Volba typu prvku ovlivňuje konečné řešení i průběh výpočtu. V současných programech 

je na výběr mnoho typů prvků pro utváření sítě (např. v knihovnách ANSYS je cca 150 

typů). Třídit prvky lze na prvky diskretizující kontinuum a prvky se soustředěnými prvky, 

podle dimenzionality úloh, dimenzionality prvků nebo namáhání prvků.  Dále je lze dělit 

dle formulace (tzn. vnitřní konstrukce elementu) či topologie (tzn. vztahu mezi uzly 

a elementy – uzly sítě nemusí být vždy umístěny ve vrcholech elementu). [13] 

V diskretizovaném kontinuu prvky vždy reprezentují trojrozměrné těleso. Díky některým 

tělesům a jejich geometrii lze zjednodušit model kontinua. Zjednodušením ubývá 

dimenze a z trojrozměrných těles se stávají plošná či lineární tělesa. Pole posuvů těchto 

těles nezávisí na zredukovaných rozměrech (dimenzích). V některých případech lze 

pomocí vazebných rovnic vytvořit kontakt mezi uzly sítě za účelem svázání jejich 

vlastních stupňů volnosti. [13] 

1) Rovinné úlohy – používají se pro tělesa, která mají jednu rovinu symetrie, na jejíž 

normále jsou posuvy nulové; síly i moment na těleso mohou působit jen v rovině 

symetrie [13] 

 

2) Rotačně symetrické úlohy – používají se pro tělesa s rotační symetrií, u kterých 

nedochází ke zkosům a napjatosti ve smyku [13] 

 

3) Prostorové úlohy – používají se pro zbytek těles, která nemají žádné roviny 

symetrie a nemají tak žádné podmínky pro možnou deformaci [13] 

Řešení úlohy se hledá aproximací řešení z jednotlivých diferenciálních rovnic z 

podoblastí (prvků) kontinua. Mezi těmito diferenciálními rovnicemi a prvky vzniká vztah, 

který je popsán tvarovou (nebo interpolační či základní) funkcí. Základní funkce 
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interpoluje uzlové hodnoty k určení hodnoty proměnné pole v elementu. Čím vyšší 

stupeň polynomu, tím přesnějších výsledků lze dosáhnout. Interpolační funkce jsou 

nejčastěji lineární a kvadratické. Kvadratické prvky mají oproti lineárním prvkům navíc 

uzel a stejně tak roste počet uzlů s rostoucím polynomem. V modelech nosných struktur 

strojů se nejčastěji používají kvadratické prvky. [10] 

Třídění dle struktury (či typu) implementuje do metody MKP základní mechanické 

poznatky. Základní mechanické struktury využívají typizace tvarů v úlohách 

k zjednodušování  systému rovnic, který úlohu popisuje. [13] 

1) Kontinuální elementy (solid) – slouží k diskretizaci prostorového 

(Cauchyovského 2 ) kontinua, většinou se u těchto elementů shoduje dimenze 

úlohy a prvků, jsou zřídka využívané pro 1D úlohy a uzlovými parametry jsou 

složky posuvu 

2) Skořepinové elementy (shell) – slouží k diskretizaci plošných těles, která jsou 

namáhána zpravidla ohybem a membránově, uzlovými parametry jsou složky 

posuvu a natočení 

3) Nosníkové elementy (beam) – slouží k diskretizaci liniových těles, která jsou 

namáhána ohybem, krutem a tah-tlakem, uzlovými parametry jsou složky posuvu 

a natočení (při přidání podmínek stísněného kroucení se přidává deplanační 

parametr) 

4) Hmoty (mass) – zastupují hmotu a vytvářejí setrvačné momenty soustředěné 

v jednom uzlu, nemají vlastní obsah 

5) Pružiny (spring) – zastupují vazbu mezi dvěma uzly v závislosti na deformaci 

(lineární nebo torzní), nemají vlastní obsah 

3.5 Náhrady komponentů 

Pro celistvost MKP modelu a správné výpočty např. modální analýzy je nutné doplnit 

upravenou soustavu hmotami, které byly při zjednodušení odebrány (např. motory, 

sklíčidlo, nožová hlava atd.). Nahrazení probíhá pomocí remote pointů, které vytváří bod 

v prostoru vázaný k vybrané ploše. Bod je následně doplněn o hmotnost a zastupuje tak 

vyňaté části modelu. [11] 

Pro snazší optimalizace celého mechanismu se pohony (jednotlivé pohybové osy) 

popisují mimo specializované MKP programy, kde jsou nahrazeny např. pružinou. 

Vlastnosti pružiny pak nahrazují vlastnosti odstraněných komponent pohybové osy (jak 

statické, tak i dynamické vlastnosti). Díky nahrazení lze optimalizovat jednotlivé 

parametry pohonné struktury, a tedy i její dynamické vlastnosti. Více informací 

o nahrazení pohonů se nachází v kapitole 5.5. [11] 

  

                                                        

2 Řídícím se Cauchyho rovnicemi rovnováhy 
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4 Modelování dynamických vlastností 

V této kapitole jsou uvedeny základy modelování dynamických vlastností. V první 

podkapitole je přiblížen postup řešení modální analýzy; v druhé podkapitole je uvedeno 

a využití modální analýzy pro transformaci modelu MKP do stavového popisu, který je ve 

vlastním řešení práce použit pro výpočty frekvenčních přenosových funkcí.. Další 

podkapitola se zabývá náhradou komponent související s dynamickými vlastnostmi 

řešené soustavy. V poslední podkapitole jsou shrnuty základy typů vibrací. 

4.1 Modální analýza 

Modální analýza slouží k dynamickému popisu řešené mechanické soustavy. Výsledkem 

řešení netlumené modální analýzy jsou vlastní frekvence a vlastní tvary kmitání 

mechanické soustavy. Tyto výsledky se označují jako modální parametry soustavy. 

Modální parametry lze získat skrze matematický model, nebo experimentálně pomocí 

měření na reálné řešené soustavě. Soustava může být experimentálně buzena například 

modálním kladivem či vibrátorem. [16] 

Buzenou tlumenou soustavu lze popsat rovnicí (1.1), kde M značí matici hmotnosti, B je 

matice tlumení a k matice tuhosti. Vektor F obsahuje všechny vnější síly působící na 

soustavu. Rozměr čtvercových matic M, B a K je dán stupni volnosti řešené soustavy. [17] 

 𝑀 ∗ �̈� + 𝐵 ∗ �̇� + 𝐾 ∗ 𝑋 = 𝐹 (1.1) 

Pro převod fyzikálních souřadnic do modálních se využívá matice vlastních vektorů V, 

která je normovaná vzhledem k matici hmotnosti. Matice V je také vnímána jako 

transformační matice mezi fyzikálními a modálními souřadnicemi. Matice Q označuje 

nové modální souřadnice. [17] 

 𝑋 = 𝑉 ∗ 𝑄 (1.2) 

Po dosazení rovnice (1.2) do rovnice (1.1) vznikne rovnice (1.3), kterou je nutno ještě zleva 

násobit transformovanou maticí V. Tím vznikne rovnice (1.4). [17] 

 𝑀 ∗ 𝑉 ∗ �̈� + 𝐵 ∗ 𝑉 ∗ �̇� + 𝐾 ∗ 𝑉 ∗ 𝑄 = 𝐹 (1.3) 

V rovnici (1.4) na pravé straně se  𝐹�̇� označují (transformované) modální síly. [17] 

 𝑉𝑇 ∗ 𝑀 ∗ 𝑉 ∗ �̈� + 𝑉𝑇 ∗ 𝐵 ∗ 𝑉 ∗ �̇� + 𝑉𝑇 ∗ 𝐾 ∗ 𝑉 ∗ 𝑄 = 𝑉𝑇 ∗ 𝐹 = 𝐹�̇� (1.4) 

Díky normovanému vektoru V lze odvodit, že rovnice (1.5) se rovná jednotkové 

diagonální matici E a rovnice (1.6) se rovná diagonální matici λ – spektrální matice 

vlastních čísel. V rovnici (1.7) se na pravé straně objevuje matice modálních tlumení ξ 

a vektor vlastních frekvencí Ω. Modální tlumení 𝐶𝑞  se obvykle skládá z hmotového 

a tuhostního tlumení. Hmotové tlumení je v tomto případě zanedbáno, protože se 

výrazně neprojeví. [17] [11] 

 𝑉𝑇 ∗ 𝑀 ∗ 𝑉 = 𝐼 (1.5) 

 𝑉𝑇 ∗ 𝐵 ∗ 𝑉 = 𝜆 (1.6) 
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 𝑉𝑇 ∗ 𝐾 ∗ 𝑉 = 2 ∗ 𝜉 ∗ 𝛺 = 𝐶𝑞 (1.7) 

Po dosazení rovnic (1.5), (1.6) a (1.7) se soustava diferenciálních rovnic díky diagonalitě 

matic může rozdělit na jednotlivé diferenciální rovnice (1.8), které lze řešit samostatně. 

[17] 

 𝑞�̈� + 2 ∗ 𝜉𝑖 ∗ 𝛺𝑖 ∗ 𝑞�̇� + 𝜆𝑖 ∗ 𝑞𝑖 = 𝑓𝑞𝑖
 (1.8) 

Pro vlastní frekvence Ωi také platí rovnice (1.9). [17] 

 𝛺𝑖 = √𝜆𝑖 (1.9) 

 

4.2 Transformace modelu MKP do stavového popisu 

Dynamické vlastnosti musí být přepsány do stavového prostoru, aby je bylo možné 

zakomponovat do modelu regulace pohonu pohybových os stroje (na Obr. 16). Tento 

přepis MKP programy nenabízí. Stavový prostor usnadňuje také získání frekvenčních 

přenosových charakteristik. V prostředí Matlab je díky popisu stavového prostoru 

umožněn rychlý výpočet, který slouží k vyhodnocení frekvenční přenosové funkce 

a poddajnosti na jejích grafech. Stavový prostor se obecně popisuje rovnicemi (2.1) 

a (2.2), kde A a B jsou matice vstupu a C a D matice výstupu. V rovnicích značí x stavový 

vektor, u - vektor buzení a y - vektor odezvy. [11] 

 �̇� = 𝐴 ∗ 𝑥 + 𝐵 ∗ 𝑢 (2.1) 

 𝑦 = 𝐶 ∗ 𝑥 + 𝐷 ∗ 𝑢 (2.2) 

 

Obr. 16 - Kaskádní regulace pohonu s obecnou mechanickou strukturou [11]  

Sestavení matic stavového prostoru pomocí modální analýzy umožňuje výběr 

významných vlastních tvarů kmitů. Redukce matic stavového prostoru na popis 

v hledaných uzlech MKP sítě navíc nezjednodušuje samotný MKP model, nýbrž 

usnadňuje výpočet hledaných přenosových funkcí. [11] 

Z výpisu modální analýzy se získávají matice λ, V a vektor Ω. Z jejich přepisu vyplynou 

nezávislé diferenciální rovnice druhého řádu (1.8). Jejich počet je m. Substitucí vektorem 
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stavových proměnných qS (viz rovnice (2.3) až (2.6)) následně vznikne nová soustava 

diferenciálních rovnic prvního řádu (v dvojnásobném počtu rovnic), která tvoří základ 

stavového popisu. [11] 

 𝑞𝑆𝑖 = 𝑞𝑖 (2.3) 

 𝑞𝑆(𝑚+𝑖) = 𝑞�̇� (2.4) 

 �̇�𝑆𝑖 = 𝑞𝑆(𝑚+𝑖) (2.5) 

 �̇�𝑆(𝑚+𝑖) = 𝑞�̈� (2.6) 

Novou soustavu diferenciálních rovnic prvního řádu lze zapsat jako rovnici (2.7), kde A a B 

jsou maticemi vstupu (viz rovnice (2.8) a (2.9)). [11] 

 �̇�𝑆 = 𝐴 ∗ 𝑞𝑆 + 𝐵 ∗ 𝐹 (2.7) 

 𝐴 = [
0 𝐼

−𝜆 −𝐶𝑞
] 

(2.8) 

 𝐵 = [
0

𝑉𝑇] (2.9) 

Matice C a D definují vektor reálných posunutí (souřadnic) y, který bude získán zpětnou 

transformací z modálních souřadnic do reálných souřadnic jako v rovnici (2.10). [11] 

 𝑦 = 𝑉 ∗ 𝑞 (2.10) 

Matice C vzniká vynásobením matice V a P (rovnice (2.11)). Matice P je složena pouze 

z jedniček a nul tak, aby zůstaly pouze modální souřadnice q z vektoru stavových 

proměnných qS. [11] 

 𝐶 = 𝑉 ∗ 𝑃 (2.11) 

Matice D bude nulová, protože na výstupu jsou požadovány pouze výchylky. Zápis pro 

výchylky je v rovnici (2.12). Matice C a D se poté zapíší jako v rovnicích (2.13) a (2.14). [11] 

 𝑦 = 𝐶 ∗ 𝑞𝑆 + 𝐷 ∗ 𝐹 (2.12) 

 𝐶 = [𝑉 0] (2.13) 

 𝐷 = [0] (2.14) 
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Pro rychlejší výpočty, často prováděné v programu Matlab/Simulink, se volí pouze 

prvních pět vlastních kmitů. Celý proces získávání stavového popisu z modální analýzy 

je schematicky zobrazen na Obr. 17. 

 

Obr. 17 - Schéma tvorby popisu dynamických vlastností struktury stroje do stavového prostoru. [11] 

4.3 Vibrace a jejich vliv na dynamiku stroje 

Dynamické chování se projevuje při chodu stroje a jeho nežádoucím projevem je obvykle 

snížená kvalita a přesnost povrchu obrobku. Vibrace způsobují hluk, snižují životnost 

stroje i nástroje a snižují kvalitu výrobku. Kmitání jednoho tělesa v soustavě se pak 

přenáší přes kontaktní plochy na ostatní a zaniká až jeho pasivním (nejčastěji do 

materiálu) nebo aktivním (takzvanými hltiči vibrací) utlumením. Kmitání rozdělujeme na 

volné, vynucené, samobuzené a stick-slip efekt. [14] [15] 

4.3.1 Kmitání volné (vlastní) 

Kmitání volné vzniká vychýlením pružně uložené hmoty kolem rovnovážného stavu. 

Vychýlení je nejčastěji způsobeno impulsem síly, který v praxi zastupuje ráz z okolí či 

vstup nože do řezu. Volné kmitání se dělí na kmitání s tlumením a bez tlumení. 

V reálných soustavách ke kmitání bez tlumení nedochází. Tlumení zapříčiňuje, že volné 

kmitání způsobené impulsem síly exponenciálně zmenšuje svoji výchylku až do 

rovnovážné polohy. [14] [15] 
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4.3.2 Kmitání vynucené (buzené) 

Na rozdíl od volného kmitání vzniká kmitání vynucené periodicky působící silou. 

Periodickou sílu vytváří často sám stroj svými rotujícími částmi pohybových os nebo je 

také vytvářena v řezném procesu například u soustruhu nesymetricky uloženým 

válcovým obrobkem či obráběním hranolů. Periodicita potom odpovídá otáčkám 

vřetene nebo počtu hran obráběného hranolu vynásobených otáčkami vřetene. Tato 

hodnota se označuje jako budící frekvence ω. Jako vlastní frekvence (ΩO) soustavy, která 

je přímo úměrná statické tuhosti k, se označuje frekvence, jež dosahuje maximálních 

výchylek, a to často nekonečných, pokud neexistuje tlumení. Těmto výchylkám je nutno 

předcházet a vyhýbat se jim. Při dosažení vlastní frekvence může mít setrvání na této 

hodnotě katastrofální účinky a ohrožuje bezpečnost obsluhy zvláště u obráběcích strojů. 

Vyhnout se těmto následkům lze udržováním budící frekvence pod hodnotou vlastní 

frekvence nebo jejím rychlým překonáním. Další možností je úprava parametrů soustavy, 

na kterou periodická síla působí. Zvýšením tlumení snižujeme amplitudu výchylek. 

Snížením hmotnosti zvýšíme hodnotu vlastní frekvence. Zvýšením tuhosti pak 

zvyšujeme vlastní frekvenci a snižujeme amplitudu výchylek. [14] [15] 

4.3.3 Kmitání samobuzené 

K nejnebezpečnějšímu kmitání, kmitání samobuzenému, dochází při řezném procesu 

modulací řezné síly vlivem kmitání nástroje vůči obrobku. Vždy probíhá mezi obráběnou 

plochou a nástrojem. Nezpůsobuje ho vnější síla. Vznik samobuzeného kmitání je 

podmíněn vychýlením nástroje nebo obráběné plochy od rovnovážného stavu. Následně 

rozkmitaná soustava nemá další budící sílu a je závislá pouze na vlastním procesu 

kmitání (otáčky stroje nemají vliv na tento druh kmitání). Frekvence samobuzeného 

kmitání má často velmi podobnou hodnotu jako vlastní frekvence některého z těles 

soustavy. Změnou řezných podmínek se docílí odstranění samobuzeného kmitání. 

Existují dva základní principy samobuzeného kmitání: [14] [15] 

1) Regenerativní princip (Obr. 18) – někdy také reprodukční, jeho základem je 

obrábění již zvlněného povrchu, proměnlivá síla v řezu tak vychází z periodicky se 

měnící hloubky třísky, nástroj kmitá v jednom směru (normála k obráběné ploše) 

[14] [15] 

 

 

Obr. 18 - Regenerativní princip samobuzeného kmitání [22] 
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2) Princip polohové vazby (Obr. 19) – nástroj kmitá ve dvou směrech (normála 

k obráběné ploše a směru řezné síly), k samobuzenému kmitání dochází při 

nedostatečném tlumení, kdy nástroj při řezném procesu začne svou špičkou 

opisovat tvar elipsy [14] [15] 

 

Obr. 19 - Princip polohové vazby u samobuzeného kmitání [22] 

4.3.4 Stick-slip efekt 

Stick-slip efektem se nazývá kmitání způsobené trhavými pohyby u malých posuvových 

rychlostí pohybových os. Nejčastěji se objevuje u kluzných vedení. Trhavý pohyb je 

zapříčiněn nárůstem napětí, které vzniká silou určenou k pohybu, která nedostačuje 

k překonání třecích sil. Stále působící silou roste napětí a při překonání třecích sil dojde 

k pohybu. Napětí klesá a pohyb se zastavuje. Síla stále působí, napětí narůstá, a tak 

k cyklu dochází znovu například jako u vrzajících dveří nebo posouvání židle 

s pogumovanými konci nohou. [14] [15] 
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5 Výpočtové modely vybraných zástupců soustruhů TOS 

Čelákovice 

Z portfolia soustruhů TOS Čelákovice byli vybráni dva velikostní zástupci, kteří jsou 

v práci dále označováni jako VEL 1 a VEL 2. V této kapitole je popsána úprava modelů 

těchto zástupců, jejich definice ve výpočetním MKP programu ANSYS 2019 R3, jako jsou 

materiály, použité vazby, jejich výpočet a konvergenční analýza sítě, která napomohla 

zvolení odpovídajících parametrů sítě. Dále se zde píše o náhradě pohonů a hmot. Je 

potřeba mít na paměti, že parametry sítě ve výpočetním modelu MKP vycházely z 

reálných návrhů těles loží, které vznikaly experimentálními metodami a zkušeností a 

citem konstruktérů bez využití dnešních výpočetních metod před přibližně 40 lety. 

5.1 Model výchozí varianty 

Výrobce TOS Čelákovice poskytnul model soustruhu VEL 1 s ložem dlouhým 3000 mm. 

Délka lože byla volena vzhledem k poddajnosti pohybové osy Z. Nad délku 5000 mm se 

místo kuličkového šroubu využívají ozubené hřebeny s pastorkem. Model soustruhu VEL 

1 (na Obr. 20) obsahuje základní podsestavy lože, suportu, koníka, vřeteníku a vřetene.  

 

Obr. 20 - Neupravený model soustruhu VEL 1 
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Zároveň byly získány i mezidesky pod vřeteník pro veškeré modely stejné výrobní řady 

soustruhů. Pro zkoumání vlivu mezidesky na statické a dynamické vlastnosti soustruhu 

byl vybrán model soustruhu VEL 2 a jemu odpovídající mezideska.  

5.2 Úprava modelu 

Model soustruhu VEL 1 byl upravován v programu NX 12.0 od firmy Siemens. Program NX 

12.0 umožňuje topologicky nezávislé modelování modelů, u nichž uživatel nemá 

možnost zjistit historii vytvoření jednotlivých tvarů. Pomocí tohoto „synchronního“ 

modelování tak lze snadněji odstranit malá zaoblení či zkosení u modelů, které často 

vznikly konverzí mezi CAD systémy a nemají tak geometrické vazby typu rodič-potomek. 

Odsazené funkční plochy byly nahrazeny jednou plochou a tato nově vzniklá plocha se 

rozdělila dělícími nástroji podle původního tvaru (jako úprava na Obr. 22). Toto rozdělení 

se provádí s cílem lepší tvorby výpočtové sítě MKP. Každá část rozdělené plochy tak 

umožňuje použít vazbové podmínky MPC (multi point constraint) s vybranou kontaktní 

plochou pro nahrazení reálných spojů.  

 

Obr. 21 - Upravený model soustruhu VEL 1 

Na Obr. 21 je již upravený model soustruhu VEL 1 bez podsestavy koníka. Model je také 

zbaven přebytečných detailů, jako jsou díry pro šrouby, šrouby, jiné malé součásti a 

zaoblení a zkosení, které by znesnadňovaly tvorbu výpočtové sítě modelu 

a prodlužovaly by čas potřebný k výpočtu úlohy. Odstraněny byly i modely motorů, které 

se později nahradí hmotným bodem. 
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Obr. 22 - Mezideska pod vřeteník (horní pohled) pro model soustruhu VEL 2 (vlevo neupravená, napravo 

upravená) 

Pro tvorbu modelu soustruhu VEL 2 stačila mezideska složená ze dvou dílů. Mezideska 

(na Obr. 22) se poté vloží ve výpočetním programu do modelu soustruhu VEL 1 mezi 

vřeteník a lože. Mezideska s podložkou je také upravena v programu NX 12.0. Mezideska 

je zbavena děr, malých zaoblení i zkosení. Větší zaoblení (uvnitř struktury na Obr. 23 

napravo) se ponechává, aby se zachovaly strukturální vlastnosti modelu. Zaoblení je 

v tomto případě příliš velké, než aby se dalo zanedbat. 

 

Obr. 23 - Mezideska pod vřeteník (spodní pohled) pro model soustruhu VEL 2 (vlevo neupravená, napravo 

upravená) 

5.3 Materiály modelu 

V konstrukci soustruhu řady VEL 1 i VEL 2 převažují dva materiály. Na odlitky je použita 

šedá litina (ČSN 42 2425) a na ostatní dílce je jako materiál zvolena ocel 12 050 

(ČSN 41 2050). Základní vlastnosti materiálů, které byly ve výpočtech použity, jsou 

k nalezení v Tab. 6. 
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Tab. 6 - Základní materiálové vlastnosti použité ve výpočetním programu  

Základní materiálové vlastnosti 

[jednotky] 

Šedá litina 

ČSN 42 2425 

Ocel 12 050  

ČSN 41 2050 

Hustota [kg/m3] 7200 7850 

Teplotní roztažnost [C-1] 1,23E-5 1,2E-5 

Youngův modul pružnosti v tahu [Pa] 1,1E+11 2,11E+11 

Poissonova konstanta 0,26 0,3 

Mez kluzu v tahu [Pa] 2,5E+8 2,5E+8 

Pevnost v tahu [Pa] 4,6E+8 4,6E+8 

 

5.4 Vazby a kontakty v modelu 

Po importu geometrie modelu soustruhu VEL 1 do výpočetního programu byl model 

nejprve svázán do jednotlivých podsestav, a to sice do podsestavy lože, suport, stůl, 

mezideska, vřeteník a vřeteno. Tyto podsestavy síťovací algoritmus považuje za pevně 

spojené a na hranicích těles v podsestavě se generuje síť s koincidentními uzly.  

 

  

Obr. 24 - Příklad vazby bonded  mezi ložem a mezideskou 

Na podsestavách těles, které nesdílejí společné plochy, ale jsou spolu svázány, je 

potřeba definovat pevný typ spoje (bonded) mezi tělesy. Spojení uvnitř kontaktu zajišťují 

MPC vazbové rovnice (svazují dohromady všechny dostupné stupně volnosti). Vazbové 

rovnice propojují všechny uzly sítě na rozhraní svazovaných těles nacházejících se uvnitř 

kontrolní koule o definovaném poloměru řízeném programem. Pokud jsou kontaktní 

plochy od sebe dále, než je poloměr kontrolní koule, tak se vazební rovnice nevytvoří. 

Vzdálenost mezi plochami, které uživatel zvolí pro druh kontaktu „bonded“, by tedy 

neměla překročit nastavenou vzdálenost danou poloměrem kontrolní koule. Kontakt 
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„bonded“ nijak nevyztužuje strukturu povrchu, ke kterému je přiřazen. Příklad použití 

lineárního kontaktu typu „bonded“ je na Obr. 24.  

  

Obr. 25 – Příklad vazby no separation mezi plochou lože (modrá) a suportu (červená) 

Nahrazení kluzného vedení bylo provedeno lineárním kontaktem „no separation“, který 

je jednou z možností náhrady. Mezi vybranými povrchy vniká rovinná vazba, u které jsou 

umožněny jen tři stupně volnosti (pohyb po ploše ve dvou směrech a rotace kolem 

normály k ploše). Kontakt typu „no separation“ nijak nevyztužuje strukturu a při 

deformaci dochází k posunům uzlů obou ploch. Příklad použití lineárního kontaktu typu 

„no separation“ je na Obr. 25.  

Další typ kontaktu je prvek typu „bushing“. Používá se zejména v kloubních spojeních 

nebo ložiscích, jako je tomu také v této práci. „Bushing“ (znázorněn na Obr. 26) spojuje 

vybrané plochy skrze vazbové rovnice, které jsou na obrázku znázorněny světle zelenou 

barvou. Vazbové rovnice každou plochu svazují s řídicím uzlem (na obrázku znázorněný 

červenými kolečky). Mezi těmito dvěma řídícími uzly existuje maticový prvek (na obrázku 

znázorněn pružinou) popsaný parametry tuhostí a tlumením. Parametry  tuhosti 

a tlumení se ve zvoleném souřadnicového systému udávají podle jednotlivých směrů. 

 

Obr. 26 - Znázornění vazby typu „bushing“ 

Při definici prvku „bushing“ je možné zvolit způsob vyztužení ploch, k nimž je prvek 

připojen. Druh ploch je pak „deformable“ nebo „rigid“. Druh „deformable“ vybrané ploše 
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umožňuje se deformovat. Posuv řídícího uzlu je průměr posuvů na ostatních uzlech sítě. 

U druhu „rigid“ se z uzlů vybrané plochy a řídícího uzlu stává jedno tuhé těleso a lokálně 

tak strukturu vyztužují. Síťové uzly na vybrané ploše spolu s řídícím uzlem tvoří 

takzvanou vazební růžici. V modelu soustruhu VEL 1 a VEL 2 je využit druh „rigid“. 

5.4.1 Modelová náhrada uložení vřetene 

Ve vřeteni jsou použita kuželíková ložiska s uspořádáním do „O“. Vnitřní průměr ložisek 

LM757049-LM757010 a L555249-L555210 od firmy TIMKEN se přibližuje Ø 300 mm. 

Protože výrobce neuvádí axiální tuhost svých ložisek v katalogu, byl proveden 

inženýrský odhad radiální a axiální tuhosti na základě hodnot z válečkových ložisek. Pro 

válečková ložiska s obdobnou velikostí byla tedy v radiálním směru (viz Obr. 27) 

nalezena hodnota 3 150 N/μm.  

 

Obr. 27 - Válečkové ložisko s Ø 300 mm [18] 

Kuželíková ložiska mají vyšší radiální tuhost než válečková ložiska, protože mají větší 

stykovou plochu valivých elementů. Z tohoto důvodu byla empiricky zvolena hodnota 

mezi 3 500 N/μm  a 4 000 N/μm. Potom se tato hodnota pro úhel 15°, jenž svírají osy 

kuželíků s osou ložiska, pomocí trigonometrie rozložila do radiálního a axiálního směru 

ložiska. V axiálním směru se tedy počítá s tuhostí o hodnotě 1 035 N/μm a v radiálním 

směru s hodnotou 3 863 N/μm. Hodnoty tuhostí jsou zadávány do maticového prvku 

(Obr. 29) podle jeho souřadnicového systému (jako na Obr. 28). Směru Z je přiřazena 

axiální tuhost a rovině XY radiální tuhost. 
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Obr. 28 - Vazba typu bushing v modelu se souřadnicovým systémem stroje 

 

Obr. 29 – Hodnoty ve vazbě typu „bushing“ 

Klopné tuhosti byly vyjádřeny z analytického vztahu (3.1), kde 𝑘𝜃 značí torzní tuhost, 𝑑𝑀𝜃 

změnu momentu, 𝑑𝜃 změnu úhlu, 𝑘𝑎  axiální tuhost ložiska a 𝑟 střední poloměr ložiska. 

[21] 

 
𝑘𝜃 =

𝑑𝑀𝜃(𝜃)

𝑑𝜃
=

1

2
𝑘𝑎𝑟2 

(3.1) 

Klopná tuhost je v tomto případě ve všech směrech stejná a její hodnota 

8129E+8 N*μm/° se vepisuje na předposlední dvě diagonální místa v maticovém zápisu 

na Obr. 29. Pro zamezení rotace vřetene při výpočtech byla použita tuhost kolem osy Z 

s hodnotou 1E+12 N*m/rad (vepsáno na poslední diagonální místo tuhostní matice). 

5.5 Náhrada komponentů  

Tato kapitola se věnuje náhradě pohonů a hmot. Mechanika pohonů je modelově 

vyjádřena nahrazením použitých komponent (ložisek, kuličkového šroubu, atd.) pružinou 

s tuhostí odpovídající celé mechanické stavbě pohonu. Náhradní tuhosti slouží pro 

výpočet modální analýzy. Pro výpočet statické tuhosti je uvažována polohová vazba 
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pohonu a používají se náhradní pružiny se zvýšenou tuhostí o tři řády, reprezentující 

absolutní tuhost polohové vazby regulace pohonů. 

Veškeré části pohonů os X a Z (motor, spojka, ložiska, kuličkový šroub a matice) byly 

z modelu odebrány. V modelu soustruhů VEL 1 a VEL 2 zůstaly pouze příruby pro uložení 

motoru, ložisek pro kuličkový šroub a matice. Obě pohybové osy (X a Z) mají odlišné 

uložení, proto budou rozebrány a popsány zvlášť. 

5.5.1 Náhradní tuhost pohonu osy Z s kuličkovým šroubem 

Pohybová osa Z vytváří pohyb celého suportu rovnoběžně s osou obrobku. Její 

schématická struktura je na Obr. 30. Vlevo je znázorněn motor a spojka, která spojuje 

hřídel motoru s kuličkovým šroubem. Kuličkový šroub je na levé straně, straně motoru, 

uložen v axiálně radiálním ložisku. Na pravé straně je kuličkový šroub uložen pouze 

v radiálním ložisku a axiální síly způsobené např. dilatací se zde tedy nepřenáší. Veškerý 

silový tok osové síly tak prochází mezi levým ložiskem a maticí kuličkového šroubu 

upnuté v přírubě suportu. 

 

Obr. 30 - Schéma pohonu osy Z 

Celá pohybová osa Z se pak v programu ANSYS nahradí lineární pružinou (Obr. 32) 

s celkovou tuhostí kC1, která působí pouze v ose pohonu. Tuhost kC1 se skládá z několika 

tuhostí, a to sice z axiální tuhosti ložiska, tuhosti šroubu v tahu, torzní tuhosti šroubu, 

tuhosti matice a tuhosti spojky. Celková tuhost je součet sériově řazených pružin (Obr. 

31). Celková tuhost je převrácená hodnota celkové poddajnosti, která se spočítá 

součtem převrácených hodnot jednotlivých tuhostí, tedy součtem jednotlivých 

poddajností. Axiální tuhost spojky je označena 𝑘𝐴𝐶 , 𝑘𝐴𝐿_𝑠𝑢𝑚 označuje axiální tuhost 

ložiska, 𝑘𝑆_𝑠𝑢𝑚  značí tuhost kuličkového šroubu při namáhání v tahu/tlaku s paralelní 

torzní tuhostí kuličkového šroubu a nakonec 𝑘𝑀_𝑠𝑢𝑚  označuje axiální tuhost kuličkové 

matice.  
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Obr. 31 - Schéma sériového řazení pružin osy Z 

Pružina s tuhostí kC1 je v programu připevněna k řídícím uzlům, které jsou vazbovými 

rovnicemi propojeny s vybranými plochami zastupující předešlé uložení ložiska 

a matice. 

 

Obr. 32- Schéma náhrady pohonu osy Z 

Pro náhradu mechaniky pohonu je nutné znát základní materiálové konstanty (např. 

Poissonovo číslo, moduly pružnosti, atd.). Další potřebné parametry jsou průměr 

kuličkového šroubu, stoupání kuličkového šroubu a jeho celková délka. Z tuhostních 

parametrů je to axiální tuhost levého ložiska (na Obr. 33), axiální tuhost kuličkové matice 

(na Obr. 34) a tuhost spojky. Neméně důležitý je také parametr aktivní délky kuličkového 

šroubu, tedy v jaké poloze se kuličková matice právě nachází. 
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Obr. 33 - Tabulkové hodnoty ložiska pro pohon osy Z [20] 

 

Obr. 34 - Tabulkové hodnoty kuličkových matic typu AP+A [19] 
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V následující části je popsán detailní výpočet pro náhradu pohonu osy Z. V tomto 

výpočtu je celková axiální tuhost ložiska (𝑘𝐴𝐿_𝑠𝑢𝑚) a matice (𝑘𝑀_𝑠𝑢𝑚): 

 
𝑘𝐴𝐿_𝑠𝑢𝑚 =

𝑘𝐴𝑉 ∗ 𝑘𝐴𝐿

𝑘𝐴𝑉 + 𝑘𝐴𝐿
 

(4.1) 

 
𝑘𝑀_𝑠𝑢𝑚 =

𝑘𝐴𝑉 ∗ 𝑘𝑀

𝑘𝐴𝑉 + 𝑘𝑀
 

(4.2) 

Kde 𝑘𝐴𝑉 označuje tuhost konzoly, 𝑘𝐴𝐿 axiální tuhost ložiska a 𝑘𝑀 axiální tuhost kuličkové 

matice.  

Pro výpočet celkové tuhosti kuličkového šroubu (𝑘𝑆_𝑠𝑢𝑚): 

 
𝑘𝐴𝑆_𝑠𝑢𝑚 =

𝐸 ∗ 𝐴𝑆

𝐿𝑉 ∗ 0,001
 

(4.3) 

 
𝑘𝑇𝑆_𝑠𝑢𝑚 =

𝐺 ∗ 𝐽𝑃

𝐿𝑉 ∗ 0,001
 

(4.4) 

 
𝑘𝑆_𝑠𝑢𝑚 =

𝑘𝐴𝑆_𝑠𝑢𝑚 ∗ 𝑘𝑇𝑆_𝑠𝑢𝑚

𝑘𝐴𝑆_𝑠𝑢𝑚 ∗ 𝐻2 + 𝑘𝑇𝑆_𝑠𝑢𝑚
 

(4.5) 

Kde 𝑘𝐴𝑆_𝑠𝑢𝑚 značí axiální tuhost kuličkového šroubu (dále jen KŠ) a 𝑘𝑇𝑆_𝑠𝑢𝑚 pak jeho torzní 

tuhost. Dále 𝐸 označuje modul pružnosti v tahu, 𝐴𝑆 plochu KŠ, 𝐺 modul pružnosti v krutu, 

𝐽𝑃 polární moment setrvačnosti, 𝐻 stoupání KŠ a 𝐿𝑉 aktivní délku KŠ.  

Započtení tuhosti převodu – spojky - (𝑘𝐴𝐶), pomocný výpočet bez matice (𝑘𝑁) a výsledná 

náhradní tuhost (𝑘𝐶1): 

 
𝑘𝐴𝐶 =

𝑘𝑇𝑅1 ∗ 𝑝2

𝐻2
 

(4.6) 

 
𝑘𝑁 =

𝑘𝑆_𝑠𝑢𝑚 ∗ 𝑘𝐴𝐶

𝑘𝐴𝐶 + 𝑘𝑆_𝑠𝑢𝑚
 

(4.7) 

 
𝑘𝐶1 =

𝑘𝐴𝐿_𝑠𝑢𝑚 ∗ 𝑘𝑁 ∗ 𝑘𝑀_𝑠𝑢𝑚

𝑘𝑁 ∗ 𝑘𝑀_𝑠𝑢𝑚 + 𝑘𝐴𝐿_𝑠𝑢𝑚 ∗ 𝑘𝑀_𝑠𝑢𝑚 + 𝑘𝐴𝐿_𝑠𝑢𝑚 ∗ 𝑘𝑁
 

(4.8) 

Kde 𝑝  označuje převod a 𝑘𝑇𝑅1  tuhost převodu. Podle vstupních dat (v Tab. 7) byly 

vypočítány pomocné parametry. Všechny hodnoty vstupních i pomocných parametrů 

jsou použity k vypočítání mezivýsledků a celkové náhradní tuhosti (v Tab. 8). 
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 Tab. 7 - Vstupní parametry pro výpočet náhradní pružiny v pohybové ose Z 

Vstupní parametry    
Axiální tuhost ložiska kAL N/mm 1,9E+06 

Axiální tuhost matice kM N/mm 2,9E+06 

Tuhost konzoly kAV N/mm 1,0E+09 

Průměr šroubu Dks mm 63 

Stoupání ST mm/ot 12 

Celková délka KŠ Lks mm 3664 

Délka aktivní části šroubu LV mm 366 

Tuhost převodu  kTR1 Nmm/rad 4,1E+06 

Převod p  - 1 

Pomocné parametry    
Plocha KŠ As mm2 3,1E+03 

Modul pružnosti G Pa 8,1E+10 

Polární moment setrvačnosti JP mm4 1,5E+06 

Stoupání KŠ H mm/rad 1,9 

 

Tab. 8 - Mezivýpočty a výsledná hodnota tuhosti pro náhradní pružinu v pohybové ose Z 

Mezivýpočty    
Celková axiální tuhost ložiska kAL_sum N/mm 1,9E+06 

Celková axiální tuhost matice kM_sum N/mm 2,9E+06 

Axiální tuhost KŠ kAS_sum N/mm 1,8E+06 

Torzní tuhost KŠ kTS_sum Nmm/rad 3,4E+08 

Výsledná tuhost KŠ kS_sum N/mm 1,8E+06 

Redukovaná tuhost převodu kAC N/mm 1,1E+06 

Tuhost bez matice kN N/mm 6,9E+05 

Výsledek    
Náhradní tuhost kC1 N/mm 4,3E+05 

 

Výsledná náhradní tuhost KC1 pro pohon osy Z je 4,298E+5 N/mm v aktuální poloze 

suportu. 

5.5.2 Náhradní tuhost pohonu osy X s kuličkovým šroubem 

Pohybová osa X vytváří pohyb stolu a nožové hlavy kolmo na osu obrobku. Celý pohon je 

uložen pod stolem ve vnitřní části suportu. Schématická struktura pohybové osy X je na 

Obr. 35. Vlevo je znázorněn motor a spojka, která spojuje hřídel motoru s kuličkovým 

šroubem. Kuličkový šroub je na levé i pravé straně uložen v axiálně radiálním ložisku. 

Silový tok osové síly tak prochází mezi levým ložiskem, maticí kuličkového šroubu 

upnuté v přírubě suportu a druhým ložiskem na pravé straně. 
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Obr. 35 - Schéma pohonu osy X 

Tuhost takovéto struktury bude nahrazena dvěma pružinami (Obr. 37) o tuhostech kC2 

a kC3. Pružina s tuhostí kC2 je stejně jako předešlá kC1 v pohonu osy Z připevněna 

vazbovými rovnicemi k plochám levé příruby ložisek a příruby pro kuličkovou matici. 

Pružina s tuhostí kC3 pak simuluje pravou stranu pohonu osy X od kuličkové matice 

k pravému ložisku. Tato pružina je napojena na stejnou plochu příruby kuličkové matice 

jako pružina s tuhostí kC2 a na pravé straně je napojena na přírubu axiálně radiálního 

ložiska. 

 

Obr. 36 - Podrobné schéma náhrady pohonu osy X (větev 1 na straně motoru) 

Výsledné tuhosti náhradních pružin jsou součtem rovny náhradní pružině, která 

zastupuje celý pohon podle schématu na Obr. 36. Označení pružin ve schématu je dále 

popsáno ve výpočtech v této kapitole. Rozdělené celkové tuhosti pohonu jsou dány 

aktivní délkou kuličkového šroubu. 

 

Obr. 37 - Schéma náhrady pohonu osy X 

V pohybové ose X je užito dvou stejných ložisek (na Obr. 38) s axiální tuhostí 1 800 N/μm.  
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Obr. 38 - Tabulkové hodnoty ložiska pro pohon osy X [20] 

K rovnicím z předešlé kapitoly jsou u pohybové osy X navíc přidané rovnice (4.9) až (4.21). 

Stejně jako u předchozího výpočtu se zde počítají celkové axiální tuhosti pro obě ložiska: 

 
𝑘𝐴𝐿_𝑠𝑢𝑚1 =

𝑘𝐴𝑉1 ∗ 𝑘𝐴𝐿1

𝑘𝐴𝑉1 + 𝑘𝐴𝐿1
 

(4.9) 

 
𝑘𝐴𝐿_𝑠𝑢𝑚2 =

𝑘𝐴𝑉2 ∗ 𝑘𝐴𝐿2

𝑘𝐴𝑉2 + 𝑘𝐴𝐿2
 

(4.10) 

Celkové tuhosti kuličkového šroubu se počítají pro obě části ( 𝐿1 a 𝐿2 ) rozdělené 

kuličkovou maticí v poměru 𝑥𝑅 (aktivní délka kuličkového šroubu). 

 
𝑘𝐴𝑆_1 =

𝐸 ∗ 𝐴𝑆

𝐿1 ∗ 0,001
 

(4.11) 

 
𝑘𝑇𝑆_1 =

𝐺 ∗ 𝐽𝑃

𝐿1 ∗ 0,001
 

(4.12) 

 
𝑘𝑆_𝑠𝑢𝑚1 =

𝑘𝐴𝑆_1 ∗ 𝑘𝑇𝑆_1

𝑘𝐴𝑆_1 ∗ 𝐻2 + 𝑘𝑇𝑆_1
 

(4.13) 

 
𝑘𝑆_𝑠𝑢𝑚2 = 𝑘𝐴𝑆_2 =

𝐸 ∗ 𝐴𝑆

𝐿2 ∗ 0,001
 

(4.14) 

Následně se počítají tuhosti celých částí pohonu, které se poté sečtou (𝑘𝑁 ). Ke 𝑘𝑁  je 

připočítána tuhost spojky 𝑘𝐴𝐶 a tuhost matice 𝑘𝑀_𝑠𝑢𝑚 a vznikne tak celková tuhost 𝑘𝑆𝑈𝑀. 
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𝑘𝑁_1 =

𝑘𝑆_𝑠𝑢𝑚1 ∗ 𝑘𝐴𝐿_𝑠𝑢𝑚1

𝑘𝐴𝐿_𝑠𝑢𝑚1 + 𝑘𝑆_𝑠𝑢𝑚1
 

(4.15) 

 
𝑘𝑁_2 =

𝑘𝐴𝐿_𝑠𝑢𝑚2 ∗ 𝑘𝑆_𝑠𝑢𝑚2

𝑘𝑆_𝑠𝑢𝑚2 + 𝑘𝐴𝐿_𝑠𝑢𝑚2
 

(4.16) 

 𝑘𝑁_𝑠𝑢𝑚 = 𝑘𝑁_1 + 𝑘𝑁_2 (4.17) 

 
𝑘𝑁 =

𝑘𝑁_𝑠𝑢𝑚 ∗ 𝑘𝐴𝐶

𝑘𝐴𝐶 + 𝑘𝑁_𝑠𝑢𝑚
 

(4.18) 

 
𝑘𝑆𝑈𝑀 =

𝑘𝑀_𝑠𝑢𝑚 ∗ 𝑘𝑁

𝑘𝑀_𝑠𝑢𝑚 + 𝑘𝑁
 

(4.19) 

Celková tuhost je pak rozdělena podle aktivní délky kuličkového šroubu na jednotlivé 

tuhosti: 

 𝑘𝐶2 = (100 − 𝑥𝑅) ∗ 0,01 ∗ 𝑘𝑆𝑈𝑀 (4.20) 

 𝑘𝐶3 = 𝑥𝑅 ∗ 0,01 ∗ 𝑘𝑆𝑈𝑀 (4.21) 

V Tab. 9 jsou vepsány všechny vstupní parametry pro rovnice (4.2, 4.6, 4.9-4.21). 

Tab. 9 - Vstupní parametry pro výpočet náhradních pružin v pohybové ose X 

Vstupní parametry    
Axiální tuhost ložisko 1 kAL_1 N/mm 1,8E+06 

Tuhost konzoly 1 kAV_1 N/mm 1,0E+09 

Axiální tuhost ložisko 2 kAL_2 N/mm 1,8E+06 

Tuhost konzoly 2 kAV_2 N/mm 1,0E+09 

Axiální tuhost matice kM N/mm 1,6E+06 

Tuhost konzoly matice kAV N/mm 1,0E+09 

Průměr šroubu Dks mm 50 

Stoupání ST mm/ot 10 

Celková délka KŠ Lks mm 1280 

Relativní poloha matice na KŠ xR % 85 

Délka části 1 KŠ L1 mm 1088 

Délka části 2 KŠ L2 mm 192 

Pomocné parametry    
Plocha KŠ As mm2 1,9E+03 

Modul pružnosti G Pa 8,1E+10 

Polární moment setrvačnost JP mm4 6,1E+05 

Stoupání KŠ H mm/rad 1,6 

 

Ze vstupních a pomocných parametrů jsou vypočítány mezivýsledky a celkové 

náhradní tuhosti pro osu X (v Tab. 10). 
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Tab. 10 - Mezivýpočty a výsledné hodnoty tuhostí pro náhradní pružiny v pohybové ose X 

Mezivýpočty    
Axiální tuhost KŠ kAS_1 N/mm 3,8E+05 

Torzní tuhost KŠ kTS_1 Nmm/rad 4,6E+07 

Výsledná tuhost KŠ 1 kS_sum1 N/mm 3,7E+05 

Výsledná tuhost KŠ 2 kS_sum2 N/mm 2,2E+06 

Tuhost části 1 kN_1 N/mm 3,1E+05 

Tuhost části 2 kN_2 N/mm 2,1E+06 

Tuhost části 1 + 2 kN_sum N/mm 2,4E+06 

Redukovaná tuhost převodu kAC N/mm 1,9E+06 

Dílčí tuhost bez matice kN N/mm 1,1E+06 

Výsledek    
Výsledná náhradní tuhost kSUM N/mm 6,6E+05 

Tuhost náhr. pružiny 1 kC2 N/mm 9,7E+04 

Tuhost náhr. pružiny 2 kC3 N/mm 5,5E+05 

 

Shrnuté výsledky náhradních tuhostí pružin za pohony jsou v Tab. 11. 

Tab. 11 - Výsledky náhrady pohonů 

Tuhost 

pružin 

pro modální 

analýzu 

pro statickou  

úlohu 

 [N/mm] [N/mm] 

KC1 4,30E+05 4,30E+08 

KC2 9,68E+04 9,68E+07 

KC3 5,49E+05 5,49E+08 

5.5.3 Náhrada uložení 

Modely soustruhů VEL 1 i VEL 2 jsou uloženy na patnácti patkách. Každá z patek je 

v modelu nahrazena vazbou typu bushing. Podle souřadnicového systému stroje (jako je 

na Obr. 39) jsou hodnoty v maticovém prvku tuhostí v rovině XY 2E+5 N/mm a ve směru 

Z 1E+6 N/mm. Vazba typu bushing spojuje těleso lože na vybraných plochách 

vytvořených v místech uložení patek s tuhou virtuální základnou, na které je model 

postaven. 
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Obr. 39 - Zobrazení náhrady uložení jedné patky 

5.5.4 Náhrada hmot 

Po odstranění částí modelu soustruhu VEL 1 za účelem zjednodušení struktury je nutné 

nahradit chybějící hmoty, které mají vliv zejména na modální analýzu. Ve statické úloze 

se náhrada hmot neprojeví. Jednotlivé hmotnosti byly vypočteny z CAD modelů. 

Náhrada se týká motoru pro pohon pohybové osy X, motoru pro pohon pohybové osy Z, 

sklíčidla s obrobkem a nožové hlavy s podložením. Ve výpočetním programu se 

nahrazené hmoty zobrazují jako barevné koule (na Obr. 40) s těžištěm umístěným dle 

uživatelova uvážení. 

 

Obr. 40 - Náhrada hmot 
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1) Náhrada pohonu pohybové osy X (10 kg) 

2) Náhrada pohonu pohybové osy Z (9,5 kg) 

3) Náhrada sklíčidla (VEL 1 – 50kg, VEL 2 – 110kg) a obrobku (20kg) 

4) Náhrada nožové hlavy s podložením (40kg) 

5.6 Parametrizace sítě a konvergenční analýza 

Na zjednodušeném modelu soustruhu VEL 2, kde byly použity potřebné vazby, se 

provedla konvergenční analýza pro různé velikosti sítí. Čím je zvolená síť jemnější (na 

Obr. 41 napravo), tím je vyšší konformita sítě s vyšší kvalitou elementu (i rovnoměrnější 

velikost elementu), ale vzrůstá počet stupňů volnosti a s ním i výpočetní čas. Je tedy 

vhodné najít optimální velikost elementů, kdy se gradient změny hodnocené veličiny 

vůči změně velikosti sítě stabilizuje. Síť se automaticky generuje v programu. Při 

defaultním nastavení získává uživatel velmi nepřesnou síť, viz Obr. 41 nalevo. Uživatel 

proto nastavuje parametry sítě, jako je velikost elementu, typ elementu a zjednodušení 

geometrických detailů modelu. Tento parametr zjednodušení umožňuje opominout 

drobné detaily, které nebyly v importovaném modelu dostatečně odstraněny a mohly by 

zbytečně zesložiťovat výpočet. Parametr zjednodušení je zde nastaven na hodnotu 

5 mm. Jako typ elementu je nastaven objemový kvadratický čtyřstěn (tetrahedron), který 

má uzly sítě jak ve vrcholech, tak na středech hran. 

 

Obr. 41 - Znázornění dvou velikostí sítě modelu 

Na Obr. 42 je zobrazen výsledný graf z konvergenční analýzy pro model soustruhu VEL 2. 

V grafu se jedná o závislost mezi velikostí elementů na vodorovné ose a statickou tuhostí 

bodu umístěného na vřeteni (více v kapitole 6.1). Graf uvádí tuhosti v jednotlivých 

směrech (osách stroje) s jednoosým zatížením. Byly testovány dva druhy prvků (lineární 

a kvadratické). Lineární prvky mají 4 uzly (tetrahedron) a kvadratické mají 10 uzlů (jeden 

uzel na každé straně prvku navíc). Zjemňováním sítě hodnoty konvergují 

k reálné hodnotě statické tuhosti. Větším zmenšováním elementů by mohly však vznikat 

numerické chyby a výsledek by mohl divergovat. Pro výpočet statické tuhosti je síť 

dostačující. Pokud by se jednalo o model pro vyhodnocování napjatosti, bylo by nutné 

síť zjemnit zejména lokálně v namáhaných místech.  
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Obr. 42 - graf se změnou statické tuhosti v závislosti na změně velikosti elementu 

Na Obr. 43 je znázorněna časová náročnost výpočtu v závislosti na velikosti elementů. 

Tyto hodnoty byly získány notebooku s HW a SW konfigurací - OP Win 10 (x64), model 

procesoru - Intel (R) Core i7-5500U 2,40 GHz (4 jádra), RAM 16.0 GB. Měření bylo 

prováděno v nezatíženém stavu (pouze výpočetní program). Dopočítané hodnoty na 

grafu vyjadřují kvadratický nárůst výpočetního času s ohledem k lineární síti u úloh 

kvadratické sítě, které již nebyly vypočteny z důvodu nedostatečné kapacity systému. 

  

Obr. 43 - graf se změnou výpočtového času v závislosti na změně velikosti elementu 

S ohledem na oba grafy byla vybrána varianta velikosti elementů 50 mm na loži a zbytek 

těles je síťován velikostí 30 mm. Byl zvolen kvadratický typ elementu a parametr 

zjednodušení byl nastaven na 5 mm. 
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6 Analýza statické tuhosti 

Analýzou statické tuhosti se zjišťuje především tuhost rámu stroje ve třech základních 

směrech X, Y a Z. Převrácenou hodnotou tuhosti je poddajnost. Zatížení, při kterém se 

statická tuhost určuje, se primárně vkládá do místa řezného procesu, tedy tam, kde jsou 

vychýlení svázaná s výrobní přesností a kde působí největší zatížení v reálném procesu 

obrábění. Zatížení se umístí mezi nůž pevně založený v nožové hlavě a obrobek. Poté se 

zkoumá výchylka obou bodů v požadovaných směrech. K zjišťování statické tuhosti na 

reálném stroji se používá kalibrovaný dynamometr a přesné kalibrované úchylkoměry. 

6.1 Zátěžné stavy 

Zatížení je v modelu soustruhu VEL 1 i VEL 2 umístěno do uzlu sítě, který zastupuje 

obrobek připojený na uzel sítě sklíčidla, který je spojen s vřetenem modelu, a do uzlu 

zastupujícího nástroj. Jeho hodnoty v jednotlivých zátěžných stavech jsou zapsány v 

Tab. 12. Zatížení v bodu nástroje jsou pak stejně velká, ale s opačným znaménkem (podle 

zákonu akce a reakce).  

Tab. 12 - Zatížení v jednotlivých krocích na bodu 2 a 3 

Obrobek X[N] Y[N] Z[N] Nástroj X[N] Y[N] Z[N] 

1 1000 0 0 1 -1000 0 0 

2 0 1000 0 2 0 -1000 0 

3 0 0 -1000 3 0 0 1000 

Na Obr. 44 jsou zobrazeny uzly sítě a souřadnicové systémy, jež souhlasí s předešlou 

tabulkou (Tab. 12). Podle čísel na obrázku pak značí: 

1) Uzel sklíčidlo 

2) Uzel obrobek 

3) Uzel nástroj (nožovou hlavu) 

 

Obr. 44 - Označení bodů (remote point) pro definici silového zatížení modelu a souřadných systémů 

Body 2 a 3 z obrázku v modelu soustruhu v nezatíženém stavu splývají v jeden. 

Vzdálenost bodu sklíčidla od čela vřetene je a = 100 mm. Vzdálenost b mezi bodem 
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obrobku a sklíčidla je rovna 300 mm. Výška bodu nástroje odpovídá vzdálenosti mezi 

osou vřetene a plochou suportu. Světle zelenou barvou jsou znázorněny plochy, k nimž 

jsou body připevněny vazbovými rovnicemi s pevným chováním (vazba typu rigid). 

6.2 Výpočet a porovnání VEL 1 a VEL 2 

Výsledkem zátěžných stavů jsou deformované stavy struktury (jako na Obr. 45) 

v souřadném systému podle os stroje. K vyhodnocení tuhostí v místě nástroje a obrobku 

se odečítají uzlové posuvy v Tab. 13. Hodnoty posuvů v jednotlivých směrech v tabulce 

odpovídají zátěžnému stavu v tomtéž směru. 

Tab. 13 – Posuvy bodů obrobku a nástroje v jednotlivých zátěžných stavech 

 Model VEL 1  Model VEL 2  

 X [mm] Y [mm] Z [mm] X [mm] Y [mm] Z [mm] 

Obrobek 6,43E-03 4,70E-03 -2,42E-03 8,83E-03 4,83E-03 -4,11E-03 

 X [mm] Y [mm] Z [mm] X [mm] Y [mm] Z [mm] 

Nástroj -1,29E-02 -1,37E-03 1,15E-02 -1,82E-02 -1,37E-03 1,75E-02 

 

Spočítají se rozdíly posuvů mezi vychýlenými body nástroje a obrobku při jednotlivých 

deformačních stavech.  Tyto hodnoty jsou zaneseny v následující tabulce (Tab. 14). 

Tab. 14- Rozdíl posuvů mezi body obrobku (bod 2) a nástroje (bod 3) 

 Model VEL 1  Model VEL 2 

 X [mm] Y [mm] Z [mm] X [mm] Y [mm] Z [mm] 

Rozdíl 1,93E-02 6,07E-03 1,39E-02 2,70E-02 6,20E-03 2,16E-02 
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Obr. 45 - Celková deformace VEL 2  při zatížení v ose X  

Na Obr. 45 je zobrazen deformační stav soustruhu VEL 2 v prvním kroku, tedy se 

zatížením 1 000 N v ose X v místě řezu. Následně se spočítá celková tuhost, respektive 

poddajnost, pro jednotlivé směry a zatížení podle vzorce (6.1). Výsledky jsou pak 

zobrazeny v další tabulce ( 

Tab. 15). 

 
𝑘𝑖 =

𝐹𝑖

|𝑢𝑖𝑜𝑏𝑟𝑜𝑏𝑒𝑘
− 𝑢𝑖𝑛á𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗|

=
1

𝑐𝑖
 

(6.1) 

 

Tab. 15 - Výsledná tuhost a poddajnost 

 Model VEL 1 Model VEL 2 

 kX [N/μm] kY [N/μm] kZ [N/μm] kX [N/μm] kY [N/μm] kZ [N/μm] 

Tuhost 51,8 164,8 72,1 37,0 161,3 46,3 

 

Z výsledků celkové tuhosti je patrné, že model soustruhu VEL 2 je poddajnější než model 

soustruhu VEL 1 bez mezidesky. Obdobná tuhost u obou variant se objevuje v kroku 2 

v ose Y, kde má zatížení směr normály země a většina materiálu a spojů je tak namáhána 

na tlak.  
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Tab. 16 - Procentuální porovnání tuhostí VEL 2 vůči VEL 1 

 Model VEL 1 Model VEL 2 

 kX [%] kY [%] kZ [%] kX [%] kY [%] kZ [%] 

Tuhost 100,0 100,0 100,0 71,4 97,9 64,3 

 

V Tab. 16 se nalézá procentuální porovnání tuhostí obou velikostních variant. Ve 

sledovaném směru X klesá statická tuhost u VEL 2 o 28,6 %. K rozboru zdrojů zvýšené 

poddajnosti stroje velikosti VEL 2 se využije kinematická analýza poměru posuvů na 

vřetenu mezi sníženou a zvýšenou variantou stroje. Kinematická analýza je zobrazena na 

Obr. 46. 

 

Obr. 46 – Geometrie analýzy tuhosti VEL 2 vůči VEL 1 

Za předpokladu, že se statická tuhost mění lineárně, by měl posuv vzrůst lineárně 

z hodnoty o na hodnotu q, pokud se rameno zátěže m zvýší o vzdálenost n. Reálně se 

ale posuv změní ještě o hodnotu p, což značí jiné vlivy než jen změnu ramene zatížení. 

V Tab. 17 jsou pak konkrétní hodnoty pro tento výpočet. 
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Tab. 17 - Výpočet poklesu statické tuhosti změnou nárůstu ramene zatížení 

 [mm] obrobek x[mm] nastroj x[mm] α [°] 

Výška desky (m) 340    

Výška osy od stolu VEL 1 (k) 1150 6,43E-03 -1,29E-02 0,00032 

Výška osy od stolu VEL 2 (m+k) 1490 8,83E-03 -1,82E-02 0,00034 

Předpokládané (h)  8,33E-03 -1,67E-02  

 Rozdíl [mm] kX [N/μm] vůči VEL 1 [%] [%] 

VEL 1 (o) 1,93E-02 51,8 100  
VEL 2 (p+q) 2,70E-02 37,0 71,4 28,6 

Předpokládané (q) 2,50E-02 40,0 77,2 22,8 
 

Z výsledků v Tab. 17 vyplývá, že za 28,6 % poklesu statické tuhosti může z 22,8 % změna 

ramene zatížení. Zbylých 5,8 % jsou tedy ostatní faktory, zejména poddajnost desky. 
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7 Analýza příspěvků komponent k celkové poddajnosti  

Za předpokladu, že je celá struktura soustruhu soustava sériově řazených pružin, lze 

vypočítat příspěvek jednotlivých pružin k celkové poddajnosti mezi body obrobku 

a nástroje v jednotlivých směrech souřadnicového systému stroje. Každá pružina 

představuje těleso o tuhosti dané modulem pružnosti materiálu. Jednotlivé 

komponenty ve struktuře byly postupně zaměněny za vyztužené součásti se zvýšeným 

modulem pružnosti (o 3 řády). Rozdíl poddajnosti mezi základním modelem a modelem 

s vyztuženou součástí vyjadřuje příspěvek vyztužené součásti k celkové poddajnosti 

základního modelu. Stroj není sériově řazená pružina, proto součet příspěvků není roven 

celkové poddajnosti základního modelu, ale obsahuje chybu (Tab. 18). Ke zpřehlednění 

výsledků jsou příspěvky komponent vůči součtu vyhodnocených příspěvků vyjádřeny 

procentuálně. 

Tab. 18 - Procentuální chyba celkové poddajnosti v jednotlivých směrech 

Směr X [%] Y [%] Z [%] 

VEL 1 3,8 42,7 31,4 

VEL 2 26,5 40,4 40,3 

 

Obr. 47 - Graf analýzy tuhostních příspěvků komponent VEL 1 
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Obr. 48 - Graf analýzy tuhostních příspěvků komponent VEL 2 

Z Obr. 47 a Obr. 48 je zjevné, že největší podíl na statické poddajnosti (mezi body 

nástroje a obrobku) mají lože a suport. Podle grafu analýzy tuhostních příspěvků VEL 1 

se ve směru X podílí lože 35,8 % a suport 30,4 % na celkové poddajnosti. Další poddajnou 

součástí je vřeteno, které se podílí 14,2 %. U VEL 2  se ve směru X na celkové poddajnosti 

podílí lože 39,2 % a suport 35,8 %. Stejně jako u VEL 1, i u VEL 2 je další poddajnou součástí 

vřeteno, které se podílí na celkové poddajnosti 8,3 %. 
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Obr. 49 – Řez modelem VEL 2  při zatížení ve směru X (posuvy) 

Na Obr. 49 (posuvy) a Obr. 50 (napětí) je zobrazen řez modelem VEL 2 při zatížení ve 

směru X. Tyto obrázky potvrzují teorii, že se lože deformuje zejména pod vřeteníkem a že 

je mezideska konstrukčně dostatečně vyztužená. Nejpoddajnější část modelu bude 

vykazovat největší napětí a největší lokální deformace. 

 

Obr. 50 - Řez modelem VEL 2  při zatížení ve směru X (napětí) 
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8 Modální analýza 

Modální analýza obsahuje tuhosti mechaniky pohonů vypočítané v kapitole 5.5, které 

nahrazují pohony v ose X a Z. Také jsou použity veškeré náhrady hmot pro konkrétní 

velikostní varianty soustruhů (více v kapitole 5.5.4). Modální analýzou se vypočítají 

vlastní tvary struktury soustruhu. Vlastní tvar je reprezentován lineární kombinací 

vlastních vektorů uzlů sítě (tzn. modálními výchylkami). Na následujících obrázcích (Obr. 

51, Obr. 52, Obr. 53) jsou vizualizovány vlastní tvary prvních tří dominantních vlastních 

frekvencí modelu VEL 1.  

 

Obr. 51 - První hlavní tvar při frekvenci 36,4 Hz u VEL 1 

Na první vlastní frekvenci 36,4 Hz je patrné, že se jedná o nejjednodušší tvar kmitu 

(kývavý pohyb celé struktury v rovině XY). S rostoucí vlastní frekvencí roste složitost 

vlastních tvarů kmitů.  

U všech tří dominantních vlastních frekvencí, které jsou u VEL 1 zobrazeny, je možné 

sledovat kroucení lože. Vizualizace tak potvrzuje značnou poddajnost lože z předešlé 

kapitoly. Velké modální výchylky jsou zaznamenány také u suportu, zejména u druhé 

a třetí dominantní vlastní frekvenci.  

Posunutí desky pro uchycení nožové hlavy na suportu je velké u druhého a třetího 

vlastního tvaru, avšak tato modální výchylka je z velké části utlumena aktivní regulací 

polohy osy X.  
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Obr. 52 - Druhý hlavní tvar při frekvenci 71,1 Hz u VEL 1 

 

Obr. 53 - Třetí hlavní tvar při frekvenci 90,8 Hz u VEL 1 
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Na následujících třech obrázcích (Obr. 54, Obr. 55, Obr. 56) jsou znázorněny tři vlastní 

tvary při prvních třech vlastních frekvencích u modelu VEL 2. Vlastní tvary u VEL 2 jsou 

velmi podobné tvarům u modelu VEL 1. Stejně tak jako u VEL 1 se s rostoucí vlastní 

frekvencí zvyšuje složitost vlastního tvaru kmitu. 

V porovnání VEL 1 a VEL 2 je zaznamenán pokles vlastních frekvencí. Tento pokles může 

být dán nárůstem hmotnosti a snížením tuhosti mezi body obrobku a nástroje. Pokles na 

první vlastní frekvenci je 22,5 %. U druhé vlastní frekvence činí pokles 3,1 % a u třetí 0,1 %. 

Frekvenční pořadí vlastních tvarů kmitání zůstává ovšem u obou velikostních variant 

stroje stejné. 

 

Obr. 54 - První hlavní tvar při frekvenci 28,2 Hz u VEL 2 

Stejně jako u VEL 1 i u VEL 2 dochází ke kroucení lože a suportu při druhé a třetí vlastní 

frekvenci.  
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Obr. 55 - Druhý hlavní tvar při frekvenci 68,9 Hz u VEL 2 

 

Obr. 56 - Třetí hlavní tvar při frekvenci 90,4 Hz u VEL 2 
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9 Návrhy optimalizace strukturálních vlastností ve směru X 

Z výsledků analýzy tuhostních příspěvků komponent vyplývá, že největší podíl na 

statické tuhosti ve směru X má lože a suport. Tato kapitola obsahuje možné návrhy 

optimalizačních úprav pro zvýšení těchto dílců. 

9.1 Návrhy optimalizace statické tuhosti ve směru X  

Zvýšení statické tuhosti součástí lze dosáhnout dvěma způsoby. První způsob je změna 

materiálů s vyšším modulem pružnosti. Druhý způsob je změna konstrukce dílů (přidání 

žeber, tlustší stěny atd.). Podle předchozích analýz bylo rozhodnuto, že se bude zkoumat 

změna materiálu z šedé litiny na tvárnou litinu nebo ocel a změna strukturálních 

vlastností přidáním žebra do dutiny lože pod vřeteník. V Tab. 19 jsou základní 

materiálové vlastnosti použité pro následné výpočty změn statické tuhosti mezi body 

obrobku a nástroje. 

Tab. 19 - Základní materiálové vlastnosti použité v návrzích optimalizace strukturálních vlastností 

Základní materiálové 

vlastnosti 

[jednotky] 

Šedá litina 

ČSN 42 2425 

Tvárná litina 

ČSN 42 2306 

Ocel 12 050  

ČSN 41 2050 

Hustota [kg/m3] 7200 7200 7850 

Teplotní roztažnost [°C-1] 1,23E-5 1,23E-5 1,2E-5 

Youngův modul pružnosti v 

tahu [Pa] 

1,1E+11 1,74E+11 2,11E+11 

Poissonova konstanta 0,26 0,28 0,3 

Na Obr. 57 je zobrazen řez soustruhem VEL 2 pod vřeteníkem. V dutině lože pod 

mezideskou (na obrázku ze dvou dílů) bylo vytvořeno žebro do tvaru X o tloušťce 15 mm. 

Žebro vede až k první přepážce dutin lože, u které začíná pojezd suportu. 

 

Obr. 57 - Řez ložem pod vřeteníkem s přidaným žebrováním 
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Obr. 58 - Graf optimalizačních změn statické tuhosti ve směru X 

Na Obr. 58 je zobrazen graf nárůstu statické tuhosti vlivem změny materiálu a žebrování. 

Byly vypočteny statické tuhosti pro všechny kombinace materiálových náhrad. Jejich 

hodnoty jsou zaznamenány v Tab. 20 spolu s procentuálním nárůstem oproti základnímu 

modelu v šedé litině.  

Největší nárůst statické tuhosti vykazuje náhrada materiálu suportu i lože ocelí (u VEL 1 

o 18,5 % a u VEL 2 26,1 %). Tuto náhradu nelze ve skutečnosti provést bez změny celé 

konstrukce odlitků za svařence. Pokud se ale bude uvažovat o tomto postupu, jsou 

výsledky v této analýze prvním krokem následné změny. Další významnou změnou 

statické tuhosti ve směru X bez nutnosti nové konstrukce je náhrada šedé litiny tvárnou 

litinou v suportu i loži. Tato změna povede ke zvýšení statické tuhosti o 13,3 % u VEL 1 a 

o 18,4 % u VEL 2. Přidané žebro pod vřeteníkem zvýší statickou tuhost jen nepatrně. 
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Tab. 20 - Hodnoty statické tuhosti při změně materiálu a žebrování 

kX [N/μm] VEL 1 VEL 2 VEL 1 [%] VEL 2 [%] 

Suport (šedá litina), Lože (šedá litina) 58,6 40,4 100 100 

Suport (šedá litina), Lože (tvárná litina) 63,8 45,2 108,8 111,8 

Suport (tvárná litina), Lože (šedá litina) 61,2 42,8 104,3 106,0 

Suport (tvárná litina), Lože (tvárná litina) 66,4 47,8 113,3 118,4 

Suport (šedá litina), Lože (ocel) 65,7 47,0 112,1 116,4 

Suport (ocel), Lože (šedá litina) 62,2 43,9 106,1 108,6 

Suport (ocel), Lože (ocel) 69,4 50,9 118,5 126,1 

Suport (ocel), Lože (tvárná litina) 67,5 48,9 115,1 121,2 

Suport (tvárná litina), Lože (ocel) 68,4 49,8 116,7 123,2 

Přidané žebro X 59,9 41,4 102,2 102,4 

 

9.2 Dynamické vlastnosti 

Vlastní vektory jsou exportovány mimo prostředí ANSYS do textového souboru pro 

zvolený počet vlastních frekvencí a zvolené uzle sítě, v tomto případě zvolené uzly 

„obrobek“ a „nástroj“. V prostředí Matlab (funkce ss) byl sestaven stavový popis 

dynamiky stroje sestaveného na základě znalosti vlastních vektorů, vlastních čísel 

struktury a zvoleného konstantního 1% modálního útlumu. Sestavené matice A,B,C,D 

popsané v kapitole 4.2 byly vstupem do funkce ss. 

 

Obr. 59 - Dynamická poddajnost mezi body obrobku a nástroje u VEL 1 

Graf dynamické poddajnosti modelu soustruhu VEL 1 (na Obr. 59) zobrazuje čtyři 

významné  vlastní frekvence. U každé vlastní frekvence je i vizualizace vlastního tvaru 
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kmitu. Červená křivka znázorňuje dynamickou poddajnost samotného bodu obrobku. 

Zelená křivka označuje dynamickou poddajnost bodu nástroje a modrá pak jejich 

relativní vzájemný pohyb (rozdíl výchylek). Při první vlastní frekvenci 36,4 Hz mají oba 

uzly tedy značnou výchylku, ale pohybují se společně (patrné na vlastním tvaru) a jejich 

relativní (vzájemná) výchylka bude vůči ostatním vlastním frekvencím zanedbatelná. 

Další významné vlastní frekvence jsou tvořeny ze strany suportu. Čím je vyšší vlastní 

frekvence, tím se zesložiťuje vlastní tvar kmitu a klesá výchylka dynamické poddajnosti. 

Obdobný graf dynamické poddajnosti byl vytvořen i pro  velikostní variantu soustruhu 

VEL 2 (na Obr. 60). Zde je vidět, že stejně jako u VEL 1 jsou body obrobku a nástroje na 

první vlastní frekvenci ve stejné fázi a relativní výchylka mezi těmito body je minimální. 

Vyšší frekvence než 200 Hz měly nižší výchylky amplitud než zobrazované frekvence, 

jsou tudíž zanedbatelné. 

 

Obr. 60 - Dynamická poddajnost mezi body obrobku a nástroje u VEL 2 

Pro lepší porovnání byly relativní výchylky VEL 1 a VEL 2 vloženy do jednoho grafu (na 

Obr. 61). Z tohoto grafu je zjevné, že u VEL 2 se mírně snížily vlastní frekvence, což by se 

mohlo připsat zvýšení hmotnosti oproti VEL 1. Dále se zvýšila hodnota výchylky na první 

významné vlastní frekvenci. Na jejím zvýšení by se mohla podílet zvýšená hmotnost, ale 

především snížená tuhost velikostní varianty VEL 2. U modelu VEL 2 nedojde k zásadnímu 

přeladění systému. 
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Obr. 61 - Porovnání vzájemné frekvenční dynamické poddajnosti mezi obrobkem a nástrojem variant 

strojů VEL1 a VEL 2 

V grafu na Obr. 62 jsou dynamické poddajnosti modelu VEL 1 pro optimalizační varianty 

náhrady materiálu v suportu i loži a variantu s přidáním žebra pod vřeteník. Změnou 

materiálu se zásadně nezmění dynamická poddajnost, ale pouze drobně se zvýší její 

vlastní frekvence (71,1 Hz – šedá litina; 78,4 Hz, +10,2 % – tvárná litina; 80,3 Hz, +12,9 % 

– ocel).  

Přidáním žebra se první významná vlastní frekvence posune na 74,5 Hz (+ 4,8 %) a 

výchylka dynamické poddajnosti se zásadně sníží o 43 %.  
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Obr. 62 - Porovnání vzájemné frekvenční dynamické poddajnosti mezi obrobkem a nástrojem pro 

uvažované varianty konstrukčních úprav na stroji VEL 1 

Graf dynamické poddajnosti VEL 2 a její optimalizační varianty je na Obr. 63. Změnou 

materiálu se zásadně nezmění dynamická poddajnost, pouze se drobně zvýší její vlastní 

frekvence (68,8 Hz – šedá litina; 75,8 Hz, + 10,2 % – tvárná litina; 77,6 Hz, + 12,8 % – ocel).  

Přidáním žebra se změní první významná vlastní frekvence na 71,4 Hz (+ 3,8 %) a sníží se 

výchylka dynamické poddajnosti vzhledem k ostatním návrhům optimalizace. U VEL 2 se 

sníží výchylka dynamické poddajnosti o 27 %. 
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Obr. 63 - Porovnání vzájemné frekvenční dynamické poddajnosti mezi obrobkem a nástrojem pro 

uvažované varianty konstrukčních úprav na stroji  VEL 2 

Poklesem poddajnosti stoupne výkonnost obrábění. Pro přehlednost výsledků byly první 

významné vlastní frekvence VEL 1 i VEL 2 spolu s výchylkami uspořádány do Tab. 21. 

Tab. 21 - Výpis vlastních frekvencí a jejich amplitud v analýze optimalizace dynamické poddajnosti 

VEL1 
 

Vlastní 
frekvence 

Max. dynamické 
poddajnosti VEL2 

 

Vlastní 
frekvence 

Max. dynamické 
poddajnosti 

[Hz] [%] [m/N] [%] [Hz] [%] [m/N] [%] 

Šedá litina 71,1  4,48E-07  Šedá litina 68,9  6,14E-07  

Tvárná litina 78,4 + 10,2 4,56E-07 + 1,8 Tvárná litina 75,8 + 10,2 6,12E-07 -0,4 

Ocel 80,3 + 12,9 4,30E-07 - 4,1 Ocel 77,7 + 12,8 5,70E-07 -7,2 

Žebrování 74,6 + 4,8 2,54E-07 - 43 Žebrování 71,4 + 3,8 4,92E-07 -27 
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10 Závěr 

Byla vypracována rešerše portfolia soustruhů od firmy TOS Čelákovice a jejich 

konkurenčních strojů zejména zahraničních firem. V rešerši byly dále zpracovány 

postupy a metody analýzy strukturálně mechanických vlastností. K těmto postupům 

patří například modelování metodou konečných prvků a modelování dynamických 

vlastností s využitím modální analýzy. 

Ve výpočtové části byly vytvořeny dva různé velikostní modely skupiny soustruhů. 

Nejdříve byly reálné modely zjednodušeny a pak byla na obou modelech provedena 

konvergenční analýza velikosti elementů sítě. Dále byly modely doplněny o kontaktní 

vazby, náhrady uložení a náhrady komponentů. Po úspěšném dokončení modelů VEL 1 

a VEL 2 a správném vysíťování byly modely následně podrobeny statické a dynamické 

analýze společně s citlivostní analýzou příspěvků komponent.  

Byla provedená statická analýza zkoumající tuhost zejména ve směru osy X mezi bodem 

obrobku a nástroje, tedy místem řezného procesu a vzniku řezných sil. Statické tuhosti 

modelů VEL 1 a VEL 2 byly vzhledem k rozdílné konstrukci porovnány. 

Z výsledků citlivostní analýzy příspěvků komponent byly zjištěny nejpoddajnější části 

konstrukce. Na základě těchto výsledků byly vypracovány výpočty pro optimalizaci 

statických i dynamických vlastností změnou materiálu a žebrováním. Po těchto 

výpočtech byla provedena ještě dynamická analýza modelu VEL 1 i VEL 2 spolu 

s dynamickou analýzou návrhů jejich optimalizací. 

Po provedení optimalizačních analýz se ukázala být vhodná změna materiálu lože 

a suportu k zvýšení statické tuhosti. Záměnou za ocel by bylo nutné vytvořit zcela novou 

konstrukci svařence s příslibem navýšení statické tuhosti ve směru X u VEL 1 o 18,5 % a 

u VEL 2 o 26,1 %. Záměna materiálu v suportu i loži za tvárnou litinu pak zvyšuje statickou 

tuhost ve směru X o 13,3 % u VEL 1 a o 18,4 % u VEL 2. Na snížení dynamické poddajnosti 

ve směru X se nejvíce podílelo vložené žebro ve tvaru X pod vřeteníkem v dutině lože. 

U VEL 1 se dynamická poddajnost snížila o 43 % a u VEL 2 o 27 %.  

Z ekonomického hlediska bude změna šedé litiny za tvárnou levnější než nová 

konstrukce z oceli, která by ale vedla k vyšší statické tuhosti ve směru X a tak i vyšší 

výrobní přesnosti. Odlitek z tvárné litiny bude zhruba o čtvrtinu dražší než z šedé litiny. 

Přidání žebra do dutiny lože bude vyžadovat změnu modelu ve slévárně a materiál navíc. 

Model lože s žebrem bude obtížněji vyrobitelný kvůli jádrům ve výlitkové formě, ale jeho 

příspěvek ke snížení dynamické poddajnosti povede k vyšší produktivitě. 

Navrhovaná doporučení:  

– Změnit materiál lože a suportu z šedé litiny na tvárnou, čímž se získá 

o 13 % u VEL 1 a o 18 % u VEL 2 vyšší statická tuhost ve směru X. 

– Přidat do konstrukce lože žebrování pod vřeteník, čímž se sníží dynamická 

poddajnost ve směru X u VEL 1 o 43 % a u VEL 2 27 %. 
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