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vR310 [m/s] Maximální dovolená obvodová rychlost těsnění R310 
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Y1 [1] Parametr ložiska Y1 
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1. Úvod 

V poslední době se vlivem technologického pokroku začaly velmi rychle rozvíjet 

technologie aditivní výroby z kovu. Výrobci letadlové techniky, automobilů, forem, prototypů 

atd. se v současnosti snaží využít tyto technologie ve svém odvětví tak, aby dosáhli v budoucnu 

co největší efektivity výroby. Motivací pro používání aditivních technologií je snížení hmotnosti 

polotovarů a množství odebíraného materiálu v případných navazujících technologiích,  

což ve výsledku snižuje i opotřebovávání nástrojů, které obecně představují nákladnou položku  

při výrobě. Dalším důvodem pro využívání aditivních technologií je výroba prvků, jejichž výroba 

je při použití jiných technologií velmi nákladná a komplikovaná, případně dokonce 

neproveditelná. Takovým příkladem můžou být rozvody médií vnitřními kanálky nebo vytváření 

speciálních strukturálních výplní uvnitř součásti. Aditivní technologie také umožnují velmi rychle 

měnit výrobu, protože není nutné navrhovat a vyrábět drahé přípravky, nástroje a další zařízení. 

Všechny uvedené výhody se mohou projevit na snížení výrobních nákladů. 

Dalším vývojovým krokem, ke kterému se přiklání mnoho nadějí, je spojení aditivních 

technologií s konvenčními výrobními technologiemi uvnitř jednoho zařízení. Vznikají  

tak hybridní stroje, kam patří i stroje kombinující technologie obrábění a technologie aditivní. 

Prvním krokem bylo vytváření strojů, které umožňovaly využití obou technologií, ve 3osém 

provedení. Druhým krokem je vytvoření 5osých strojů, které lze pokládat za univerzálnější stroje. 

To představuje výhodu pro kusovou výrobu, která je vzhledem k funkci a určení takovýchto strojů 

nejrelevantnější. Příkladem takového stroje může být WeldPrint MCV 5X od českého výrobce 

KOVOSVIT MAS. 

Aby bylo možné dosáhnout co nejlepších výsledků je nutné se i nadále věnovat výzkumu 

aditivních technologií, ale i jejich kombinaci s dalšími technologiemi. Proto na půdě Ústavu 

výrobních strojů a zařízení na Fakultě strojní ČVUT probíhá vývoj a testování technologických 

parametrů především u technologie WAAM. Tato výzkumná činnost vedla k vytvoření 

testovacího standu v 5osém provedení, který umožnuje testování vlivu parametrů u technologie 

WAAM. Pro další výzkum vznikla potřeba lepších parametrů otočně sklopného stolu, proto  

je hlavním cílem této práce vytvořit konstrukční návrh otočně sklopného stolu, který bude těchto 

parametrů dosahovat. 
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2. Cíl práce 

Cílem diplomové práce je navrhnout otočně sklopný stůl pro 5osý hybridní stroj využívající 

aditivní technologii WAAM, tento stroj se primárně využívá na výzkumnou činnost ve věci 

aditivních technologií.  

Výstupem této práce bude textová část, 3D model otočně sklopného stolu a výkresová 

dokumentace, skládající se z jednoho výkresu sestavy nebo podsestavy a tří výrobních výkresů 

vybraných dílců. 

Osnova postupu diplomové práce je: 

1. Zpracování rešerše v oblastech: Motivace pro víceosé obrábění; Otočně sklopné 

stoly a jejich komponenty; Aditivní technologie 

2. Navrhnout možná řešení při respektování omezujících faktorů a požadavků 

3. Vybrání varianty, jejímž zpracováním se bude zabývat zbytek práce 

4. Provedení detailní konstrukce vybrané varianty 

5. Provedení kontrolních výpočtů 

6. Vytvoření výkresové dokumentace 
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3. Stav řešené problematiky 

Obráběcí stroje začínají v historii zastávat významnější roli až poté, co skotský vynálezce 

James Watt upravil princip činnosti parního stroje. Právě parní stroj byl téměř po 150 let hlavním 

pohonem těchto strojů. Vystřídán byl až s nástupem individuálního pohonu samostatnými 

elektromotory, které pohání i současná zařízení. [1] 

Opravdový rozmach obráběcích strojů přichází v roce 1800, kdy vypršela platnost Wattova 

patentu, a navíc Henry Maudslay zdokonalil soustruh, který již umožnil řezání přesných závitů. 

Ve stejném časovém úseku byla vyvinuta i obrážečka, umožňující obrábění rovinných ploch. 

Možnost výroby závitů vysoké přesnosti a faktu, že se mnoho podnikatelů začalo zabývat výrobou 

válců pro parní stroje, mělo za následek velké rozšíření technologie obrábění. [1] 

V této technologii se setkáváme s opracováváním převážně rotačních a rovinných ploch. 

Ze začátku se v Evropě stroje na obrábění rovinných ploch moc velkou rychlostí nešířily, 

hoblovky se dlouho užívaly jen v Británii. Proto se tyto plochy ve zbytku Evropy opracovávaly 

převážně ručně zaškrabáváním. Postupně se zvyšoval nedostatek dobrých řemeslníků, a to později 

vedlo k vynálezu frézky (v roce 1818, vynálezce Eli Whitney), která se více rozšířila po roce 

1850. [1] 

Číslicové řízení strojů alfanumerickým programem (programem sestaveným z číslic  

a písmen) se zrodilo ke konci druhé světové války v USA. První NC stroje byly vyvíjeny  

na začátku 50. let minulého století. V roce 1960 vzniklo první obráběcí centrum na nerotační 

součásti, v 70. letech vniklo i první soustružnické centrum. V průběhu 80. let přichází CNC stroje, 

které se rychle rozšířily. [2]  

Obráběcí stroje můžeme dělit podle charakteristického obrobku, a to na stroje pro obrábění 

obrobků rotačního tvaru, to jsou soustruhy a soustružnická obráběcí centra, a stroje pro obrábění 

obrobků skříňového nebo plochého tvaru, to jsou frézky, vrtačky, horizontální vyvrtávačky  

a frézovací centra. Lze stroje dělit i podle počtu obráběcích operací, a to na stroje pro jeden druh 

operací, jedná se o soustruhy, frézky, vrtačky a další, a na stroje pro více druhů operací,  

zde se jedná o obráběcí centra. [3] 

3.1. Technologie obrábění 

Obrábění je technologickým procesem, který za pomoci úběru materiálu dává 

dílcům požadovaný tvar. Podle množství odebraného materiálu můžeme rozlišit hrubovací  

a dokončovací operace obrábění. Dalším rozdělením je způsob úběru materiálu, ten může probíhat 

mechanicky břitem nástroje (třískové obrábění) anebo elektrickým a elektrochemickým 

působením, popř. i dalšími metodami (nekonvenční obrábění). [4] [5] 
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3.1.1. Soustružení 

U soustružení vykonává hlavní pohyb (rotační) obrobek, nástroj potom vykonává pohyby 

vedlejší (posuvné) (Obr. 3.1). Jedná se o nejpoužívanější obráběcí metodu, první zmínky o této 

metodě sahají až 3 000 let do minulosti. Soustružení je určeno hlavně k obrábění válcových ploch 

rotačních součástí, ale umožňuje obrábět i kuželové plochy, rotační plochy obecného tvaru 

(tvarovými nástroji, kopírováním nebo programovým řízením), řezání závitů a obrábět čelní 

rovinné plochy (Obr. 3.2). [4] [5] 

 
Obr. 3.1 – Hlavní a vedlejší pohyby u soustružení [6] 

 
Obr. 3.2 – Základní operace při soustružení [7] 

3.1.2. Frézování 

Druhou nejrozšířenější metodou obrábění je frézování, používá se pro výrobu rovinných 

ploch, tvarových ploch, drážek, závitů a ozubení. Frézování lze provádět obvodem nástroje,  

a to sousledně nebo nesousledně (Obr. 3.3), čelem nástroje nebo kombinací obou dvou. Tvar 

obrobené plochy určuje tvar nástroje, nebo vzájemný pohyb nástroje a obrobku. U této metody 

hlavní pohyb (rotační) vykonává nástroj a obrobek koná vedlejší pohyby (posuvné). [4] [5] 
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Obr. 3.3 – Sousledné a nesousledné frézování [8] 

3.1.3. Vrtání 

Tato metoda obrábění slouží k vytváření válcových otvorů menších rozměrů, používá  

se k tomu jedno nebo vícebřitý nástroj, který koná hlavní pohyb (rotační) a zároveň koná i pohyb 

vedlejší (posuvový). Na tuto metodu následně navazují operace vyhrubování, vystružování  

a zahlubování, které mají za cíl, pokud je to potřeba, zpřesnit otvory, vytvořit kuželová zahloubení 

a upravit plochy otvoru. Může se poté použít i metoda vyvrtávání, která slouží ke zvětšení 

rozměru otvoru. U vrtání je oproti jiným technologiím kladen velký důraz na odvádění třísek, 

způsobů umožňujících odvod třísek je více, nejjednodušším je vrtání s přerušením a návratem  

nad povrch obráběného polotovaru, čímž se třísky dostanou z otvoru ven. [4] [5] 

3.2. CNC obráběcí stroje 

V každém průmyslově vyspělém státě je strojírenství nedílnou součástí jeho ekonomiky. 

Téměř na každém předmětu, který nás obklopuje, je zanechána stopa výrobního stroje. CNC 

obráběcí stroj (Obr. 3.4) je takový obráběcí stroj, který je počítačově řízen a konstrukčně 

přizpůsoben na automatický cyklus výroby. Jeho součástí je automatická výměna nástrojů  

a případně i automatická výměna obrobků. [9] 
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Obr. 3.4 – Obráběcí centrum společnosti Makino [10] 

V důsledku snahy o efektivní výrobu malosériovou a středně sériovou byly vyvinuty 

obráběcí stroje, kterým se říká obráběcí centra. Pro tyto stroje je charakteristické, že umožňují 

více než jen jednu obráběcí operaci, ale jedna z těchto operací má vždy dominantnější postavení 

vůči ostatním. Také je pro obráběcí centra charakteristická práce v automatickém cyklu, 

popřípadě bezobslužném provozu. [9] 

3.2.1. CNC obráběcí centra na rotační součásti 

Pro soustružnické stroje je charakteristickým znakem, že hlavní rotační pohyb koná 

obrobek a vedlejší pohyby koná nástroj. Pokud se má jednat o obráběcí centrum, potom musí 

umožnit další obráběcí operace než jen soustružení (vrtání, frézování). Tyto stroje disponují také 

automatickou výměnou nástrojů (revolverová nástrojová hlava) a mohou být vybaveny  

i automatickou výměnou obrobků. [9] 

Na Obr. 3.5 je obráběcí centrum na rotační součásti vybavené osou y, která umožňuje 

provádět naháněnými nástroji frézovací operace. 
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Obr. 3.5 – Obráběcí soustružnické centrum SP 280 Y společnosti KOVOSVIT MAS bez 

krytování [11] 

Tyto stroje lze rozdělit na stroje s vodorovnou osou (produkční stroje a vícevřetenové 

automaty), se svislou osou (stroje karuselového typu a stroje inverzní) a speciální (jednoúčelové 

stroje). [9] 

3.2.2. CNC obráběcí centra na nerotační součásti 

Tato centra (Obr. 3.6) jsou charakterizována dominantnějším postavením obráběcí operace 

frézování, původně vychází z různých strojů (frézek, vrtaček, vyvrtávaček). Díky uplatnění 

modulového systému stavby, kdy je možno dodávat jeden typ stroje s různými konfiguracemi 

pohybových os, bylo docíleno možnosti vyrábět obrobek na jedno upnutí při využití více 

obráběcích operací. Základní stavba těchto strojů sestává z minimálně tří translačních pohybů, 

které jsou doplňované buď dalšími translačními pohyby nebo rotačními pohyby. Samozřejmě 

umožňují automatickou výměnu nástrojů a lze zařadit i automatickou výměnu obrobků. [9] 
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Obr. 3.6 – Vertikální obráběcí centrum MCV 800 Quick společnosti KOVOSVIT MAS bez 

krytování [12] 

Obráběcí centra na nerotační součásti lze dělit na stroje s vodorovnou osou (s pevným 

stojanem, s pohyblivým stojanem, s výsuvným vřeteníkem, hybridní) a se svislou osou (s pevným 

stojanem, s pohyblivým stojanem, s výsuvným vřeteníkem, s pohyblivým příčníkem, 

s pohyblivým portálem, s pohyblivým stolem). Dále pak mohou být tyto stroje rozšířeny o další 

pohybové osy na 4osé a 5osé stroje, dané úpravy se dosahují otočnými, otočně sklopnými stoly  

a frézovacími hlavami s jednou nebo dvěma osami. [9] 

V případě 4osé varianty je stroj vybaven otočným stolem (Obr. 3.7), ten může  

být buď přídavný nebo integrovaný v konstrukci stroje, anebo frézovací hlavou s jednou rotační 

osou (Obr. 3.8). 
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Obr. 3.7 – Přídavný otočný stůl CNC401 

společnosti Nikken [13] 

Obr. 3.8 – 1osá frézovací hlava A55F 

společnosti Setco [14] 

U 5osé varianty jsou stroje vybaveny otočně sklopným stolem, buď integrovaným  

do konstrukce (Obr. 3.9) nebo přídavným (Obr. 3.10), anebo frézovací hlavou se dvěma rotačními 

osami (Obr. 3.11), případně jsou rotační osy rozděleny mezi oblast stolu (obrobku) a vřetena 

(nástroje).  

 
Obr. 3.9 – 5osé obráběcí centrum VMX 30 Ui společnosti HURCO [15] 

  
Obr. 3.10 – Přídavný otočně sklopný stůl 

5AX-800 Ultra Heavy Duty společnosti 

Nikken [16] 

Obr. 3.11 – 2osá frézovací hlava VH30 

společnosti ZIMMERMANN [17] 
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3.3. CNC multifunkční obráběcí centra 

Jsou vyvozena z obráběcích center, která byla uvedena výše v textu, narozdíl  

od nich nemají dominantní zaměření na jednu obráběcí technologii. Technologie frézování  

a soustružení mají u těchto strojů velmi blízké hodnoty instalovaného výkonu, tím se obě 

technologie stávají více vyváženými a rozdělení na dominantní a doplňkovou technologii zaniká. 

Dělí se na multifunkční obráběcí centra semifunkční (s pohyblivým stojanem, s nepohyblivým 

stojanem a portálová), soustružnická (se šikmým ložem a s lineárním pohybem nástroje)  

a frézovací (s pohyblivým stojanem, s nepohyblivým stojanem a portálová). [9] 

Semifunkční centra lze pokládat za přechodný článek mezi obráběcími centry  

a multifunkčními obráběcími centry. Jejich charakteristický znak je zvýšený stupeň volnosti 

v nástroji, nebo obrobku. Toho lze dosáhnout frézovací hlavou, nebo otočným, otočně sklopným 

stolem. Někdy jsou nazývány univerzálními obráběcími centry. [9] 

Název soustružnických a frézovacích multifunkčních obráběcích center je odvozený  

ze strojů, ze kterých vychází. Příkladem může být soustružnické multifunkční obráběcí centrum 

MULTICUT 500i (Obr. 3.12; 1 – soustružnické vřeteno, 2 – 1osá frézovací hlava,  

3 – soustružnické proti vřeteno). 

 
Obr. 3.12 – Multifunkční obráběcí centrum MULTICUT 500i společnosti KOVOSVIT [18] 

3.4. Otočně sklopné stoly obráběcích strojů 

Otočně sklopné stoly se využívají u obráběcích center na nerotační součásti  

a u multifunkčních obráběcích center. Jedná se o sériově navázané rotační osy, kde osa otočná 

obsluhuje otáčení stolu kolem jeho osy a osa sklopná zajišťuje otáčení kolem osy kolmé na osu 

stolu. Tyto osy se přidávají do prostoru obrobku a umožňují 5osé obrábění, které zvyšuje 

produktivitu stroje, rozsah technologických operací na stroji vykonávaných a umožňuje snížení 

strojního vybavení. 
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Otočně sklopné stoly lze rozdělit podle několika konstrukčních parametrů: 

- Typ uložení sklopné osy 

- Oboustranné uložení 

- Jednostranné uložení 

- Kombinace uložení 

- Počet upínacích desek 

- Jedna 

- Dvě 

- Více 

- Charakteristický rozměr otočného stolu 

- Provedení upínacího stolu 

- Polohování rotačních os 

- Indexované 

- Souvislé 

3.4.1. Oboustranné uložení sklopné osy 

Sklopná osa stolu se v oblasti obráběcích strojů objevuje celkem ve 3 hlavních 

provedeních. První variantou je oboustranné uložení (Obr. 3.13), které je nejrozšířenější 

konstrukční variantou. Tento typ uložení je ve strojích prováděn ve stavu statickém  

(stůl se v pracovním prostoru nepohybuje po translační ose), tak i v provedení pohyblivém  

(v jednom translačním pohybu nebo ve dvou translačních pohybech) jako na Obr. 3.9. 

 
Obr. 3.13 – Oboustranně uložená sklopná osa stolu ve stroji MCU 1100V[T]-5X společnosti 

KOVOSVIT [19] 

Toto provedení má obecně vyšší únosnost než ostatní uložení. To je dáno plnohodnotným 

uložením na obou stranách sklopné osy. Právě způsob uložení ovlivňuje pružnou deformaci 

systému a umožňuje rovnoměrněji rozdělit zátěžné síly. [20] 
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V důsledku konstrukce, která má snahu minimalizovat vzdálenost středu otočné osy  

od uložení osy sklopné, dochází k omezení prostoru pro upínání obrobků. Toto omezení může  

dál růst se snahou zmírnit nevyváženost osy, což se projevuje posouváním plochy stolu  

pod úroveň sklopné osy. Oboustranné uložení používá mnoho výrobců strojů, některé stroje  

jsou součástí Tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1 – Výběr výrobců a strojů používajících oboustranné uložení sklopné osy 

Spol. INAXES DOOSAN OKUMA HURCO Hermle 

Stroj FUV-800 DNM 200/5AX 
Genos 

M460-5AX 

VM 10 UHSi 

Plus 
C 32 

Spol. DMG MORI TAJMAC-ZPS Maximart KOVOSVIT Mazak 

Stroj DMU 105 MCG 1000 5XT C30-5U/5A 
MCU 

450V[T]-5X 
Variaxis i-500 

 

Společnosti Haas, KESSLER, Nikken, TANSHING a UCAM vyrábějí přídavné rotační 

osy a ve svém portfoliu mají otočně sklopné stoly s oboustranným uložením (Obr. 3.10).  

3.4.2. Jednostranné uložení sklopné osy 

Druhou variantou je jednostranné uložení (Obr. 3.14), obvykle se ve strojích objevuje  

ve statickém provedení (Obr. 3.15), někdy i v pohyblivém provedení. Jedná se o nejméně 

rozšířený způsob provedení otočně sklopného stolu. Obvykle je nutné je zastavět přímo do stroje,  

a to může omezit modulárnost konstrukce stroje. 

 
Obr. 3.14 – Jednostranně uložená sklopná osa stolu ve stroji HCR-5000S společnosti 

Yamazaki Mazak [21] 
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Tento typ uložení negativně doprovází složitější konstrukce, nižší maximální zatížení 

momentem a nižší nosnost celku. Ale přináší výhodnější prostorové možnosti pro upínání 

obrobků. Jednostranné uložení používají někteří výrobci u svých strojů (Tab. 3.2). [20] 

 

Tab. 3.2 – Výběr výrobců a strojů používajících jednostranné uložení sklopné osy 

Spol. DMG MORI Yamazaki Mazak 

Stroj CMX 70 U DMU 50 NMV3000 DCG HCR-5000S UD-400/5X 

 

Společnost Haas vyrábí přídavné rotační osy a ve svém portfoliu má otočně sklopné stoly 

s jednostranným uložením (Obr. 3.16). 

 
Obr. 3.15 – Jednostranně uložená sklopná osa ve statickém provedení ve stroji DMU 50 3. 

generace společnosti DMG MORI; modrá barva označuje pohybové osy a vřeteno [22] 
 

 
Obr. 3.16 – Jednostranně uložená sklopná osa přídavného otočně sklopného stolu TRT160 

společnosti Haas [23] 

3.4.3. Kombinované uložení 

U toho provedení je snaha docílit větší vyváženosti pracovního prostoru stroje a nosnosti 

stolu, tedy kombinuje vlastnosti obou předchozích uložení. Je rozšířenější než uložení 

jednostranné. Příklad takového uložení je na Obr. 3.17. Opět se vyskytují v provedení statickém  

a pohyblivém. Kombinované uložení používá mnoho výrobců strojů, některé stroje jsou součástí 

Tab. 3.3. 



 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

Tab. 3.3 – Výběr výrobců a strojů používajících kombinované uložení sklopné osy 

Spol. DOOSAN Haas OKUMA HURCO MAZAK 

Stroj DVF 5000 UMC-1000SS MU-4000V VCX 600 HSi 
Variaxis  

j-500/5X 

 

Společnosti TANSHING a UCAM vyrábějí rotační osy určené k zástavbě do obráběcího 

stroje a ve svém portfoliu mají otočně sklopné stoly s kombinovaným uložením (Obr. 3.18).  

 
Obr. 3.18 – Kombinovaně uložená sklopná osa sklopně otočného stolu určeného k zástavbě 

do obráběcího stroje TRNC-500C společnosti TANSHING [25] 

3.4.4. Počet upínacích desek 

Téměř všechny běžné obráběcí stroje jsou osazeny jen jednou upínací deskou (stolem). 

Jsou určeny pro upnutí jednoho obrobku, případně frézovacího přípravku umožňujícího obrábění 

 
Obr. 3.17 – Kombinované uložení sklopné osy ve stroji UMC-1000SS společnosti Haas [24] 
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více obrobků. Existují však přídavné otočně sklopné stoly, které disponují dvěma nebo i více 

(obvykle max. 4) deskami, cílem tohoto řešení je zvýšit produktivitu. Na Obr. 3.19 je případ  

dvou upínacích desek na jednom otočně klopném stole. 

 
Obr. 3.19 – Přídavný otočně sklopný stůl se dvěma upínacími deskami TR160-2 společnosti 

Haas [26] 

3.4.5. Charakteristický rozměr otočného stolu 

Tento rozměr je důležitým údajem pro zákazníky, protože jako i u strojů jiných konstrukcí 

a zaměření, má vypovídající hodnotu o velikosti obrobku, který je možné na stroj umístit. 

Případně se o něm může uvažovat i jako o prostoru pro upínání daného obrobku nebo frézovacího 

přípravku. Informace o charakteristickém rozměru stolu a o pracovním prostoru stroje jsou 

nedílnou součástí katalogových hodnot strojů u všech výrobců. 

3.4.6. Provedení upínacího stolu 

Existuje několik různých provedení upínacího stolu, mnoho výrobců nabízí k jednomu 

stroji více takových v rámci modulového systému. Jsou ale i stroje na specifičtější operace,  

kde není volba stolu možná. 

Stoly lze dělit podle tvaru na stůl: 

- kruhový (Obr. 3.20a; Obr. 3.21b,c) 

- kruhový oříznutý (Obr. 3.21a) 

- obdélníkový (Obr. 3.21d) 

- čtvercový (Obr. 3.20b,c; Obr. 3.21e) 

Další dělení je podle technologického určení: 

- soustružnický a frézovací (Obr. 3.20a; Obr. 3.21a) 

- soustružnický (Obr. 3.21b,c) 

- frézovací (Obr. 3.20b,c; Obr. 3.21d,e) 
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Poslední dělení je podle možnosti automatizace: 

- bez podpory paletizace (Obr. 3.20a,b; Obr. 3.21a,b,c) 

- s podporou paletizace (Obr. 3.20c; Obr. 3.21d,e) 

 

   
a) b) c) 

Obr. 3.20 – Upínací stoly pro stroj MCU 700V[T]-5X společnosti KOVOSVIT [27] 

   
a) b) c) 

  

 

d) e)  

Obr. 3.21 – Upínací stoly pro stroj MCU 1100V[T]-5X společnosti KOVOSVIT [19] 

3.4.7. Polohování rotačních os 

Indexované polohování, což je polohování konstrukčně upraveno na předem dané pozice, 

umožňuje provádět mnoho složitých operací víceosého obrábění, pokud je však na obrobku 

obecná prostorová plocha, musí přijít na řadu jiné řešení. Tím řešením je souvislé polohování 

rotačních os, umožňující zvýšení produktivity při splnění tolerančních požadavků kladených  

na obrobek. [28] 

3.5. Konstrukční prvky otočně sklopných stolů 

Otočné i sklopné osy jsou komplexními případy konstrukce strojních skupin. Stejně jako  

u jiných pohybových os, musí být zajištěno mnoho funkcí a konstrukčních požadavků, aby systém 

fungoval správně a výsledné technologické operace obrábění dosahovaly žádaných parametrů. 
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Při spojení těchto os a vytvoření systému dvou sériově navázaných rotačních os je situace 

ještě o něco složitější, a ne vždy je řešení této situace snadné. Velmi často je nutné dodržet i 

zástavbový prostor, do kterého se celé zařízení musí vejít.  

K zajištění funkce musí být v rotačních osách obsaženo velké množství prvků, z nichž 

nejdůležitější jsou: 

- Nosná soustava - Brzda 

- Pohon - Přenos energií a médií 

- Převodový mechanismus - Těsnění 

- Vedení - Dorazy a koncové snímače 

- Odměřování polohy - Upínací zařízení 

3.5.1. Nosná soustava 

Nosná soustava je obecný pojem, který zahrnuje více dílčích částí obráběcího stroje.  

Lze jí uvažovat jako soustavu nepohyblivou nebo pohyblivou. Nepohyblivou soustavou může  

být lože, stojan, nepohyblivý stůl a další. Pohyblivá soustava je potom reprezentovaná všemi 

částmi stroje, které konají pohyb translační (saně, křížové saně, pohyblivý stůl, vřeteník  

a pomocné translační osy) anebo díly s pohybem rotačním, které se objevují u otočně sklopných 

stolů. [9] 

Obecně jsou na nosnou soustavu kladeny požadavky na vysokou tuhost, vysoké tlumení, 

vysokou dynamickou a teplotní stálost. Potom i na snadnou manipulovatelnost (bude více 

užitečné u velkých a hmotných částí), snadnou výrobu a nízkou hmotnost (lze předpokládat,  

že z hlediska dynamiky bude vyžadována u pohyblivých nosných soustav), která vždy ovlivňuje 

dimenzování pohonu a volbu převodů. [29]  

V posledních letech jsou nejsilnějšími trendy snižování setrvačných hmot, zvyšování 

dynamické tuhosti a zvyšování volumetrické přesnosti při provozu stroje. Neméně důležité  

je i snižování nákladů na výrobu a integrace měřící a diagnostické techniky do nosných struktur 

(po vzoru Průmyslu 4.0). [30] 

U obráběcích strojů nacházejí uplatnění hlavně slitiny železa jako jsou litiny a ocel.  

Ve velkém množství se používá žebrování, vhodné umisťování těchto prvků se řeší procesem 

optimalizace s využitím numerických nástrojů. Právě numerické nástroje umožňují i optimalizaci 

hmotnosti, neboť dovolují odebírání materiálu z míst, kde nevznikají velká napětí. Obecně  

je výhodné nosné dílce odlévat, pokud je výroba sériového charakteru. V případě prototypování 

a kusové výroby je výhodnější výroba svařováním, kde nevznikají vysoké náklady  

na jednoúčelové formy a přípravky. [9] [31] 
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3.5.2. Pohon 

Pro pohon pohybových os obráběcích strojů se nejvíce používá servomotorů synchronních 

(Obr. 3.22). Jedná se o bezkartáčové elektromotory, jejichž rotor je osazen výkonnými magnety 

ze vzácných hornin. A jejich třífázové statorové vynutí je napájeno harmonickými proudy  

na všech fázích, které jsou od sebe posunuty o 120°. Stupeň krytí motorů bývá obvykle IP 65÷67 

a díky bezkartáčové technologii je tento celek bezúdržbový a opatřený tukovou náplní, která 

zajistí hladký chod po celou životnost motoru. [9] [32] 

U těchto servomotorů je obvyklé, že jsou používány spolu s převodovým mechanismem  

a z důvodu teplotních ztrát ve vinutí je často jejich umístění řešeno dále od konstrukce,  

aby jí teplotně neovlivňovaly. 

 
Obr. 3.22 – Servomotor AKM AC společnosti Kollmorgen [33] 

Prstencové motory (Obr. 3.23) představují zvláštní skupinu bezkartáčových synchronních 

strojů. Jedná se o velmi dynamické motory, které fungují bez vloženého převodového 

mechanismu, proto se označují jako přímé. Bez vloženého převodového mechanismu mohou 

pracovat díky možnosti zastavět je přímo do rotační osy (Obr. 3.24), jedná se o nezapouzdřené 

motory a jejich součástí z tohoto důvodu není kryt, ložiska ani odměřování. Stator motoru  

je potom součástí statické části rotační osy a rotor je přímo spojen s otočnou částí osy.  

Lze je pokládat za servomotory s vysokým počtem pólů, právě vysoký počet pólů umožňuje u 

těchto motorů dosáhnout vysokých momentů i při malých otáčkách. Výhodou jejich použití  

je i nižší požadovaný zástavbový prostor oproti tradiční koncepci pohonu. [9] [32] 

  
Obr. 3.23 – Rotor a stator prstencového 

motoru TMB společnosti ETEL [34] 

Obr. 3.24 – Otočný stůl s integrovaným 

prstencovým motorem a YRT ložiskem 

s odměřováním [35] 
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3.5.3. Převodový mechanismus 

Pokud se nejedná o pohon přímým (prstencovým) motorem, je u rotačních os mezi motor 

a otočný člen vložen převodový mechanismus. V běžné praxi se u otočně sklopných stolů 

používají převodové mechanismy realizované následujícími prostředky: 

- Řemenovým převodem  

- Ozubenými koly se šikmými zuby  

- Šnekovým převodem  

- Globoidní vačkou  

V některých případech se převodové mechanismy mohou i kombinovat, pokud je to třeba 

pro zajištění funkčnosti a splnění vstupních parametrů. 

Řemenové převody slouží k přenosu menších a středních momentů na větší vzdálenosti. 

Přenos je realizován dvěma řemenicemi a řemenem, řemen opásá řemenice a předepne se. 

Otáčením jedné řemenice dochází k přenosu těchto otáček na druhou řemenici skrze řemen. 

Pokud má být realizována i změna otáček mezi vstupní a výstupní řemenicí, musí mít vstupní  

a výstupní řemenice rozdílný průměr. Zpravidla se používají u rovnoběžných hřídelů. Jejich 

výhodou je možnost vyšší obvodové rychlosti, pružný záběr a tichý chod. Při přetížení mohou 

sekundárně vykonávat funkci pojistky. V rámci výrobních strojů se obvykle používají ozubené 

řemeny. [36] 

Převody ozubenými koly jsou nejrozšířenějším převodovým mechanismem, použití 

nachází v mnoha aplikacích napříč všemi technologiemi. Přenos momentů a otáček spočívá 

v přímém kontaktu mezi zuby spolu zabírajících kol. Obvyklé použití u výrobních strojů nachází 

ozubení se šikmými zuby, a to v podobě čelního ozubení (Obr. 3.25a) a kuželového ozubení  

(Obr. 3.25b). [36] 

U velkých břemen, kde se nedosahuje vysokých otáček, se používají i přímá ozubení. Navíc 

není výjimkou využití systému Master&Slave, který umožňuje v tomto typu převodových 

mechanismů vymezit vůle. Na Obr. 3.26a je pohled na ozubený věnec rotačního stolu (stůl  

je otočený), na Obr. 3.26b je potom zachycen pohon dvěma servomotory využívající zapojení 

Master&Slave. 

  
a) b) 

Obr. 3.25 – Ozubené převody se šikmými zuby [36] 



 

 

 

 

 

 

33 

 

  
a) b) 

Obr. 3.26 – Převodový mechanismus, který využívá společnost Fermat [37] 

Šnekový převod je rozšířeným řešením zejména pro otočné stoly. Slouží k přenosu 

kinematické a silové vazby mezi dvěma mimoběžnými hřídeli, úhel mimoběžných os bývá 

nejčastěji 90°. Používá se globoidní šnek, globoidní šnekové kolo (Obr. 3.27) nebo jejich 

kombinace. [36] 

I u šnekových převodů existuje možnost vymezení vůlí, jednou z těchto možností je dělené 

šnekové kolo. Tento typ se nazývá OTT (Obr. 3.28) a spočívá v oddělené výrobě dvou polovin 

šneku, jeden se nachází na hřídeli a druhý na náboji. Spojením vznikne nejen celý šnek,  

ale naskytne se možnost pohybovat oběma díly od sebe, což se použije právě k vymezení vůle. 

[38]  

  
Obr. 3.27 – Šnekový převod, který používá 

společnost Nikken [39] 

Obr. 3.28 – OTT šnekový převod umožňující 

vymezit vůli [38] 

Globoidní vačka je stejně jako šnekový převod často používána k otáčení stolů obráběcích 

strojů. Umožňují jak plynulý chod pro souvislé řízení (Obr. 3.29), tak i indexování stolu. Dosahují 

toho svou konstrukcí, která dovoluje, aby v určitém rozmezí natočení vstupního hřídele zůstal 

výstupní otočný člen nečinný (Obr. 3.30). [40] 
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Obr. 3.29 – Převod globoidní vačkou, který 

používá společnost Mazak; snímek pořízen 

v technologickém centru Mazak v Jažlovicích 

Obr. 3.30 – Globoidní vačka s konstrukcí 

umožňující indexování [40] 

3.5.4. Vedení (ložiska) 

Pro rotační osy jsou vedením ložiska. Kvůli vysokému tření (způsobující „utržení“)  

při začátku pohybu nejsou kluzná ložiska vhodná pro CNC řízené stroje.  

V dnešní době se nejčastěji používají valivá ložiska. Je ale třeba zmínit, že u velkých 

otočných stolů, které jsou umístěny vodorovně, se někteří výrobci uchylují k použití 

hydrostatických ložisek, a to jak radiálních (Obr. 3.31), tak i axiálních (Obr. 3.32).  

  
Obr. 3.31 – Radiální hydrostatické ložisko 

otočného stolu, které využívá společnost 

ELHA-MASCHINENBAU [41] 

Obr. 3.32 – Axiální hydrostatické ložisko 

otočného stolu, které využívá společnost 

ELHA-MASCHINENBAU [41] 

V případě valivých ložisek je možné používat buď několik samostatných ložisek,  

což je vcelku běžný postup. Je zde však i možnost použít ložiska, která mohou zachytávat 

kombinované namáhání. [9] 

Příkladem ložisek pro kombinované namáhání, využívající válečkových elementů, může 

být ložisko na Obr. 3.33. Jedná se velmi přesné a bezvůlové ložisko, které může zachytávat axiální 

síly v obou směrech, také zachytává síly radiální a zvládne zachytit i klopné momenty. Existují  

i ložiska pro kombinované namáhání, která využívají kuličkových valivých elementů (Obr. 3.34). 
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Tato ložiska na sobě mohou rovnou nést rotační odměřování (Obr. 3.24), což je výhodné  

pro kompaktnější konstrukce, neboť lze v mnoha případech ušetřit prostor, který by zabíralo 

samostatné odměřování. Taktéž jsou všechna tato ložiska určena pro montáž s použitím šroubů, 

nelze je lisovat. [42] 

  
Obr. 3.33 – Ložisko pro kombinované 

namáhání YRTS společnosti Shaeffler Group 

[42] 

Obr. 3.34 – Ložisko pro kombinované 

namáhání ZKLDF společnosti Shaeffler 

Group [42] 

V rámci konstrukce je třeba se zabývat i způsobem jakým jsou ložiska mazána. Jedná  

se o důležitou problematiku, která se promítá do ceny, do vlastností ložiska a je třeba se jí zabývat 

již při výběru ložisek samotných. Konstrukčně se tento výběr může dotknout i míst, která nejsou 

v bezprostřední blízkosti ložiska (mazací agregát a kanály pro mazací médium). 

Správné mazání se výrazně podílí na snížení tření a opotřebení, to vede ke zvýšení 

trvanlivosti a lze díky němu odvádět z ložisek teplo. Samozřejmě chrání části ložiska proti korozi 

a zabraňuje vniknutí cizích těles a nečistot mezi pohyblivé díly ložiska. Nejběžnějšími mazacími 

prostředky jsou olej a plastická maziva. Každý tento prostředek má jiné předpoklady pro použití 

a výrobce je obvykle udává v katalogu. Nejčastěji se využívá plastické mazivo,  

buď ho lze doplňovat přes mazací kanály, nebo se jedná o trvalou náplň (vydrží po celou 

trvanlivost ložiska). Mazání olejem se obvykle vyskytuje u ložisek, která dosahují vyšších otáček 

a existuje více způsobů jak ho aplikovat (olejová lázeň, oběh oleje, rozstřik oleje, vstřikování 

oleje, vstřikování směsí olej-vzduch). [43] 

3.5.5. Odměřování polohy 

V případě rotačních os se odměřují úhly natočení, což je ekvivalentní k odměřování 

vzdáleností u lineárních os. Samozřejmostí je i měření rychlosti otáčení dané rotační osy. 

Odměřovací zařízení lze rozdělit podle několika kritérií. Prvním kritériem je způsob, jakým 

se vyhodnocuje měřený signál. Rozdělení tedy zahrnuje snímače Absolutní a Inkrementální. 

Hlavní charakteristikou absolutních snímačů je načtení konkrétní polohy v jakémkoli místě 

natočení, v praxi to znamená, že si odměřování přesně stanoví svou polohu i po výpadku nebo 

odpojení napájení. Po zapnutí napájení není nutné s osou pohybovat, aby byla známa jeho 

absolutní poloha vůči souřadnicovému systému. Je to dáno principem funkce, kdy je v každém 
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bodě natočení jiný měřený signál a odměřování k němu přiřazuje konkrétní hodnotu natočení. 

Díky tomu, že obsahují více součástí a propracovanější měřící vybavení, jsou absolutní snímače 

velmi drahým zařízením. Na Obr. 3.35 je příklad rotačního pravítka pro absolutní odměřování, 

které je tvořeno několika sériemi absolutních struktur. [3] [44] 

Inkrementální snímače oproti tomu fungují na přírůstkovém principu, kdy detekují 

v odměřovacím zařízení cyklické změny pulzujícího signálu o definované velikosti a ten přičítají 

do paměti k předchozím již načteným signálům. Nevýhoda spočívá v nemožnosti zjistit pozici  

při výpadku nebo odpojení napájení, neboť se začne sčítat od začátku. Pokud samotné odměřovací 

zařízení neobsahuje referenční značku, pak je nutné osy vybavit i zařízením umožňujícím provést 

referenci polohy. Jedná se o levnější odměřovací zařízení. Na Obr. 3.36 je příklad rotačního 

pravítka pro inkrementální odměřování. [3] [44] 

  
Obr. 3.35 – Rotační pravítko absolutního 

odměřování společnosti HEIDENHAIN [45] 

Obr. 3.36 – Rotační pravítko 

inkrementálního odměřování společnosti 

HEIDENHAIN [45] 

Druhým kritériem rozdělení je fyzikální princip použitý k měření samotnému. Používaná 

odměřování jsou na principu fotoelektrickém, induktivním, magnetickém a laserovém. 

Posledním kritériem je umístění odměřování na konstrukci. V tomto smyslu se může jednat 

o odměřování přímé (Obr. 3.37) nebo nepřímé (Obr. 3.38). 

  
Obr. 3.37 – Přímé odměřování; zeleně 

vyznačeno odměřování [46] 

Obr. 3.38 – Nepřímé odměřování; zeleně 

vyznačen enkodér servopohonu [46] 

O odměřování přímé se jedná, když je odměřovací zařízení umístěno přímo na konečném 

prvku, který následně nese obrobek, tedy na stole. Výhodou je vysoká přesnost odměřování vůči 

obrobku. Nevýhodou je nutnost dalšího zařízení a konstrukční omezení spojená s tímto 

provedením, obvykle se jedná o přísun napájení a zvětšení rozměrů celku. Existuje i možnost 

umístění odměřování na kroužek ložiska (Obr. 3.24). 
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Nepřímé odměřování je obvykle umístěno na hřídeli servomotoru nebo před převodovými 

soustavami. Výhodou je možnost využít enkodér servomotoru, který je levnější a umístění  

je konstrukčně vyřešené ze strany výrobce motoru. Nevýhoda spočívá ve snížené přesnosti 

odměřování vůči obrobku, protože do odměřování zasahují poddajnosti převodových 

mechanismů a dalších spojovacích prvků, jako jsou třeba hřídelové spojky. Pokud je takové 

odměřování použito, musí být kladen vyšší důraz na dostatečné tuhosti těchto prvků a nesmí  

být vysoké nároky na přesnost. 

3.5.6. Brzdění a zpevnění rotačních os 

Jsou případy, kdy je potřeba rotační osy zabrzdit nebo na nějakou dobu zpevnit. Zpevnění 

se může využít při zafixování polohy pro možnost obrábění silami, které by samotný pohon nebyl 

schopen udržet, ovšem v tom případě nelze obrábět souvisle, ale pouze indexovat. Trvalé pasivní 

zabrzdění rotační osy může najít uplatnění například u odkládání frézovací hlavy do zásobníku 

nebo plní bezpečnostní funkci při výpadku elektrické energie. 

Ve stavbě rotačních os se vyskytuje celá řada řešení. Z pohledu média, které vykoná danou 

práci potřebnou na brždění můžeme mluvit o brzdách pneumatických (Obr. 3.39) a hydraulických 

(Obr. 3.40). Oba typy brzd jsou schopny zachytit síly v axiálním i radiálním směru.  

Pneumatické brzdy vyvíjejí tlak na hřídel pomocí stlačeného vzduchu, případně pružinami, 

kde potom tlak vzduchu slouží k jejich stlačení a odbrzdění. V případě pneumatických brzd  

je tedy možné uplatnit aktivní i pasivní brzdění, to lze používat i v bezpečnostních aplikacích.  

U pasivního brzdění výpadek tlaku způsobí brzdný efekt. Vyrábí se v mnoha velikostních 

rozměrech a umožňují proto užití širokého rozsahu průměrů hřídelí. [47] 

Hydraulické brzdy, stejně jako brzdy pneumatické, vyvíjejí tlak na hřídel, případně díru. 

Používají k tomu ale stlačený hydraulický olej. Díky použitému médiu jsou schopny dosáhnout 

mnohem vyšších přídržných sil než brzdy pneumatické. U těchto brzd existuje i relativně snadná 

výroba individuálních rozměrů, protože se skládají z menšího množství součástí. Je však třeba 

vyšší přesnosti při výrobě souvisejících dílů. [48] 

 
 

Obr. 3.39 – Řada pneumatických brzd 

RotoClamp společnosti HEMA Group [47] 

Obr. 3.40 – Zapouzdřená hydraulická brzda s 

vloženou hřídelí společnosti KOSTYRKA 

[48] 
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3.5.7. Přenos energií a médií 

V každém strojním celku, kde se využívá tekutých médií pro provozní funkce a elektrická 

energie pro senzoriku a pohon, je třeba zajistit dopravu energií a médií ke koncovým spotřebičům 

a systémům. V praxi se v obráběcích strojích vede elektřina, stlačený vzduch a hydraulická 

kapalina. Důležité je zajistit dopravu tak, aby byla spolehlivá a bezpečná. Vedení může být vnitřní 

nebo vnější. Vnitřní vedení přímo prochází částmi nosné soustavy, a to formou děr. Vnější vedení 

lze realizovat mnoha způsoby mezi něž patří kabely, chráničky kabelů, hadice, energetické řetězy 

a prvky spojující nosné dílce s kabely a hadicemi. 

Kabely jsou základním prvkem, který chrání okolí před kontaktem s elektrickým proudem, 

což by mohlo způsobit zkrat nebo zranění obsluhy. Při jejich používání je důležité dbát  

na podmínky, které garantují, že nedojde k poškození kabelové izolace nebo dokonce vodivých 

drátů. Je tedy nutné vybrat materiál izolace tak, aby odolával okolním podmínkám a nenamáhal 

kabel více než je výrobcem dovoleno, to je nejčastěji charakterizováno minimálním poloměrem 

ohybu. Kabely lze vkládat do chrániček, které přidávají další vrstvu ochrany. 

Hadice vedou tekutá média, na rozdíl od kabelů je u nich také důležité, aby materiál,  

ze kterého jsou vyrobeny, odolával vedenému médiu. Například hydraulické oleje mohou  

být velmi agresivní při kontaktu s některými materiály. Samozřejmostí je zajištění odolnosti vůči 

okolnímu prostředí a vhodné zacházení s ohledem na minimální poloměr ohybu. 

Energetické řetězy představují rozšířené řešení pro vedení kabelů a hadic v aplikacích,  

kde se vůči sobě pohybují dvě a více soustav. Řetězy dovolují pohyb v jednom nebo více směrech 

a obvykle se s nimi lze setkat u lineárních pohybů (Obr. 3.41) nebo prostorových pohybů 

(Obr. 3.42) jaké koná například průmyslový robot. [49] [50] 

 
 

Obr. 3.41 – Energetický řetěz E16/Z16 pro 

lineární pohyb společnosti igus [49] 

Obr. 3.42 – Energetický řetěz Triflex® R pro 

prostorový pohyb společnosti igus [50] 

Energetické řetězy se mohou použít i pro rotační pohyby (Obr. 3.43), které mají konečný 

úhel rozsahu. Standartní rotační systémy se skládají z části statické a otočné. Konce řetězu  

jsou připojeny na obou částech a při pohybu se jeho ohyb přesouvá, čímž umožňuje otáčení obou 

částí proti sobě. V tomto případě je možné použít základní typy řetězů, ale rozsah otáček je velmi 

omezený a s rostoucími nároky na počet vedených kabelů a hadic roste i velikost rotačního 

systému. V případě požadavku na větší rozsah otáčení je možno přikročit ke specializovaným 
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řešením (Obr. 3.44), které mohou obsluhovat až 7 000° rozsah otáčení při rychlostech 180°/s. 

Ovšem v těchto případech obvykle roste nárok na zástavbový prostor úměrně s rozsahem otáčení. 

[51] [52] 

 

 

Obr. 3.43 – Otočný systém energetického 

řetězu RBR společnosti Igus [53] 

Obr. 3.44 – Energetický řetěz twisterband 

společnosti Igus [52] 

V případě že rozsah pohybu je nekonečný nebo je vzhledem k okolnostem nemožné použít 

jiné řešení, přichází na řadu rotační přívody médií a energií. V současné době je nutnost přivádět 

více médií do strojních prvků v úhlově neomezeném rozsahu již standartním požadavkem  

a například vnitřní chlazení nástroje při obrábění by jinak nebylo možné. Také automatické 

upínání nástrojů nebo obrobků na otočných stolech by se bez této funkcionality neobešlo.  

Je možné pořídit již hotové řešení (Obr. 3.45) nebo v rámci konstrukce navrhnout vlastní. [54] 

 
Obr. 3.45 – Čtyř kanálový rotační přívod 1379 společnosti Deublin [54] 

3.5.8. Těsnění 

U každého zařízení, které pracuje s tekutými médii nebo je u něj potřeba zabránit vniknutí 

nečistot, se musí řešit těsnění. Těsnění má zabránit proniknutí těsněného media do prostor, které 

neslouží k vedení daného média a naopak zabránit i vnikání nečistot z okolí do prostoru vedení 

média. Lze je rozdělit na kontaktní a bezkontaktní. 

V souvislosti s rotačními osami se používají kontaktní těsnění. A to statická, jako  

jsou O-kroužky (Obr. 3.46) a plochá těsnění, dále se pro těsnění rotačního pohybu samotného 

používají speciální těsnění (Obr. 3.47). Výrobci těsnění ve svém portfoliu obvykle nabízejí 

mnoho druhů jak statických těsnění, tak i těsnění rotačních pohybů, z nichž má většina jiné 
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vlastnosti a oblasti použití. Samozřejmostí je široký výběr materiálů těsnění, které udávají nejen 

jejich těsnící parametry, ale dovolují předcházet poškození těsnění způsobeného těsněným 

médiem. Správný návrh těsnění je kriticky důležitý vůči životnosti, hospodárnosti, ekologii  

a funkčnosti stroje, nesprávně zvolené těsnění může zapříčinit i trvalé poškození a tím velkou 

finanční ztrátu. [36] 

  

Obr. 3.46 – Příklady použití O-kroužků 

společnosti Trelleborg [55] 

Obr. 3.47 – Příklady použití těsnění Turcon® 

Roto Glyd Ring® společnosti Trelleborg [56] 

Bezkontaktní těsnění, též labyrintová těsnění, využívají tvarovou složitost sestávající  

se z mnoha přechodů a úzkých průchodů, která znesnadňují průchod nečistot a mazacího média 

oběma směry. Jejich efektivitu proti vnikání nečistot lze zvýšit přivedením tlakového vzduchu  

do těsněného prostoru. Skládají se z rotorové části, která je připojena na hřídel a stacionární části 

připojené na nepohyblivou část dané rotační osy. Tato těsnění mají obecně vyšší efektivitu, 

životnost a přizpůsobitelnost než kontaktní těsnění. Na druhou stranu jsou výrazně dražší, 

náročnější na výrobu a často komplikují montážní úkony a seřízení. Může se jednat o řešení 

nakupovaná (Obr. 3.48) nebo přímo vyrobená na dílcích konstrukce (Obr. 3.49). [57] [58] 

  
Obr. 3.48 – Labyrintové těsnění, které tvoří 

těsnící lamely společnosti SKF [58] 

Obr. 3.49 – Bezkontaktní labyrintové těsnění 

vyrobené na dílcích konstrukce [58] 

3.5.9. Koncové snímače a mechanické dorazy 

Koncové snímače jsou snímače, které se umisťují na konec rozsahů pracovního pohybu. 

Při kontaktu a sepnutí obvodu snímače je vyslán signál do řídícího systému a ten vyšle pokyn 

k zastavení. Časté jsou snímače mechanické (Obr. 3.50), induktivní (Obr. 3.51), optoelektrické, 

magnetické a kapacitní. Koncové snímače lze také použít k referování polohy osy, pokud není 

vybavena absolutním odměřováním. 
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Obr. 3.50 – Mechanický vačkový snímač 

společnosti Balluff [59] 

Obr. 3.51 – Indukční snímače společnosti 

Contrinex [60] 

Mechanické dorazy se uplatňují jako jistící prvek, kdyby v důsledku selhání systému, 

snímače nebo jiné komponenty obvodu, došlo k pokračujícímu pohybu osy. Hlavním smyslem 

dorazu je zastavit pohyb tak, aby nedošlo k žádným škodám na zařízení. Jeho typ a velikost  

se odvíjí od požadavku na energii, jenž bude zachytávat. Na Obr. 3.52 je nejjednodušší případ 

dorazu, což je doraz pryžový. Oproti tomu Obr. 3.53 ukazuje již sofistikovanější řešení zastavení 

pohybu, tedy průmyslový tlumič rázu. 

 

 

Obr. 3.52 – Pryžový doraz [61] Obr. 3.53 – Průmyslový tlumič rázu [62] 

3.5.10. Upínací prvky a paletizace 

Upínání obrobků představuje koncový prvek u otočných a otočně sklopných stolů. 

Pracovní stoly, které již byly zmíněny, mohou obsahovat více různých principů, kterými  

je obrobek ke stolu upnut. Základním prvkem pro rotační součásti jsou kleštinová sklíčidla  

(Obr. 3.21b), pro nerotační součásti lze využít T-drážky, které jsou součástí stolu  

(např. Obr. 3.20b). Je možné použít i řešení, které přímo vyhovuje danému obrobku a respektuje 

tvar polotovaru, který vstupuje do výrobního procesu. Pro zvýšení efektivity se používají dávkové 

upínací přípravky a upínací věže. [9]  

Pro zvýšení produktivity zkrácením vedlejších časů je k dispozici systém automatické 

výměny obrobků, který se pro rotační součásti malé a střední velikosti, může provádět 
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průmyslovým robotem. Pro ostatní typy obrobků je možné použít paletizaci, kdy je nutno 

pracovní stůl vybavit paletizačními prvky, aby bylo možné na něj napojit paletu s obrobkem. 

Obvykle se jedná o nejrůznější hydraulické a pneumatické upínací systémy. [3] 

3.6. Aditivní výrobní technologie 

Aditivní technologie výroby zažívají v posledních několika letech velké rozšíření navzdory 

tomu, že mnoho těchto technologií bylo vynalezeno již před několika desítkami let. Dnešní 

zvýšený důraz na tyto technologie můžeme vysvětlit dosaženými pokroky a zájmem médií  

a společnosti celkově o tyto technologie. V rámci těchto technologií je materiál přidáván,  

na rozdíl od obrábění, kde je materiál odebírán, ve formě třísek. Odpad materiálu u těchto 

technologií je oproti obrábění minimální. Své uplatnění nachází v prototypování, výrobě 

nejrůznějších lékařských pomůcek a náhrad a v leteckém průmyslu. Aditivní technologie jsou 

často označovány jako 3D tisk, obvykle pracují na principu vytváření jednotlivých plochých 

vrstev, definovaných výšek a jejich skládáním na sebe lze vyrobit trojrozměrný objekt. 

V současné době je 3D tisk populární i mezi běžnými obyvateli se zájmem o techniku, kteří 

vzhledem k finančním možnostem volí tiskárny schopné tisknout z umělé hmoty, a to ve formě 

tiskových strun (nejběžnější materiály PLA, ABS, PET a PETG) nebo vytvrditelných pryskyřic 

(často označované anglickým slovem Resin). Technologie FDM/FFF (tisk z tiskové struny)  

a SLA (tisk z vytvrditelné pryskyřice) nachází uplatnění hlavně v modelářství, různých méně 

náročných projektech a v aplikacích, kde nahrazují porušené součásti stejného materiálu. 

V průmyslu se technologie tisknutí z umělých hmot uplatňují také, ale zařízení, na kterých  

se technologie provádí, jsou mnohem složitější, spolehlivější a výkonnější. Hlavní oblastí zájmu 

ve strojírenství jsou ale aditivní technologie s užitím kovových materiálů. [63] [64] [65] 

3.6.1. Technologie laserového spékání prášku LMF a LMD 

LMF (Laser Metal Fusion) je technologie využívající laser ke spékání kovového prášku 

(Obr. 3.54). Pro novou vrstvu klesne stavební deska a uvolněný prostor se zaplní kovovým 

práškem, poté se laserem speče kovový prášek v požadovaných místech, která odpovídají CAD 

modelu součásti a proces se opakuje, dokud není díl hotový. Tato technologie používá následující 

materiály bronz, kobalt, inconel, ocel a titan. [66] [67] 

Stroje používající tuto technologii jsou například stroje ze série TruPrint od společnosti 

TRUMPF nebo stroje ze série LASERTEC SLM společnosti DMG MORI. 
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Obr. 3.54 – Proces výroby technologií LMF s odstraněným práškem pro názornost [66] 

LMD (Laser Metal Deposition) je technologie, která využívá laser k tvorbě lokální svarové 

lázně. Do této lázně je z trysky pouštěn proud kovového prášku, ten se ve svarové lázni zahřeje  

a vytvoří návarové housenky. Touto technologií lze vytvářet celé díly, vytvářet nové struktury 

(Obr. 3.55) a povrchové povlaky na existujících dílech. Materiály používané v této technologii 

jsou ocel, nikl, kobalt, hliník, měď a titan. Výhodou je, že některé stroje mají více přívodů prášku 

do svarové lázně, tím lze přímo v procesu výroby vytvářet slitiny kovů. [68] 

Stroje využívající tuto aditivní technologii jsou například stroje ze série TruLaser Cell  

od společnosti TRUMPF. 

 
Obr. 3.55 – Proces výroby vytváření nové struktury na existujícím díle technologií LMD [68] 

3.6.2. Technologie ADAM 

ADAM (Atomic Diffusion Additive Manufacturing) (Obr. 3.56) využívá tiskovou strunu, 

kterou klade vrstvu po vrstvě, stejně jako to dělají FDM/FFF tiskárny. Tisková struna obsahuje 

dva materiály, plast a kovový prášek. Po vytvoření trojrozměrného objektu je tento objekt 

přesunut do mycího zařízení, které zbaví objekt většiny plastické hmoty tak, aby zbyl převážně 

jen kovový prach. Poté přichází na řadu tepelné zpracování, kterým se docílí spečení kovového 

prachu a vytvoří se tím konečný výrobek s výslednou hustotou materiálu činící 99,7% hustoty 

jmenovité pro daný materiál. Jedná se o levnější způsob oproti technologii LMD, ale vzhledem 
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ke způsobu, jakým je objekt vytvářen, bude pravděpodobně výroba pomalejší než u LMD. [69] 

[70] 

 
Obr. 3.56 – Díl vyrobený technologií ADAM [69] 

3.6.3. Technologie navařování drátu WAAM 

WAAM (Wire and Arc Additive Manufacture) využívá k tvorbě svarových housenek 

elektrický oblouk. Základem této technologie je standartní svařovací agregát, který se běžně 

využívá pro svařování. Proces výroby se skládá z navařování jednotlivých housenek v ochranné 

atmosféře metodou TIG, MIG nebo MAG. Stejně jakou u ostatních aditivních technologií  

se trojrozměrný objekt vyrábí vrstvu po vrstvě (Obr. 3.57). Jedná se o technologii využitelnou  

i pro dílce velkých rozměrů, nenáročnou na specializovaná zařízení a s velkým výběrem 

materiálů, které existují a používají se již léta v klasických svařovacích aplikacích. [71] [72] 

 
Obr. 3.57 – Struktura vyrobena technologií WAAM [71] 

3.7. Hybridní obráběcí stroje 

Jako hybridní obráběcí stroj se označuje takový stroj, který umí pracovat se dvěma různými 

výrobními technologiemi, které jsou založené na rozdílných principech, z nichž jedna je právě  

z technologií obrábění. V posledních letech se nejčastěji objevují stroje spojující obrábění 

s aditivními technologiemi. Výhody tohoto spojení jsou následující: menší materiálový odpad, 
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možnost vyrobit dříve nevyrobitelné dílce, snížení vedlejších časů, výroba na jedno upnutí, 

možnost kombinovat více materiálů v rámci výrobku a možnost vytvářet nosné struktury uvnitř 

dílce a tím šetřit hmotnost. Obr. 3.58 znázorňuje přechod mezi technologiemi v průběhu výroby, 

kdy v levé části je výsledek aditivní výroby a v pravé časti je již obrobeno. [73] [74] 

 
Obr. 3.58 – Přechod mezi technologií aditivní a obráběcí [73] 

Hybridní stroje dnes pracují převážně s technologiemi LMD a WAAM. Často se jedná  

o stroje 5osé, které nejvíce odpovídají možnostem aditivních technologií pro výrobu tvarově 

složitých součástí. DMG Mori, Mazak a KOVOSVIT MAS jsou jedněmi z výrobců, kteří  

již své strojní portfolio rozšířili o hybridní stroje a vycházejí tak vstříc zákazníkům a průmyslu. 

Technologie WAAM je použita u stroje WELDPRINT MCV 5X (Obr. 3.59) od společnosti 

KOVOSVIT MAS, který byl vyvíjen ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT. Technologie LMD 

je pak využívána například strojem LASERTEC 65 3D hybrid (Obr. 3.60) od společnosti  

DMG MORI a u stroje INTEGREX i-400 AM od společnosti Yamazaki Mazak. 

 
Obr. 3.59 – Hybridní obráběcí stroj s aditivní technologií WAAM WELDPRINT MCV 5X 

společnosti KOVOSVIT MAS [75] 
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3.8. Polohovadla svařovacích pracovišť 

V rámci svařovacích pracovišť se využívá polohovadel a otočných stolů pro správné 

polohování svařovaných dílců. Vzhledem k jejich určení bylo namístě zjistit, jestli na trhu 

neexistuje řešení, které by bylo možné použít pro naplnění cílů práce. Z nabízených řešení 

polohování jsou nejvýhodnější pro aplikaci do řešeného problému stolová polohovadla  

(Obr. 3.61), která obsahují dvě rotační osy a umožnila by tak 5osé operace. 

Na základě požadovaných parametrů, zástavbového prostoru a specifických požadavků 

(bude teprve popsáno), nebylo mezi dostupnými řešeními nalezeno takové, které by bylo možné 

použít. 

 
Obr. 3.60 – Hybridní obráběcí stroj s aditivní technologií LMD LASERTEC 65 3D hybrid od 

společnosti DMG MORI [76] 

 

 
Obr. 3.61 – Menší stolové polohovadlo [77] 
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3.9. Shrnutí rešerše 

V předcházejících kapitolách bylo na danou problematiku pohlíženo z mnoha stran a úhlů 

pohledu. Při respektování zaměření této práce je třeba říci, že technologie WAAM  

se zdá být velmi zajímavou aplikací v hybridních strojích, protože takové stroje vychází 

z technologií, které byly dlouhodobě předmětem zájmu mnoha průmyslových odvětví. 

Technologie obrábění je jednou z těch, které umožnily masivní pokrok průmyslu. Technologie 

WAAM vychází z technologie svařování, která se také významně podílela a stále podílí  

na průmyslovém pokroku. Navíc v rámci technologie svařování existuje na trhu velké množství 

nejrůznějších materiálů, které je možné použít i v technologii WAAM, pravděpodobně se tedy 

jedná o aditivní technologii disponující nejširší paletou dostupných materiálů. 

Ačkoli obě technologie jsou dlouhodobě předmětem výzkumu, jejich spojení přináší nové 

překážky, navíc 5osá aplikace tuto situaci ještě více komplikuje. Je tedy nezbytné se i nadále 

věnovat výzkumu v oblasti technologických testů a nastavování parametrů. Tomu má napomoci 

i tato závěrečná práce, která přináší řešení otočně sklopného stolu, který právě 5osou aplikaci 

technologie WAAM umožňuje.  
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4. Návrh konstrukčních řešení 

V rámci návrhů jednotlivých variant řešení bylo pracováno s poznatky, které byly zjištěny 

v předchozí kapitole, věnující se stavu řešené problematiky. Dále bylo třeba počítat s omezujícími 

parametry, které nastavil hybridní stroj, pro který je otočně sklopný stůl zamýšlen a dále 

s požadavky, které vyžaduje aditivní technologie. 

4.1. Zadání 

Zadáním této závěrečné práce je návrh otočně sklopného stolu pro hybridní stroj (Obr. 4.1), 

který v sobě spojuje technologii aditivní WAAM s technologií obráběcí. Jedná se o 5osý stroj 

s kartézským upořádáním translačních os x, y, z a sériově navázanými rotačními osami A a C, 

které se nachází v oblasti obrobku a jejich translační pohyb vůči technologickým prostředkům 

zajišťují osy x a y. Stroj je vybaven dvěma technologickými prostředky (rozteč mezi nimi  

je 230 mm), a to vřetenem a svařovacím agregátem, které jsou umístěny na ose z. Charakteristická 

konstrukce stroje odpovídá vertikální frézce s rámem typu C. 

Na Obr. 4.1 je tedy znázorněn celý stroj včetně existujícího otočně sklopného stolu (modrá 

barva), návrh vylepšené verze otočně sklopného stolu je předmětem této závěrečné práce. 

 
Obr. 4.1 – 5osý navařovací stroj s technologií WAAM 

V rámci funkce stroje je aplikováno navařování metodou WAAM a obrábění, které spočívá 

v očišťování navařeného povrchu drátěným kotoučem, upravující povrch na další návarovou 

vrstvu. Ani jedna tato operace negeneruje větší síly, které by bylo možné použít pro určení 

zátěžného spektra stroje. Není tedy třeba tyto působící síly při následných výpočtech uvažovat. 
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4.1.1. Počáteční stav 

V době zahájení práce na návrhu otočně sklopného stolu již existovalo řešení (3D model 

na Obr. 4.1 a reálné zařízení na Obr. 4.2). Toto řešení v sobě kombinuje oboustranné uložení 

sklopné osy (zde osa A), umístění pracovní plochy stolu nad osou rotace osy A a pohon obou 

rotačních os krokovým motorem s převodem ozubeným řemenem. Na obrázku je na stole 

připevněna navařovací deska, jenž slouží jako základna pro navařování. Upínací rozhraní  

má být zachováno, aby bylo možné používat stejné navařovací desky (základny) i pro nové 

zařízení. Z toho vyplývá nutnost zachovat současný průměr pracovního stolu, který je Ø180 mm. 

 
Obr. 4.2 – Existující řešení otočně sklopného stolu 

Je zde tedy kladen důraz na návrh řešení, které by dosahovalo lepších parametrů a vlastností 

než řešení existující v době tvorby této práce. Současné řešení vykazuje horší tuhost celku, 

pravděpodobně se tak děje u důvodu velkého rozchodu tělesa osy A a stejně tak v důsledku 

nevhodné konstrukce tohoto tělesa a použitého převodového mechanismu (ozubený řemen). 

Současné řešení má tyto parametry: 

Parametry současného řešení 

Otáčky  60  min-1 

Nosnost 10  kg 

4.1.2. Zástavbový prostor 

Zástavbový prostor, který je možné použít pro celý navrhovaný strojní celek, je odvozen  

od upínací desky, která je na lineárních osách x a y. Hodnoty v jednotlivých směrech jsou: 

Rozměry zástavbového prostoru 

x  480  mm 

y 370  mm 

z 334 mm 
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Grafické znázornění zástavbového prostoru je na Obr. 4.3. 

 
Obr. 4.3 – Dostupný zástavbový prostor 

4.1.3. Konkrétní požadavky 

Součástí zadání je i specifikace některých požadavků, které je potřeba dodržet viz níže: 

- Nahradit krokové motory servomotory 

- Zajistit chlazení stolu 

- Zajistit elektrické uzemnění stolu 

- Zvýšit tuhost 

- Dodržet stávající rozměr stolu (Ø180 mm) 

- Umožnit manipulaci s až 20kg hmoty výrobku 

- Zvýšit otáčky rotačních os na 100 min-1 

- Dodržet zástavbový prostor 

4.2. Změna kinematiky stroje 

V rámci návrhu řešení byla zvažována možnost změny kinematiky stroje. Existující řešení 

využívá konfigurace rotačních os A a C (Obr. 4.4), ale při využití konfigurace os B a C (Obr. 4.5) 

by bylo možné dosáhnout kompaktnějšího řešení.  

Tato změna by více vyhovovala aktuálnímu vzájemnému postavení technologických 

prostředků. Za nevýhodu lze považovat méně výhodnou orientaci vůči zástavbovému prostoru, 

neboť by celek byl více omezen rozměrem v ose y (Obr. 4.3 rozměr osy y: 340 mm oproti  

ose x: 480 mm). 
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Obr. 4.4 – Kinematika s rotačními osami AC Obr. 4.5 –Kinematika s rotačními osami BC 

4.3. Varianty řešení 

Při uvažování možných řešení byla věnovaná větší pozornost již existujícímu provedení. 

Při návrhu variant bylo uvažováno nad parametry zmíněnými v kapitole  4.1.3, a to hlavně zvýšení 

tuhosti a dodržení zástavbového prostoru.  

Pro vizualizaci byly u jednotlivých variant zvoleny převážně převody ozubeným řemenem. 

Jedná se o dostačující variantu převodu vzhledem ke způsobu využití výsledného zařízení, tedy 

bez vstupujících vnějších sil od technologických procesů. U těchto převodů byl převodový  

poměr nastaven tak, aby výsledné otáčky nebyly pod hranicí 100 min-1, ty jsou požadovány 

v zadání. 

Kromě varianty č. 1 jsou všechny varianty uvažovány ve dvou verzích,  

a to ve verzi a) jednostranné uložení sklopné osy a b) oboustranné uložení sklopné osy. 

4.3.1. Varianta č. 1 

Variantu č. 1 (Obr. 4.6) lze specifikovat takto: 

- Jednostranně uložená sklopná osa 

- Pohon otočné osy servomotorem s převodem ozubeným řemenem 

- Pohon sklopné osy servomotorem s převodem ozubeným řemenem 

- Plocha upínacího stolu (desky) je umístěna nad ose osou rotace osy sklopné 

Je třeba zmínit, že oboustranné uložení ve velmi podobné konfiguraci je již použito  

u existujícího řešení (Obr. 4.1 a Obr. 4.2). 
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Obr. 4.6 – Varianta řešení č. 1 

Po zhodnocení zástavbových možností byly vzaty v úvahu tyto motory a převody na obou 

rotačních osách (Tab. 4.1). 

 

Tab. 4.1 – Parametry komponent Varianty řešení č. 1 

Osa otočná (osa C) 

Servomotor: Beckhoff AM8111-F 

- Jmenovitý moment Mn = 0,19 Nm 

- Jmenovité otáčky nn = 4000 min-1 

- Moment setrvačnosti rotoru Jm = 2,94·10-5 kg·m2 

Převodovka: Beckhoff WPLE32 

- Převod pp = 32 - 

- Moment setrvačnosti př. Jp = 2,9·10-6 kg·m2 

Řemenový převod  

- Převod př = 1,2 - 

Osa sklopná (osa A nebo B) 

Servomotor: Beckhoff AM8111-F 

- Jmenovitý moment Mn = 0,19 Nm 

- Jmenovité otáčky nn = 4000 min-1 

- Moment setrvačnosti rotoru Jm = 2,94·10-5 kg·m2 

Převodovka: Beckhoff WPLE40 

- Převod pp = 40 - 

- Moment setrvačnosti př. Jp = 2,9·10-6 kg·m2 

Řemenový převod  

- Převod př = 1 - 

 

 



 

 

 

 

 

 

53 

4.3.2. Varianta č. 2   

Variantu č. 2a (Obr. 4.7a) lze specifikovat takto: 

- Jednostranně uložená sklopná osa 

- Pohon otočné osy servomotorem s převodem ozubeným řemenem 

- Pohon sklopné osy servomotorem s převodem ozubeným řemenem 

- Plocha upínacího stolu (desky) je umístěna v ose rotace osy sklopné 

Variantu č. 2b (Obr. 4.7b) lze specifikovat takto: 

- Oboustranně uložená sklopná osa 

- Pohon otočné osy servomotorem s převodem ozubeným řemenem 

- Pohon sklopné osy servomotorem s převodem ozubeným řemenem 

- Plocha upínacího stolu (desky) je umístěna v ose rotace osy sklopné 

 

 
a) 

 
b) 

Obr. 4.7 – Varianta řešení č. 2 
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Po zhodnocení zástavbových možností byly vzaty v úvahu tyto motory a převody na obou 

rotačních osách (Tab. 4.2).  

 

Tab. 4.2 – Parametry komponent Varianty řešení č. 2a,b 

Osa otočná (osa C) 

Servomotor: Beckhoff AM8111-F 

- Jmenovitý moment Mn = 0,19 Nm 

- Jmenovité otáčky nn = 4000 min-1 

- Moment setrvačnosti rotoru Jm = 2,94·10-5 kg·m2 

Převodovka: Beckhoff WPLE32 

- Převod pp = 32 - 

- Moment setrvačnosti př. Jp = 2,9·10-6 kg·m2 

Řemenový převod  

- Převod př = 1,2 - 

Osa sklopná (osa A nebo B) 

Servomotor: Beckhoff AM8111-F 

- Jmenovitý moment Mn = 0,19 Nm 

- Jmenovité otáčky nn = 4000 min-1 

- Moment setrvačnosti rotoru Jm = 2,94·10-5 kg·m2 

Převodovka: Beckhoff WPLE40 

- Převod pp = 40 - 

- Moment setrvačnosti př. Jp = 2,9·10-6 kg·m2 

Řemenový převod  

- Převod př = 1 - 
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4.3.3. Varianta č. 3 

Variantu č. 3a (Obr. 4.8a) lze specifikovat takto: 

- Jednostranně uložená sklopná osa 

- Pohon otočné osy servomotorem se šnekovým převodem 

- Pohon sklopné osy servomotorem s převodem ozubeným řemenem 

- Plocha upínacího stolu (desky) je umístěna v ose rotace osy sklopné 

Variantu č. 3b (Obr. 4.8b) lze specifikovat takto: 

- Oboustranně uložená sklopná osa 

- Pohon otočné osy servomotorem se šnekovým převodem 

- Pohon sklopné osy servomotorem s převodem ozubeným řemenem 

- Plocha upínacího stolu (desky) je umístěna v ose rotace osy sklopné 

Po zhodnocení zástavbových možností byly vzaty v úvahu tyto motory a převody na obou 

rotačních osách (Tab. 4.3). 

 
a) 

 
b) 

Obr. 4.8 – Varianta řešení č. 3 
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Tab. 4.3 – Parametry komponent Varianty řešení č. 3a,b 

Osa otočná (osa C) 

Servomotor: Beckhoff AM8111-F 

- Jmenovitý moment Mn = 0,19 Nm 

- Jmenovité otáčky nn = 4000 min-1 

- Moment setrvačnosti rotoru Jm = 2,94·10-5 kg·m2 

Šnekový převod  

- Převod pp = 23,5 - 

Osa sklopná (osa A nebo B) 

Servomotor: Beckhoff AM8111-F 

- Jmenovitý moment Mn = 0,19 Nm 

- Jmenovité otáčky nn = 4000 min-1 

- Moment setrvačnosti rotoru Jm = 2,94·10-5 kg·m2 

Převodovka: Beckhoff WPLE40 

- Převod pp = 40 - 

- Moment setrvačnosti př. Jp = 2,9·10-6 kg·m2 

Řemenový převod  

- Převod př = 1 - 

 

4.3.4. Varianta č. 4 

Variantu č. 4a (Obr. 4.9a) lze specifikovat takto: 

- Jednostranně uložená sklopná osa 

- Pohon otočné osy prstencovým motorem 

- Pohon sklopné osy prstencovým motorem 

- Plocha upínacího stolu (desky) je umístěna v ose rotace osy sklopné 

Variantu č. 4b (Obr. 4.9b) lze specifikovat takto: 

- Oboustranně uložená sklopná osa 

- Pohon otočné osy prstencovým motorem 

- Pohon sklopné osy prstencovým motorem 

- Plocha upínacího stolu (desky) je umístěna v ose rotace osy sklopné 
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a) 

 
b) 

Obr. 4.9 – Varianta řešení č. 4 

Po zhodnocení zástavbových možností byly vzaty v úvahu tyto motory a převody na obou 

rotačních osách (Tab. 4.4). 

 

Tab. 4.4 – Parametry komponent Varianty řešení č. 4a,b 

Osa otočná (osa C) 

Servomotor: Tecnotion QTR-A-160-25N 

- Jmenovitý moment Mn = 9,7 Nm 

- Jmenovité otáčky nn = 1084 min-1 

- Moment setrvačnosti rotoru Jm = 9,2·10-4 kg·m2 

Osa sklopná (osa A nebo B) 

Servomotor: Tecnotion QTR-A-160-25N 

- Jmenovitý moment Mn = 9,7 Nm 

- Jmenovité otáčky nn = 1084 min-1 

- Moment setrvačnosti rotoru Jm = 9,2·10-4 kg·m2 
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4.4. Výběr varianty 

Již při návrhu blokových sestav bylo zjištěno, že není možné použít varianty oboustranně 

uložené. Problém spočíval v požadavku dodržení rozměru upínacího stolu (Ø180 mm)  

a uspořádání technologických prostředků ve vřeteníku (rozteč 230 mm). Z těchto důvodů nebylo 

možné ani jednu zamýšlenou variantu s oboustranným uložením sklopné osy fyzicky umístit  

do zástavbového prostoru a zároveň zajistit správnou funkci stroje, neboť by docházelo ke kolizím 

konstrukce otočně sklopného stolu a technologickými prostředky. Tím se tedy tyto varianty 

eliminovaly z výběru před jeho samotným započetím. 

Na základě přibližných modelů byly v programu Siemens NX zjištěny momenty 

setrvačnosti jednotlivých celků osy A/B a C. Ty byly poté redukované na motor podle  

vztahu (4.1), 
   

 
𝐽𝑐𝑟𝑒𝑑𝑀𝑣𝑖 =

1

2
(𝐽𝑚 + 𝐽𝑝) +

1

2
𝐽ř ·

1

𝑝2
+

1

2
𝐽𝑜𝑠𝑦 ·

1

𝑝𝑝
2 · 𝑝ř

2 (4.1) 

   

kde Josy je hodnota momentu setrvačnosti počítané osy získána z předběžného modelu v programu 

Siemens NX a Jř je moment setrvačnosti řemenice nacházející se za planetovou převodovkou, 

pokud je použita. 

Po transformaci vztahu pro krouticí moment (4.2) 
   

 𝑀𝑘 = 𝐽𝑐𝑟𝑒𝑑𝑀𝑣𝑖 · 𝛼𝑀 (4.2) 
   

a dosazení do výsledného vztahu (4.3), kde αosy je zrychlení dané rotační osy, 
   

 
𝛼𝑜𝑠𝑦 =

𝑀𝑘

𝑝𝑝 · 𝑝ř · 𝐽𝑐𝑟𝑒𝑑𝑀𝑣𝑖
 (4.3) 

   

byla pro každou variantu, která splňovala předpoklad zástavby (1, 2a, 3a, 4a), spočtena hodnota 

úhlového zrychlení, a to pro obě rotační osy. Tyto hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce 

(Tab. 4.5): 

 

Tab. 4.5 – Parametry zrychlení rotačních os u jednotlivých variant řešení 

Parametr 
Varianta 

1 2a 3a 4a 

Zrychlení osy A/B [rad/s2] 3,08 10,74 8,80 20,99 

Zrychlení osy C [rad/s2] 22,12 22,12 19,67 43,98 

 

Pro výběr varianty byla použita vícekriteriální analýza variant. Konkrétně se jedná  

o metodu bazické varianty, ve které byla vybírána kompromisní varianta. Pro výpočet  

vah jednotlivých kritérií byla použita metoda pořadí. Následuje popis jednotlivých variant, popis 

dílčích výpočtů a výběr finální varianty. 
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Při hodnocení bylo na varianty pohlíženo optikou uživatele, který požaduje, aby bylo 

zařízení vysoce dynamické, co nejlevnější a ideálně bezúdržbové a spolehlivé. Zvolená kritéria 

proto odráží právě tento pohled. 

4.4.1. Kritérium: Zrychlení osy C 

Toto kritérium bere do hodnocení zrychlení osy C každé varianty tak, jak bylo vypočteno 

v předcházejícím postupu. Čím vyšší je tato hodnota, tím lepší hodnocení varianta v tomto kritériu 

dostane a tím více přispěje k celkovému hodnocení. 

Zrychlení je parametr dynamický, který ukazuje dynamiku dané osy. V rámci výpočtů  

se v něm skrývají i výkonové parametry a setrvačnosti hmot. 

4.4.2. Kritérium: Zrychlení osy A/B 

Toto kritérium bere do hodnocení zrychlení osy A nebo B (záleží na výsledné kinematické 

konfiguraci) a pracuje s ním stejně jako předchozí kritérium s hodnotou osy C. Tedy čím vyšší  

je tato hodnota, tím větší ohodnocení získá a tím více se bude podílet na celkovém hodnocení. 

4.4.3. Kritérium: Spolehlivost 

Spolehlivost je kritérium, které reflektuje počet mechanických komponent, které 

potenciálně mohou selhat, jako je motor, převodovka, převod, ložiska a další. Při úvaze  

je brán ohled hlavně na převodové mechanismy, které obecně obsahují velké množství 

pohybujících se částí a mohou tak snadno představovat potenciálně problémovou komponentu. 

Z úvahy například odpadla ložiska rotačních os, neboť každá varianta bude tato ložiska 

obsahovat. 

4.4.4. Kritérium: Cena nakupovaných komponent 

V tomto kritériu se hodnotila cena nakupovaných komponent, které se z velké části podílí 

na výsledných nákladech každého strojního zařízení. Byla uvažována potenciální cena 

motorových jednotek, převodových jednotek a odměřování (pokud motor neměl vlastní enkodér). 

Také byly kriticky zhodnoceny další nutné potřeby uvažovaných komponent, například ochrana 

před kapalinou, chlazení a další. 

4.4.5. Metoda pořadí 

V metodě pořadí se určují váhy jednotlivých kritérií podle jejich pořadí. Pořadí se určuje 

na základě preferencí. Kritérium nacházející se na prvním místě představuje kritérium s nejvyšší 

prioritou, tedy subjektivně nejdůležitější kritérium zasahující do rozhodování. Naopak kritérium 
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na posledním místě představuje kritérium s nejnižší váhou na konečném rozhodování,  

to ale neznamená, že kritérium na posledním je v rozhodování uvažováno zbytečně. 

Postupem výpočtu je tedy přiřazení pořadí jednotlivým kritériím, následně je přepsat  

do obráceného pořadí a sečíst celkovou hodnotu pořadí (Tab. 4.6).  

 

Tab. 4.6 – Metoda pořadí 

Kritérium Označení kritéria Pořadí Obrácené pořadí 

Zrychlení osy C K1 2 3 

Zrychlení osy B K2 1 4 

Spolehlivost K3 4 1 

Cena nakupovaných komponent K4 3 2 

 Součet pořadí 10 

 

Poté podle vztahu (4.4) vyhodnotit váhu kritérií (Tab. 4.7). 
   

 
𝑉1 =

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑏𝑟á𝑐𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑜ř𝑎𝑑í

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑠𝑜𝑢č𝑒𝑡 𝑝𝑜ř𝑎𝑑í
=

4

10
= 𝟎, 𝟑 (4.4) 

   

 

Tab. 4.7 - Váhy kritérií 

Kritérium Označení kritéria Váha 
Označení 

váhy 

Zrychlení osy C K1 0,3 V1 

Zrychlení osy B K2 0,4 V2 

Spolehlivost K3 0,1 V3 

Cena nakupovaných komponent K4 0,2 V4 

 

4.4.6. Metoda bazické varianty 

Pro využití této metody je třeba nejdříve subjektivně zhodnotit jednotlivé varianty podle 

zvolených kritérií. Hodnocení bude vyjádřeno číslem, kde pro kritéria s povahou minima je smysl 

hodnocení 1 (nejlepší) až 10 (nejhorší) a pro kritéria s povahou maxima je smysl hodnocení  

10 (nejlepší) až 1 (nejhorší). V tomto hodnocení byla všechna kritéria nastavena s povahou 

minima. Po upřesnění hodnocení bylo možné jednotlivým variantám přiřadit čísla (Tab. 4.8). 
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Tab. 4.8 – Přiřazení hodnocení variantám v jednotlivých kritériích 

Kritérium Označení kr. 
Varianty 

Povaha kr. 
1 2a 3a 4a 

Zrychlení osy C K1 10 6 7 1 minimum 

Zrychlení osy B K2 6 6 7 1 minimum 

Spolehlivost K3 4 4 8 3 minimum 

Cena nakupovaných komponent K4 3 3 5 10 minimum 

 

V dalším kroku se již dostává na řadu Metoda bazické varianty. Určíme báze (Tab. 4.9) 

jednotlivých kritérií, kde báze vyjadřuje nejvýhodnější hodnotu (povaha minima: nejnižší číslo; 

povaha maxima: nejvyšší číslo) nacházející se v řádku příslušného kritéria z Tab. 4.8. 

 

Tab. 4.9 - Bázové hodnoty kritérií 

Kritérium Označení kritéria Báze 

Zrychlení osy C K1 1 

Zrychlení osy B K2 1 

Spolehlivost K3 3 

Cena nakupovaných komponent K4 3 

 

Po určení bází můžeme přistoupit k přepočtení jednotlivých hodnot na hodnoty 

odpovídající Metodě bazické varianty. Pro kritéria s povahou minima se jedná o vztah (4.5). 
   

 
𝐵𝑚𝑖𝑛 =

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐵á𝑧𝑒

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝ů𝑣𝑜𝑑𝑛íℎ𝑜 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í
 (4.5) 

   

Přepočtené hodnoty jsou znázorněny v Tab. 4.10. 

 

Tab. 4.10 - Hodnoty přepočtené podle báze 

Kritérium Označení kr. 
Varianty 

Váha 
1 2a 3a 4a 

Zrychlení osy C K1 0,1 0,17 0,14 1 0,3 

Zrychlení osy B K2 0,17 0,17 0,14 1 0,4 

Spolehlivost K3 0,75 0,75 0,38 1 0,1 

Cena nakupovaných komponent K4 1 1 0,6 0,3 0,2 

 

V tuto chvíli je již možné provést výpočet hodnot, které tato metoda přiřazuje jednotlivým 

variantám. Varianta s nejvyšším dosaženým hodnocením podle této metody se stane variantou 

kompromisní. 
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Výpočet výsledné hodnoty pro jednotlivé varianty se řídí vztahem (4.6), který popisuje 

součet skalárních součinů hodnot z Tab. 4.10 s váhami uvedenými v Tab. 4.7 a Tab. 4.10. 
   

 𝒘𝟏 = 0,1 . 𝑉1 + 0,17 . 𝑉2 + 0,75 . 𝑉3 + 1 . 𝑉4 = 

       = 0,1 . 0,3 + 0,14 . 0,4 + 0,3 . 0,1 + 0,67 . 0,2 = 𝟎, 𝟑𝟕 
(4.6) 

   

Výsledky jsou níže v Tab. 4.11. 

 

Tab. 4.11 - Výsledné hodnoty Metody bazické varianty 

Hodnota 
Varianty 

1 2a 3a 4a 

w 0,37 0,39 0,26 0,86 

 

4.4.7. Kompromisní varianta 

Z výše uvedeného  je zřejmé že podle Metody bazické varianty se kompromisní variantou 

stala Varianta řešení č. 4 ve verzi zpracování a) (Obr. 4.9a), proto se zároveň stává i variantou, 

jejímž detailnějším rozpracováním se bude zabývat zbytek této závěrečné práce. 
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5. Konstrukce otočně sklopného stolu 

Již při prvních návrzích detailnější konstrukce se ukázala možnost umístit otočně sklopný 

stůl do konfigurace rotačních os B a C jako proveditelná, proto se k ní upnula maximální snaha. 

Tato konfigurace totiž, jak již bylo zmíněno, představuje velmi výhodnou možnost, jak zefektivnit 

pracovní prostor stroje, a to právě kvůli danému vzájemnému umístění technologických 

prostředků, které se zde nacházejí dva (vřeteno a svářečka). 

Pro představení konstrukce (Obr. 5.1) je dobré zmínit, že se jedná o jednostranně uloženou 

osu B, která nese těleso osy B, v němž je osazena osa C. Obě rotační osy obsahují rotační rozvod 

chladicí kapaliny, která nejdříve obstarává chlazení stolu a pokračuje smyčkou k prstencovým 

motorům. Nejdříve k motoru na ose C a dále na ose B, kde následně opouští prostor otočně 

sklopného stolu a pokračuje do nádrže. Celek je poté osazen ve stojanu osy B, který má připraveny 

montážní otvory pro připojení k upínací desce, která se pohybuje na lineárních osách x a y. 

Kabely od odměřování a motoru (energie, senzorika) jsou z osy C vedeny do osy B,  

kde je jim umožněno opustit otočně sklopný stůl. Stejně tak je i kabelům komponent  

osy B umožněno opustit otočně sklopný stůl, aby mohly být zapojeny do příslušných řídících 

komponent. 

 
Obr. 5.1 – Otočně sklopný stůl 
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5.1. Pracovní rozsah rotačních os 

Pracovní rozsah osy C je neomezený, tj. otáčení je umožněno neomezeně na obě strany. 

Osa B má pracovní rozsah ±100°, tento rozsah byl požadován v zadání práce. Znázornění 

pohybů je na Obr. 5.2. Řídící systém bude samozřejmě vybaven softwarovými dorazy, pokud  

by ale došlo k jejich překročení je konstrukce na této ose vybavena mechanickými pryžovými 

dorazy, které jsou připevněny na závaží. Nárazové plochy jsou vyrobeny na stojanu osy B. 

 
Obr. 5.2 – Pracovní rozsah osy B; vlevo +100°; na středu 0°; vpravo -100° 

5.2. Umístění ve stroji 

Stroj samotný se nachází v krytu (Obr. 5.3), kvůli zajištění ochranné atmosféry a ochrany 

obsluhy před zářením vzniklým při svařování. 

 
Obr. 5.3 – 5osý hybridní stroj v krytování 
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Umístění otočně sklopného stolu na upínací desce stroje bez krytování je na Obr. 5.4. 

 
Obr. 5.4 – Umístění otočně sklopného stolu ve stroji 

5.3. Rozhraní pro upnutí do stroje 

Rozteč otvorů pro čtyři šrouby M8 je 57x240 (Obr. 5.5) a slouží k upnutí otočně sklopného 

stolu do T-drážek upínací desky stroje. Jako protikus je použita M8 matice pro T-drážku. 

 
Obr. 5.5 – Rozhraní pro upnutí do desky stroje 
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5.4. Sestava otočně sklopného stolu 

Celá sestava otočně sklopného stolu je na Obr. 5.1, Obr. 5.6 a Obr. 5.7. 

 
Obr. 5.6 – Sestava otočně sklopného stolu v základních pohledech 

Sestava se skládá z několika dílčích celků, konkrétně ze sestavy osy C (Obr. 5.7; poz. 1), 

sestavy osy B (Obr. 5.7; poz. 2), pracovního stolu (Obr. 5.7; poz. 3), energetického řetězu  

(Obr. 5.7; poz. 4), krytu (Obr. 5.7; poz. 5) a závaží (Obr. 5.7; poz. 6). 

 
Obr. 5.7 – Sestava otočně sklopného stolu v polovičním řezu 

Použité závaží slouží ke snížení klopného momentu při brždění osy. 
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5.4.1.  Uzemnění 

Uzemnění stolu (Obr. 5.8) tvoří rotační kontakt, který se otáčí společně s osou C, dalším 

prvkem je statický kontakt, vyrobený z mědi a posledním prvkem je přítlačná kuželová pružina, 

která zajištuje kontakt statické a rotační části. Statický kontakt má vnější závit, který slouží 

k uchycení zemnícího kabelu, ten svou hmotou drží statický kontakt a nedovoluje mu otáčení 

spolu s rotačním kontaktem. 

 
Obr. 5.8 – Zemnící kontakt pracovního stolu 

Kabel je tedy připojen na zemnící kontakt a volně se hýbe s pohybem osy B, k zabránění 

připletení kabelu do technologických procesů přispívá jeho vyšší hmotnost, která ho tlačí k zemi 

a jeho vhodné upevnění v okolí frézky. Toto provedení je použito i v současném řešení a jeho 

funkce je bezproblémová. 

Celkové řešení zemnění je převzato z předchozího provedení otočně sklopného stolu  

(Obr. 4.2), protože se v rámci nároků na obvodové rychlosti pro vybrané rotační těsnění (bude 

teprve zmíněno a popsáno) nepodařilo z prostorových důvodů umístit jinou alternativu zemnění. 

Avšak toto zemnění dosahuje velmi dobrých výsledků, a proto není třeba pouštět  

se do jeho změn. Zemnící silový kabel má poloměry ohybu okolo 200 mm, proto nebylo možné 

ho vyvést stejným způsobem jako ostatní kabely osy C. 

5.4.2. Chladící okruh 

Schéma chladícího okruhu je na Obr. 5.9. Chladící médium vstupuje bočním přívodem  

do rotační rozvodky osy B, poté je přes kanálky a hadici dopraven do rotační rozvodky osy C  

a do pracovního stolu (Obr. 5.10).  
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Obr. 5.9 – Schéma chladícího okruhu 

Při cestě z pracovního stolu se chladivo vede rozvodkou osy C, následně do chladícího 

okruhu pro motor osy C (Obr. 5.11), odtud pokračuje do rotační rozvodky osy B a poté vstupuje 

do chladícího okruhu motoru osy B, který se koncepčně neliší od motoru C. Po výstupu 

z chladícího okruhu motoru osy B již chladící médium opouští prostor otočně sklopného stolu 

bočním výstupem. 

 
Obr. 5.10 – Chladící kanál pracovního stolu 

 
Obr. 5.11 – Chladící okruh motoru osy C; zvýrazněný na patroně osy C 
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Jak již bylo zmíněno, pro vedení bylo použito jak vrtaných kanálků, tak i hadic. V případě 

vrtaných kanálků je prostup média mezi díly těsněn O-kroužkem. Pokud bylo třeba některý 

výstup vrtaných děr utěsnit, bylo k tomu použito těsnící ucpávky KOENIG EXPANDER®  

CV 173 (max. těsnící tlak 210 bar), a to způsobem, který je znázorněn na Obr. 5.12. 

 
Obr. 5.12 – Příklad použití KOENIG EXPANDER® CV 173 

Pro vedení média volným prostorem (Obr. 5.13) byly použity plastové hadičky a nástrčná 

šroubení od společnosti SMC. 

 
Obr. 5.13 – Vedení chlazení volným prostorem 

Tlak chladící kapaliny dosahuje hodnot 1-3 bar, všechny prvky, použité pro vedení chladící 

kapaliny, tomuto tlaku vyhovují. 

5.4.3. Vedení kabelů 

Pro kabely motoru (silový a senzorický kabel) a odměřování osy C byla vytvořena cesta 

(viditelná na Obr. 5.7), kterou mohou být vytaženy až na boční výstup z otočně sklopného stolu. 
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Na výstupu z dutiny v ose B jsou posléze kabely vloženy do energetického řetězu 

04.20.048.0 společnosti IGUS, který umožňuje ohýbání v obou směrech (proto je možné  

ho použít u rotačních aplikacích), poloměr ohybu tohoto řetězu je 48 mm. Největší dynamický 

poloměr kabelů je 32,5 mm, řetěz tedy umožní bezpečnou manipulaci s kabely. Na Obr. 5.14  

je několik poloh natočení osy B a jím odpovídající polohy energetického řetězu. 

 
Obr. 5.14 – Polohy řetězu; vlevo -100°; na středu 0°; vpravo +100° 

5.5. Rotační osa C 

Tento celek (Obr. 5.15) zajišťuje funkci neomezeného otáčení stolu, zemnění a rotačního 

rozvodu chladícího média.  

 
Obr. 5.15 – Rotační osa C 

V této ose jsou použita dvě valivá ložiska s kosoúhlým stykem SKF S71916 

ACD/P4ADBB (Obr. 5.15; poz. 1), která byla vybrána z rozměrových důvodů, protože standartní 

ložiska nevyhovují. V počátku konstrukce byla zvažována i YRT ložiska, která ale rozměrově 

neodpovídala možnostem zástavby. 
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Použitá ložiska jsou krytovaná s trvalou tukovou náplní (značení S), mají stykový úhel 25° 

(označení AC) a jsou určena pro vysoké zatížení (značení D), mají největší velikost a počet 

valivých elementů, což významně zvyšuje tuhost ložisek. Jejich vzájemné uložení označuje 

výrobce v některých podkladech jako „back-to-back“ (Obr. 5.22), u nás známé jako uložení  

do „O“. Toto uložení se vyznačuje relativně vysokou tuhostí a je vhodné pro zachytávání 

momentových zatížení. Vzhledem k omezenému zástavbovému prostoru pro ložiska bylo zvoleno 

jejich vzájemné uložení, u kterého nelze říct, že se jedná o uložení standartní, toto uložení  

se nachází i na rotační ose B. Proto došlo k osobní konzultaci u výrobce ložisek, společnosti SKF, 

kde proběhla simulace v interním výpočtovém software SKF SimPro Spindle a bylo ověřeno,  

že použitá ložiska při daných provozních parametrech je možné v této vzájemné poloze použít, 

aniž by to vyvolávalo nežádoucí vliv na ložiska. 

Byl zde použit prstencový motor QTR-A-133-34N (Obr. 5.15; poz. 2) od společnosti 

Tecnotion, jehož parametry jsou: 

- Jmenovitý moment Mn = 10 Nm 

- Jmenovité otáčky nn = 946 min-1 

- Špičkový moment Mp = 20,6 Nm 

Vzhledem k malým zástavbovým možnostem se v této ose nenachází brzda, proto je motor 

používán i pro brzdění této osy. Momentová charakteristika motoru je na Obr. 5.16, kde Tc  

je jmenovitý moment. 

 
Obr. 5.16 – Momentová charakteristika motoru QTR-A-133-34N [78] 

Dalším komponentem je úhlové odměřování AksIM (Obr. 5.15; poz. 3) společnosti RLS 

(na některých trzích vystupuje pod značkou RENISHAW) s odměřovacím kroužkem MRA8, 

jedná se o absolutní magnetické odměřování se čtením v axiálním směru. Nejhorší přesnost 

celého odměřovacího systému je ±0,1°, tuto hodnotu udává výrobce a zdůrazňuje důležitost 

správné volby uložení kroužku na hřídeli, odměřovací hlavička samotná má přesnost odečítání 

±0,05°. 

Odměřování se nachází relativně blízko k prstencovému motoru, byla tedy prověřena 

možnost ovlivnění odměřování magnetickým polem motoru. S otázkou možného ovlivnění  



 

 

 

 

 

 

72 

byl kontaktován výrobce motoru, který následně potvrdil, že použitá vzdálenost od motoru  

je dostatečná pro zajištění správné funkčnosti. Podle výrobce odměřování je navíc vhodné 

umisťovat odměřovací kroužek magnetickým pravítkem dále od zdroje magnetického pole  

a použít ocelovou část kroužku jako stínění, to zde bylo též aplikováno. 

Rotační rozvod (Obr. 5.15; poz. 4) je, jak již bylo zmíněno, součástí chladícího okruhu, 

jeho podrobnější popis vč. použitých komponent je v kapitole 5.7. 

Ocelová patrona osy C (Obr. 5.15; poz. 5) je vložena do hliníkového tělesa osy B  

(Obr. 5.15; poz. 6). Vzhledem k nesourodým materiálům je třeba po vložení provést obrábění 

sestavy, při kterém se vytvoří funkční plochy ložisek a statoru motoru. Hliník je zde použit hlavně 

pro snížení hmotnosti celku, neboť by při příliš vysoké hmotnosti hrozila nemožnost správně 

brzdit osu B. 

Dalším důležitým komponentem je upínací stůl (Obr. 5.15; poz. 7 a Obr. 5.17). Tento  

díl bude vyráběn aditivní technologií WAAM, která umožní vytvoření vnitřní drážky (Obr. 5.10), 

která slouží k aktivnímu chlazení. Stůl je vybaven dvěma sadami závitových děr, které slouží 

k upnutí dvou různých navařovacích desek, které slouží jako základ pro navařování dalšího 

materiálu. 

 
Obr. 5.17 – Upínací stůl 

Samozřejmě se zde nachází i zemnící kontakt, který byl popsán v předchozí kapitole. 

5.6. Rotační osa B 

Tato rotační osa (Obr. 5.18) zajišťuje naklápění v rozsahu ±100°, průchod kabelů motoru 

a odměřování osy C a rotační rozvod chladícího média. 

I zde jsou použita ložiska SKF S71916 ACD/P4ADBB (Obr. 5.18; poz. 1) v uložení  

do „O“. Také tato ložiska byla předmětem konzultace ve společnosti SKF a stejně jako v případě 

osy C bylo jejich použití při daných provozních podmínkách a vzájemnému umístění shledáno 

vyhovujícím. 



 

 

 

 

 

 

73 

 
Obr. 5.18 – Rotační osa B 

Prstencový motor je QTR-A-160-34N (Obr. 5.18; poz. 2) od společnosti Tecnotion, jehož 

parametry jsou: 

- Jmenovitý moment Mn = 15,7 Nm 

- Jmenovité otáčky nn = 555 min-1 

- Špičkový moment Mp = 34,1 Nm 

I zde je motor použit i pro brždění rotační osy, protože ze zástavbových důvodů nebylo 

možné osadit rotační osu brzdou. Jeho momentová charakteristika je na Obr. 5.19 (Tc – jmenovitý 

moment). 

 
Obr. 5.19 – Momentová charakteristika QTR-A-160-34N [78] 

Dalším stejným komponentem jako v případě osy C je úhlové absolutní magnetické 

odměřování AksIM (Obr. 5.18; poz. 3) s odměřovacím kroužkem MRA8. I pro tuto vzájemnou 
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polohu odměřování a motoru bylo u výrobce motoru zjišťováno možné magnetické ovlivnění  

a výrobce i v tomto případě potvrdil, že k ovlivnění odměřování motorem nedojde. 

Rotační rozvod (Obr. 5.18; poz. 4) bude detailně popsán v kapitole 5.7. 

I zde je využita ocelová patrona (Obr. 5.18; poz. 5), která se bude vkládat do hliníkového 

stojanu (Obr. 5.18; poz. 6) a obrábění funkčních ploch proběhne až po sestavení. Hlavní motivací 

je snížení celkové váhy otočně sklopného stolu. 

5.7. Rotační rozvody 

Rotační rozvody obecně slouží k rozvádění tekutinových médií v rotačních osách, skládají 

se z několika dílčích částí, a to z rotační části, statické části a rotačního těsnění. 

Jak již bylo uvedeno, rotační rozvody v této práci byly použity u obou rotačních os, slouží 

zde k vedení chladícího média. Svou konstrukcí se od sebe použité rotační rozvody neliší,  

jsou použity stejné komponenty a konstrukce je téměř stejná. Z toho důvodu bude detailně popsán 

jen rotační rozvod použitý v ose C. 

5.7.1. Rotační rozvod osy C 

Rotační rozvod osy C (Obr. 5.20) je tvořen třemi rotačními těsněními (Obr. 5.20; poz. 1) 

R310–45x56x4,2 společnosti Hennlich, které je určené přímo pro aplikace s otáčivým a kývavým 

pohybem. Výrobcem je přímo doporučeno jejich použití v rotačních rozvodech a vyznačuje  

se snadnou montáží, nízkým třením a absencí „slip-stick“ efektu, což výrazně přispívá  

ke snižování pasivních sil. 

 
Obr. 5.20 – Rotační rozvod osy C 

Dalším prvkem jsou vodící kroužky F87 (Obr. 5.20; poz. 2) také od společnosti Hennlich, 

které zabraňují dotyku rotační (Obr. 5.20; poz. 3) a statické části (Obr. 5.20; poz. 4) rotačního 
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rozvodu při případných teplotních deformacích, případně ne zcela ideálně provedené montáže.  

I u vodících kroužků výrobce vyzdvihuje nízké tření a absenci „slip-stick“ efektu. 

5.8. Pracovní omezení 

Vzhledem k faktu, že osa B není vybavena brzdou s bezpečnostní funkcí, je nutno zmínit 

omezení, které z tohoto vyplývá. Při případném výpadku elektrické energie vypadne i polohová 

vazba mezi rotorem a statorem motoru, který brzdu nahrazuje. V takovém případě dojde 

k přetočení rotační osy do jedné z rovnovážných poloh. První rovnovážná poloha je 0° natočení 

osy B. Druhou rovnovážnou polohou je natočení osy B o více než 110°, kdy dojde 

k mechanickému kontaktu pryžového dorazu a stojanu otočného stolu. To samé se stane  

i při natočení více než -110°. 

Celý mechanismus jednu z rovnovážných poloh zaujme na základě aktuální polohy 

natočení osy B a polohy celkového těžiště osy B. Lze tedy říci, že hlavním parametrem, který 

způsobuje omezení, je právě poloha těžiště, která bude omezovat doporučené natočení osy B. 

Pokud se poloha těžiště celku (osa B, návarová deska a obrobek) dostane nad osu rotace osy B 

(kladná polorovina z Obr. 5.21) nelze doporučit, aby byla osa B používána v rozsahu natočení 

větším než ±89°. 

 
Obr. 5.21 – Poloroviny osy B 

 

Tab. 5.1 – Parametry těžiště nezatížené osy B 

Parametry těžiště: Nezatížená osa B 

- Celková hmotnost mnB = 32 kg 

- Max. rameno rnB = 0,03 m 
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Se znalostí hmotnosti a polohy těžiště osy B (Tab. 5.1) je možné vyjádřit vztah, který  

je možné pro toto rozhodnutí použít: 
   

 
𝑍𝑐 =

𝑚𝑛𝐵 · (−𝑟𝑛𝐵) + 𝑚𝑂 · 𝑟𝑂

𝑚𝑛𝐵 + 𝑚𝑂
=

32 · (−0,03) + 𝑚𝑂 · 𝑟𝑂

32 + 𝑚𝑂
= 

=
−0,96 + 𝑚𝑂 · 𝑟𝑂

32 + 𝑚𝑂
< 0 

(5.1) 

   

Vztah však není univerzální, počítá s umístěním těžiště návarové desky s obrobkem v ose 

rotace osy C. Pokud jsou tyto podmínky splněny (těžiště v ose C a zároveň pod osou B), potom 

je možné používat plný rozsah osy B bez nebezpečí případného nežádoucího nárazu při výpadku 

elektrické energie. Pokud by nebyla splněna podmínka umístění těžiště v ose C, potom se jako 

nejjistější způsob zjištění polohy těžiště celku jeví analýza v CAD software. 

5.9. Výpočtová část 

V rámci výpočtové části této práce byly provedeny kontrolní výpočty trvanlivosti ložisek, 

krouticího momentu motoru pro zajištění požadované dynamiky a brzdící funkce. Dále bylo 

provedeno ověření vhodnosti použitých těsnění podle limitních parametrů udávaných výrobcem. 

5.9.1. Ložiska osy C 

Ložiska jsou vůči sobě umístěna v sestavení „back-to-back“ (Obr. 5.22), které je výhodné 

při působícím momentovém zatížení. Pro určení trvanlivosti ložisek osy C je třeba provést 

výpočet pro dvě polohy.  

První poloha je, když je osa B natočena o 90°. 

 
Obr. 5.22 – Sestavení ložisek „back-to-back“ (do „O“)  [79] 
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Zatížení působící na ložiska je v Tab. 5.2. 

 

Tab. 5.2 – Zátěžné parametry ložisek osy C (natočení 90°) 

Zátěžné parametry: Axiální směr 

- Předepnutí (třída B) Gm = 440 N 

Zátěžné parametry: Radiální směr 

- Hmotnost všech komponent mC = 11 kg 

- Hmotnost obrobku mO = 20 kg 

 

Axiální síla působící na ložiska je: 
   

 𝐹𝑎𝐶90 = 𝐺𝑚 = 440 N (5.2) 
   

Radiální síla působící na ložiska je: 
   

 𝐹𝑟𝐶90 = (𝑚𝐶 + 𝑚𝑂) · g = (11 + 20) · 9,81 = 304 N (5.3) 
   

Parametry vybraných ložisek jsou v Tab. 5.3. 

 

Tab. 5.3 – Parametry vybraných ložisek 

Ložiska: SKF S71916 ACD/P4ADBB 

- Statická únosnost C0 = 34 500 N 

- Dynamická únosnost C = 36 500 N 

- Max. dov. zatížení Pu = 1 560 N 

 

Jsou použity dvě ložiska, proto je nutné provést přepočet hodnot únosností a maximálního 

dovoleného zatížení ložisek. Přepočtové koeficienty v Tab. 5.4. 

 

Tab. 5.4 – Přepočtové koeficienty páru ložisek 

Přepočtové koef.: SKF S71916 ACD/P4ADBB 

- Koef. statické únosnosti kC0 = 2 - 

- Koef. dynamické únosnosti kC = 1,62 - 

- Koef. max. dov. zatížení kPu = 2 - 

 

Přepočty jsou následující: 
   

 𝐶02 = 𝑘𝐶0 · 𝐶0 = 2 · 34 500 = 69 000 N (5.4) 
   

 𝐶2 = 𝑘𝐶 · C = 1,62 · 36 500 = 59 130 N (5.5) 
   

 𝑃𝑢2 = 𝑘𝑃𝑢 · 𝑃𝑢 = 2 · 1560 = 3 120 N (5.6) 
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Parametry potřebné pro výpočet statického a dynamického ekvivalentního zatížení  

pro kosoúhlá ložiska v provedení ACD jsou v Tab. 5.5.  

 

Tab. 5.5 – Výpočtové koeficienty pro vybraná ložiska 

Koeficienty kosoúhlých ložisek v provedení ACD v sestavení „back-to-back“ 

- Parametr e e = 0,68 - 

- Parametr X2 X2 = 0,67 - 

- Parametr Y1 Y1 = 0,92 - 

- Parametr Y2 Y2 = 1,41 - 

- Parametr Y0 Y0 = 0,76 - 

 

Statické ekvivalentní zatížení pro kosoúhlá ložiska v sestavení „back-to-back“ je: 
   

 𝑃0𝐶90 = 𝐹𝑟𝐶90 + 𝑌0 · 𝐹𝑎𝐶90 = 304 + 0,76 · 440 = 638 N (5.7) 
   

Pro určení výpočtového vztahu dynamického ekvivalentního zatížení byl proveden 

rozhodovací výpočet: 
   

 𝐹𝑎𝐶90

𝐹𝑟𝐶90
=

440

304
= 1,45 > 0,68 = 𝑒 (5.8) 

   

Tento výsledek určuje vztah pro výpočet dynamického ekvivalentního zatížení, které je: 
    

 𝑃𝐶90 = 𝑋2 · 𝐹𝑟𝐶90 + 𝑌2 · 𝐹𝑎𝐶90 = 0,67 · 304 + 1,41 · 440 = 

= 824 N 
(5.9) 

   

Statická bezpečnost: 
   

 
𝑆0𝐶90 =

𝐶02

𝑃0𝐶90
=

69 000

638
= 108 (5.10) 

   

Z hlediska statické bezpečnosti je výrobcem doporučeno, aby hodnota byla vyšší než 2. 

Tato podmínka je splněna. 

Trvanlivost ložisek se řídí vztahem (exponent p = 3 – pro kuličková ložiska): 
   

 
𝐿10ℎ𝐶90 = (

𝐶2

𝑃𝐶90
)

𝑝

·
106

60 · n
= (

59 130

824
)

3

·
106

60 · 100
= 

= 61,5 · 106 ℎ𝑜𝑑 > 20 000 ℎ𝑜𝑑  

(5.11) 

   

Trvanlivost ložisek je vyšší, než je požadována pro obráběcí stroje, proto ložiska v této 

poloze vyhovují. 
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Druhá poloha je, když osa B zaujímá výchozí polohu. Zatížení působící na ložiska v poloze 

natočení 0° je v Tab. 5.6. 

 

Tab. 5.6 - Zátěžné parametry ložisek osy C (natočení 0°) 

Zátěžné parametry: Axiální směr 

- Předepnutí (třída B) Gm = 440 N 

- Hmotnost všech komponent mC = 11 kg 

- Hmotnost obrobku mO = 20 kg 

 

Axiální síla působící na ložiska je: 
   

 𝐹𝑎𝐶0 = 𝐺𝑚 + (𝑚𝐶 + 𝑚𝑂) · g = 440 + (11 + 20) · g = 744 N (5.12) 
   

Radiální síla působící na ložiska je: 
   

 𝐹𝑟𝐶0 = 0 N (5.13) 
   

Statické ekvivalentní zatížení pro kosoúhlá ložiska v sestavení back-to-back je: 
   

 𝑃0𝐶0 = 𝐹𝑟𝐶0 + 𝑌0 · 𝐹𝑎𝐶0 = 0 + 0,76 · 744 = 565 N (5.14) 
   

Při určování vztahu pro určení dynamického zatížení nastal problém s dělením nulou,  

ale lze předpokládat, že radiální síla bude z mnoha důvodů nenulová i v poloze natočení 0°.  

Její hodnota bude ale velmi malá, a proto lze říci, že podíl axiální a radiální síly bude větší  

než hodnota parametru e. Výpočtový vztah pro dynamické ekvivalentní zatížení je potom: 
    

 𝑃𝐶0 = 𝑋2 · 𝐹𝑟𝐶0 + 𝑌2 · 𝐹𝑎𝐶0 = 0,67 · 0 + 1,41 · 744 = 

= 1049 N 
(5.15) 

   

Statická bezpečnost: 
   

 
𝑆0𝐶0 =

𝐶02

𝑃0𝐶0
=

69 000

565
= 122 (5.16) 

   

Z hlediska statické bezpečnosti je výrobcem doporučeno, aby hodnota byla vyšší než 2. 

Tato podmínka je splněna. 

Trvanlivost ložisek se řídí vztahem (exponent p = 3 – pro kuličková ložiska): 
   

 
𝐿10ℎ𝐶0 = (

𝐶2

𝑃𝐶0
)

𝑝

·
106

60 · n
= (

59 130

1049
)

3

·
106

60 · 100
= 

= 29,8 · 106 ℎ𝑜𝑑 > 20 000 ℎ𝑜𝑑  

(5.17) 

   

Trvanlivost ložisek je vyšší, než je požadována pro obráběcí stroje, proto ložiska i v této 

poloze vyhovují. 
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Celková vypočtená Trvanlivost ložisek je: 
   

 𝐿10ℎ𝐶 = min{𝐿10ℎ𝐶90; 𝐿10ℎ𝐶0} = 29,8 · 106 ℎ𝑜𝑑 (5.18) 
   

5.9.2. Ložiska osy B 

Ložiska jsou vůči sobě také umístěna v sestavení „back-to-back“ (Obr. 5.22), které  

je výhodné při působícím momentovém zatížení. Pro určení trvanlivosti ložisek osy B stačí 

provést výpočet ve výchozí poloze. 

I pro tuto osu byla vybraná ložiska SKF S71916 ACD/P4ADBB, jako v případě osy C. 

Všechny parametry a výpočty, vztahující se k ložiskům, jsou tedy stejné jako ty prezentované 

v předešlé kapitole. 

Zatížení působící na ložiska je v Tab. 5.7. 

 

Tab. 5.7 – Zátěžné parametry ložisek osy B 

Zátěžné parametry: Axiální směr 

- Předepnutí (třída B) Gm = 440 N 

Zátěžné parametry: Radiální směr 

- Hmotnost všech komponent mB = 32 kg 

- Hmotnost obrobku mO = 20 kg 

 

Axiální síla působící na ložiska je: 
   

 𝐹𝑎𝐵 = 𝐺𝑚 = 440 N (5.19) 
   

Radiální síla působící na ložiska je: 
   

 𝐹𝑟𝐵 = (𝑚𝐵 + 𝑚𝑂) · g = (32 + 20) · 9,81 = 510 N (5.20) 
   

Statické ekvivalentní zatížení pro kosoúhlá ložiska v sestavení „back-to-back“ je: 
   

 𝑃0𝐵 = 𝐹𝑟𝐵 + 𝑌0 · 𝐹𝑎𝐵 = 510 + 0,76 · 440 = 845 𝑁 (5.21) 
   

Pro určení výpočtového vztahu dynamického ekvivalentního zatížení byl proveden 

rozhodovací výpočet: 
   

 𝐹𝑎𝐵

𝐹𝑟𝐵
=

440

510
= 0,86 > 0,68 = 𝑒 (5.22) 

   

Tento výsledek určuje vztah pro výpočet dynamického ekvivalentního zatížení, které je: 
    

 𝑃𝐵 = 𝑋2 · 𝐹𝑟𝐵 + 𝑌2 · 𝐹𝑎𝐵 = 0,67 · 510 + 1,41 · 440 = 

= 962 N 
(5.23) 
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Statická bezpečnost: 
   

 
𝑆0𝐵 =

𝐶02

𝑃0𝐵
=

69 000

845
= 82 (5.24) 

   

Z hlediska statické bezpečnosti je výrobcem doporučeno, aby hodnota byla vyšší než 2. 

Tato podmínka je splněna. 

Trvanlivost ložisek se řídí vztahem (exponent p = 3 – pro kuličková ložiska): 
   

 
𝐿10ℎ𝐵 = (

𝐶2

𝑃𝐵
)

𝑝

·
106

60 · n
= (

59 130

962
)

3

·
106

60 · 100
= 

= 38,7 · 106 ℎ𝑜𝑑 > 20 000 ℎ𝑜𝑑  

(5.25) 

   

Trvanlivost ložisek je vyšší než hodnota požadovaná pro obráběcí stroje, ložiska vyhovují. 

5.9.3. Pohon osy C 

Na základě navrhovaných variant a vybrané kompromisní varianty, u které bylo předběžně 

určeno zrychlení, bylo požadováno, aby zrychlení obou plně zatížených rotačních os bylo 

nejméně 15 rad/s2 (αmin = 15 rad/s2). 

Pro pohon osy C byl použit prstencový motor, který byl již zmíněn v konstrukční části. 

Jedná se o motor QTR-A-133-34N společnosti Tecnotion. V následující tabulce (Tab. 5.8) jsou 

parametry, které byly potřebné pro provedení výpočtu. 

 

Tab. 5.8 – Parametry pro výpočet dynamiky osy C 

Parametry motoru: Tecnotion QTR-A-133-34N 

- Jmenovitý moment MnC = 10 Nm 

- Jmenovité otáčky nnC = 555 min-1 

- Moment setrvačnosti rotoru JmC = 6,2·10-4 kg·m2 

Parametry osy C 

- Moment setrvačnosti JC = 0,11 kg·m2 

 

Moment setrvačnosti osy C byl zjištěn v měřícím prostředí CAD software Siemens NX. 

Nejdříve je třeba určit celkový moment setrvačnosti redukovaný na motor. Vzhledem 

k bezpřevodovému přenosu krouticího momentu z motoru na osu je tento výpočet jen prostým 

součtem setrvačností výše uvedených. 
   

 𝐽𝑐𝑟𝑒𝑑𝑚𝐶 = 𝐽𝑚𝐶 + 𝐽𝐶 = 6,2 · 10−4 + 0,11 = 0,1106 𝑘𝑔 · 𝑚2 (5.26) 
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Pro vyjádření dynamiky rotační osy byl zvolen parametr zrychlení, ten v sobě skrývá 

jmenovitý moment motoru a velikost setrvačných hmot. 
   

 𝑀𝑝ř𝐶 = 𝐽𝑐𝑟𝑒𝑑𝑚𝐶 · 𝛼𝑚𝑖𝑛 = 0,1106 · 15 = 1,7 𝑁𝑚 (5.27) 
   

Je třeba uvážit vliv pasivních odporů, které není možné vyčíslit, proto volím opravný 

koeficient momentu kM = 2, tato hodnota je volena pro obě rotační osy. 
   

 𝑀𝑚𝑖𝑛𝐶 = 𝑘𝑀 · 𝑀𝑝ř𝐶 = 2 · 1,7 = 3,4 𝑁𝑚 < 10 𝑁𝑚 = 𝑀𝑛𝐶   (5.28) 
   

Ze vztahu (5.28) je patrné, že motor má dostatečný jmenovitý moment pro vytvoření 

požadovaného zrychlení 15 rad/s2. Požadované otáčky jsou 100 min-1, motor je schopen,  

při jmenovitém momentu, dosáhnout otáček až 555 min-1 (Obr. 5.16). Motor tedy splňuje nároky 

kladené na rotační osu C.  

5.9.4. Pohon osy B 

Pro pohon osy B byl také použit prstencový motor, jak již bylo zmíněno. Jedná se o motor 

QTR-A-160-34N společnosti Tecnotion. V Tab. 5.9 následují parametry, které byly potřebné  

pro provedení výpočtu. 

 

Tab. 5.9 – Parametry pro výpočet dynamiky osy B 

Parametry motoru: Tecnotion QTR-A-160-34N 

- Jmenovitý moment MnB = 15,7 Nm 

- Jmenovité otáčky nnB = 946 min-1 

- Moment setrvačnosti rotoru JmB = 1,4·10-3 kg·m2 

Parametry osy B 

- Moment setrvačnosti JB = 0,34 kg·m2 

 

Moment setrvačnosti osy B byl zjištěn v měřícím prostředí CAD software Siemens NX. 

I zde se jedná o bezpřevodový systém, tudíž výpočet redukovaného momentu setrvačnosti 

na motor je: 
   

 𝐽𝑐𝑟𝑒𝑑𝑚𝐵 = 𝐽𝑚𝐵 + 𝐽𝐵 = 1,4 · 10−3 + 0,34 = 0,3414 𝑘𝑔 · m2 (5.29) 
   

Pro vyjádření dynamiky rotační osy byl zvolen parametr zrychlení, ten v sobě skrývá 

jmenovitý moment motoru a velikost setrvačných hmot. 
   

 𝑀𝑝ř𝐵 = 𝐽𝑐𝑟𝑒𝑑𝑚𝐵 · 𝛼𝑚𝑖𝑛 = 0,3414 · 15 = 5,1 𝑁𝑚 (5.30) 
   

Po zavedení opravného koeficientu momentu kM: 
   

 𝑀𝑚𝑖𝑛𝐵 = 𝑘𝑀 · 𝑀𝑝ř𝐵 = 2 · 5,1 = 10,2 𝑁𝑚 < 15,7 𝑁𝑚 = 𝑀𝑛𝐶 (5.31) 
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I motor použitý v ose B je schopen dosáhnout zrychlení 15 rad/s2. Jeho maximální otáčky 

při jmenovitém momentu jsou 946 min-1 (Obr. 5.19), což je hodnota vyšší než otáčky požadované. 

Motor tedy vyhovuje nárokům kladeným na rotační osu B.  

5.9.5. Brzdné momenty osy C 

Vzhledem k symetrii osy C je porovnáván jen jeden možný stav, který nastane  

při excentrickém umístění obrobku na stole. Na Obr. 5.23 je zachycen extrémní případ, který 

nemá velkou pravděpodobnost, že by ve skutečnosti nastal, ale je vhodné ho použít pro optimální 

zhodnocení maximálního brzdného momentu.  

V důsledku nepříznivých zástavbových rozměrů nebyla ani u jedné rotační osy použita 

žádná brzda, proto je nutné, aby brzdný moment byl menší, než je jmenovitý moment motoru. 

Parametry jsou v Tab. 5.10.  

Tab. 5.10 – Parametry těžiště osy C 

Parametry těžiště: Excentricky zatížená osa C 

- Celková hmotnost mextC = 21 kg 

- Max. rameno rC = 0,018 m 

 

 
Obr. 5.23 – Umístění těžiště excentricky zatížené osy C  

Výpočtový vztah je následující: 

Potřebný brzdný moment je menší než dostupný jmenovitý moment na motoru, takže motor 

je schopen ubrzdit osu C. 

   

 𝑀𝑏𝐶 = 𝑚𝑒𝑥𝑡𝐶 · 𝑔 · 𝑟𝐶 = 21 · 9,81 · 0,018 = 3,7 Nm (5.32) 
   

 𝑀𝑏𝐶 = 3,7 𝑁𝑚 < 10 𝑁𝑚 = 𝑀𝑛𝐶 (5.33) 
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5.9.6. Brzdné momenty osy B 

Brzdné momenty je třeba pro osu B vypočítat pro dva krajní stavy, a to pro případ,  

kdy je osa B nezatížená obrobkem a druhý stav je zatížení osy maximálním obrobkem (20 kg).  

Umístění těžiště při nezatíženém stavu je na Obr. 5.24 a parametry jsou v Tab. 5.1. 

 
Obr. 5.24 – Umístění těžiště nezatížené osy B  

Výpočtový vztah je následující: 
   

 𝑀𝑏𝑛𝐵 = 𝑚𝑛𝐵 · 𝑔 · 𝑟𝑛𝐵 = 32 · 9,81 · 0,03 = 9,4 𝑁𝑚 (5.34) 
   

 𝑀𝑏𝑛𝐵 = 9,4 𝑁𝑚 < 15,7 𝑁𝑚 = 𝑀𝑛𝐵 (5.35) 
   

Potřebný brzdný moment pro nezatíženou osu B je menší než jmenovitý moment dostupný 

na motoru. Motor tedy zvládne osu brzdit. 

Umístění těžiště při zatíženém stavu je na Obr. 5.25 a parametry jsou v Tab. 5.11.  

 

Tab. 5.11 - Parametry těžiště zatížené osy B 

Parametry těžiště: Zatížená osa B 

- Celková hmotnost mzB = 54 kg 

- Max. rameno rzB = 0,006 m 
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Obr. 5.25 – Umístění těžiště zatížené osy B  

Výpočtový vztah je následující: 
   

 𝑀𝑏𝑧𝐵 = 𝑚𝑧𝐵 · g · 𝑟𝑧𝐵 = 54 · 9,81 · 0,006 = 3,2 Nm (5.36) 
   

 𝑀𝑏𝑧𝐵 = 3,2 𝑁𝑚 < 15,7 𝑁𝑚 = 𝑀𝑛𝐵 (5.37) 
   

Potřebný brzdný moment pro zatíženou osu B je menší než jmenovitý moment dostupný 

na motoru. Motor tedy opět zvládne osu brzdit. 

Pro oba stavy existuje i dostatečná momentová rezerva pro následné rozpohybování osy. 

5.9.7. Obvodová rychlost rotačních rozvodů 

Z důvodů požadavků těsnění je třeba ověřit, zda není při požadovaných otáčkách  

(100 min-1) překročena maximální obvodová rychlost dovolená výrobcem těsnění. Také je třeba 

ověřit, jestli není překročena maximální hodnota součinu obvodové rychlosti a tlaku média. 

Jedná se o těsnění R310 společnosti Hennlich, jehož parametry jsou v Tab. 5.12. 

 

Tab. 5.12 – Parametry rotačního těsnění 

Parametry těsnění: Hennlich R310 

- Max. obvodová rychlost vR310 = 0,5 m/s 

- Max. tlak pR310 = 300 bar 

- Max. pt·vt pt·vt = 40 bar·m/s 
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Tlak překročen není, protože chladicí kapalina má maximální tlak 3 bar (pt = 3 bar). Oba 

rotační rozvody jsou umístěny na těsnícím průměru dt = Ø45 mm (rt = 22,5 mm), výpočet 

obvodové rychlosti je následující: 
   

 
𝑣𝑡 =

𝑛 · 2 · π

60
· r𝑡 =

100 · 2 · π

60
· 22,5 = 0,24 𝑚 𝑠⁄ < 0,5 𝑚 𝑠⁄  (5.38) 

   

Obvodová rychlost není překročena. Zbývá ověřit součin p·v: 
   

 𝑝𝑡 · 𝑣𝑡 = 3 · 0,24 = 0,72 bar · 𝑚 𝑠⁄ < 40 𝑏𝑎𝑟 · 𝑚 𝑠⁄  (5.39) 
   

Ani tento parametr není překročen. Těsnění rotačního rozvodu je tedy vyhovující a bude 

plnit požadovanou funkci. 

  



 

 

 

 

 

 

87 

6. Závěr 

Tato závěrečná práce se zabývá návrhem otočně sklopného stolu pro 5osý hybridní stroj 

využívající aditivní technologii WAAM. Daný stroj již otočně sklopný stůl používá, ten ale nadále 

nevyhovuje svými parametry a vylepšené řešení, které je předmětem této práce má dosahovat 

lepších parametrů. Porovnání parametrů je v Tab. 6.1. 

 

Tab. 6.1 – Porovnání parametrů vylepšeného a existujícího řešení 

Otočně sklopný stůl Existující Vylepšený 

Parametry osy C   

- Jmenovitý moment nezjištěno 10 Nm 

- Rychlost otáčení 60 min-1 100 min-1 

- Rozsah polohování neomezený neomezený 

- Přesnost polohování ±0,2 ° ±0,1 ° 

Parametry osy B (osy A pro existující řešení)   

- Jmenovitý moment nezjištěno 15,7 Nm 

- Rychlost otáčení 60 min-1 100 min-1 

- Rozsah polohování ±90 ° ±100 ° 

- Přesnost polohování ±0,2 ° ±0,1 ° 

Další parametry   

- Průměr pracovního stolu 180 mm 180 mm 

- Maximální nosnost 10 kg 20 kg 

- Rozměr v ose x 600 mm 303 mm 

- Rozměr v ose y 130 mm 352,5 mm 

- Rozměr v ose z 197 mm 284 mm 

 

V rámci práce byla provedena rešerše v oblastech motivace pro víceosé obrábění, otočně 

sklopné stoly a jejich komponenty a aditivních technologií. Také byla doplněna specifikace 

požadavků na navrhovaný otočně sklopný stůl.  

Dále byl vytvořen návrh několika možných variant provedení otočně sklopného stolu,  

kde hlavním charakteristickým rysem byla konstrukce samotná a uspořádání pohonů. Z těchto 

navrhovaných řešení byla vícekriteriální analýzou variant, konkrétně metodou bazické varianty, 

vybrána kompromisní varianta, jenž byla dále zpracována. 

Vybraná varianta se vyznačuje jednostranným uložením rotační osy B, umístěním plochy 

pracovního stolu na úroveň osy rotace osy B a využitím prstencových motorů v obou rotačních 

osách. Po konstrukční stránce bylo vyřešeno rozmístění jednotlivých komponent, zajištění 
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požadovaných funkcí a dosažení požadovaných parametrů. Bylo tedy zajištěno uzemnění 

pracovního stolu, aktivní chlazení upínacího stolu a prstencových motorů. 

Byly provedeny kontrolní výpočty trvanlivosti ložisek, vhodnosti použitých pohonů, 

brždění rotačních os a použitých rotačních těsnění. 

A byla vypracována výkresová dokumentace, která je součástí přílohy této diplomové 

práce, konkrétně se jedná o jeden sestavný výkres a 3 výrobní výkresy. 
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