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Hledáte kvalitní studium?
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Plzni a patří na fakultě k největším. Fakulta strojní je moderní otevřenou vzdělávací institucí 

uznávanou i v oblasti vědy a výzkumu uplatňovaného v praxi. 

Katedra konstruování strojů disponuje moderně vybavenými laboratořemi s počítačovou technikou, 

na které jsou např. studentům pro studijní účely neomezeně k dispozici nové verze předních CAD 

(Pro/Engineer, Catia, NX ) a CAE (MSC Marc, Ansys) systémů. Laboratoře katedry jsou ve všední dny 
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které mj. vznikají i nové kvalitní učební materiály, které budou v nadcházejících letech využívány pro 

podporu výuky. Jeden z výsledků této snahy máte nyní ve svých rukou. 

V rámci výuky i mimo ni mají studenti možnost zapojit se na katedře také do spolupráce s předními 

strojírenskými podniky v plzeňském regionu i mimo něj. Řada studentů rovněž vyjíždí na studijní stáže 

a praxe do zahraničí. 
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00 SOUSTRUH 



KA07.00-INFORMACE O UNIVERZÁLNÍM HROTOVÉM 
SOUSTRUHU SU 840 

ÚVODNÍ INFORMACE 

• Univerzální hrotový soustruh je obráběcí stroj pro výrobu především rotačních součástí.
• Hlavní řezný pohyb je rotační. Tento pohyb koná obrobek upnutý ve vřeteni soustruhu.
• Obrobek je možné upnout do sklíčidla, lícní desky, nebo mezi hroty.
• Vedlejší pohyb, většinou přímočarý, koná nástroj. Vedlejší pohyb může být ve směru osy obrobku – podélný

posuv, nebo ve směru kolmém na osu obrobku – příčný posuv, nebo je možné využít kombinaci obou pohybů.
• Jako nástroje se nejčastěji používají soustružnické nože, ale je možné použít i vrtací, vyvrtávací a frézovací

nástroje.
• Univerzální hrotový soustruh se používá pro obrábění vnějších i vnitřních válcových ploch, ploch kuželových,

tvarových rotačních ploch, řezání závitů, vrtání otvorů a dalších operací.
• Univerzální hrotový soustruh je možno používat v plně automatickém režimu, kde je pro programování a řízení

použit počítač, nebo je možné soustruh řídit ručně pomocí manuálních ovládání.
• Velikost univerzálního hrotového soustruhu je určena oběžným průměrem nad ložem (840 mm) a největší

vzdáleností hrotů (2000 mm)

• Technické charakteristiky navrženého univerzálního hrotového soustruhu SU 840:
o Univerzální hrotový soustruh SU 840 patří do skupiny středně velkých obráběcích strojů.
o Vřeteno a oba posuvové mechanismy jsou poháněny pomocí elektromotorů.
o Vodící plochy lože jsou dvoudráhového provedení. Vodící plochy podélného suportu se skládají

z nesymetrické prizmatické vodící dráhy na jedné straně a z rovinné vodící dráhy na straně druhé. Vodící
plochy koníku se skládají ze symetrické prizmatické vodící dráhy na jedné straně a z rovinné vodící dráhy
na straně druhé. Vodící plochy příčného suportu jsou vytvořeny pomocí rybinových vodících drah. Všechny
vodící dráhy jsou na jedné z ploch opatřeny kluzným obložením GS super Gamapest.

• Univerzální hrotový soustruh je možné dodat v několika různých modifikacích. Ke stroji ji nabízen široký výběr
příslušenství, jako opěry, elektrický pohon koníku, dopravník třísek apod.
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

Pracovní rozsah 
Oběžný průměr nad ložem [mm] 840 
Oběžný průměr nad suportem [mm] 530 
Vzdálenost mezi hroty [mm] 2000 
Max. hmotnost obrobku (letmo) [kg] 1000 
Max. hmotnost obrobku (mezi hroty) [kg] 3000 

Vřeteno 
Ukončení vřetena [-] ISO 702/1 
Vrtání [mm] 132 
Maximální omezný moment na vřetenu [N.m] 2600 
Max. otáčky vřetena [1/min] 1600 
Výkon na vřetenu [kW] 18 
Počet převodových stupňů [-] 2 
Otáčky vřetene 1. převodového stupně [1/min] 1÷495 
Otáčky vřetene 2. převodového stupně [1/min] 1÷1620 
Jmen. otáčky vřetene 1. převod. stupně [1/min] 75 
Jmen. otáčky vřetene 2. převod. stupně [1/min] 250 

Brzda vřetene 
Provedení Pneumatická 
Maximální tlak vzduchu [bar] 8 
Brzdný moment [N.m] 2350 

Hlavní pohon 
Výkon motoru – provoz S1 [kW] 22 
Výkon motoru – provoz S6-40% [kW] 33 
Jmenovité otáčky motoru [1/min] 1000 
Maximální otáčky motoru [1/min] 6500 

Suporty 
Rychlost posuvu příčného suportu [mm/min] 1÷3000 
Rychlost rychloposuvu příč. suportu [mm/min] 5000 
Jmenovité otáčky motoru příč. suportu [1/min] 2000 
Jmenovitý moment motoru příč. suportu [N.m] 7,5 
Jmenovitý výkon motoru příč. suportu [kW] 1,6 
Délka pojezdu příčného suportu [mm] 520 

Rychlost posuvu podélného suportu [mm/min] 1÷5000 
Rychlost rychloposuvu podél. suportu [mm/min] 6000 
Jmenovité otáčky motoru podél. suportu [1/min] 2000 
Jmenovitý moment motoru podél. suportu [N.m] 17 
Jmenovitý výkon motoru podél. suportu [kW] 3,5 
Délka pojezdu podélného suportu [mm] 2225 

Koník 
Provedení stroje Standardní Speciální 
Posuv koníku Manuální Elektrický 
Vnitřní kužel pinoly [-] MORSE 6 
Průměr pinoly [mm] 130 
Zdvih [mm] 335 
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Polohování vřetene – osa C  
Provedení stroje Standardní Speciální 
Rozsah [°] - 0 - 360 
Maximální otáčky vřetene [1/min] - 20 
Maximální otočný moment vřetene [N.m] - 1620,8 
Jmenovitý výkon motoru [kW] - 1,3 
  
Rozměry stroje  
Výška [mm] 1937 
Šířka [mm] 2747 
Délka [mm] 5539 
Výška osy vřetene [mm] 1235.5 
Hmotnost stroje [kg] (bez náplní a příslušenství) 7300 
  
Přesnost  
Norma geometrické přesnosti [-] ISO 13041, ISO 230-1 
Dosažitelná přesnost obrábění - ø 20-100 mm [-] IT 7 
Dosažitelná přesnost obrábění - ø 100-400 mm [-] IT 6 
  
Podmínky pracovního prostředí  
Teplota [°C] 5 - 35 
Prašnost prostředí [mg.m3] 10 
  
Požadavky na elektroinstalaci  
Napájecí napětí (3+PE+N) [V] 400±10% 
Frekvence sítě [Hz] 50Hz±2% 

 
 

UNIVERZÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH 

• Na obrázku níže je zobrazena sestava univerzálního hrotového soustruhu s krytováním a bez krytování. 
 

Obrázek univerzálního hrotového soustruhu s krytováním – uzavřený pracovní prostor 
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Obrázek univerzálního hrotového soustruhu s krytováním – otevřený pracovní prostor 

 
 
 

 
 
 

 
Obrázek univerzálního hrotového soustruhu bez krytováním  
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UNIVERZÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH – OBARVENÍ DLE SESTAV 

• Na obrázkách níže jsou označeny jednotlivé sestavy univerzálního hrotového soustruhu. 
 

Pohled z přední strany na univerzální hrotový soustruh s krytováním 
 

 
 

 
Pohled z přední strany na univerzální hrotový soustruh bez krytování 

 

 

Pohon podélného 
suportu 

Rám stroje 
Elektroinstalace 

Koník 

Mazání suportů 

Suporty 

Vřeteník 

Příslušenství 
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Pohled ze zadní strany na univerzální hrotový soustruh bez krytování 

 
 

 

ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR UNIVERZÁLNÍHO HROTOVÉHO SOUSTRUHU 

• Rám univerzálního hrotového soustruhu je k základu připevněn dvanácti stavěcími a dvanácti ustavovacími šrouby 
se stavěcí deskou, pomocí kterých je soustruh ustaven do roviny.  
 

 
Univerzální hrotový soustruh bez základu stroje 

 

 
 
 
 
 
 

Rám stroje 

Elektroinstalace 

Suporty 

Koník 

Příslušenství 
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Přední pohled na univerzální hrotový soustruh se základem stroje 

 
 

 
 
 
 

Zadní pohled na univerzální hrotový soustruh se základem stroje 
 
 
 

 
 
 
 

 

Základ stroje 
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UKÁZKY OPERACÍ NA UNIVERZÁLNÍM HROTOVÉM SOUSTRUHU 

Obrábění přírubového dílu 

 
 

Obrábění hřídelového dílu
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RÁM STROJE



Auto i kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing. Jakub Jirásko 
Ing. Šimon Pušman
Ing. Tomáš Keckstein
Ing. Petr Votápek, Ph.D.
Vít Pagač 



KA07.01-INFORMACE O RÁMU STROJE 

ÚVODNÍ INFORMACE 

• Rám stroje je základní nosnou částí soustruhu.
• Na rámu stroje jsou vytvořeny stykové plochy pro připojení dalších částí soustruhu.
• Lože je umístěno na třech podstavcích, které se připevňují k základu.

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Lože 

Hmotnost [kg] 2640 

Rozměry [mm] 4100x710x590 

Podstavce 

Hmotnost jednotková [kg] 235 (1), 192 (2), 192 (3)  

KA07.01 - Stránka 3



SESTAVA RÁMU STROJE 

• Lože je koncipováno jako odlitek s vnitřním žebrováním, tak aby byla zajištěna požadovaná tuhost s optimálním
využitím materiálu.

• Na loži jsou vyhotoveny skluzy, sloužící pro odvod třísek z pracovního prostoru stroje.

• Lože je dvoudráhového provedení.
• Na vnitřní vodící dráhy je umístěn koník a případně opěra.
• Na vnější vodící dráhy je umístěn podélný suport.
• Vodící plochy jsou povrchově kalené, čímž je výrazně zvýšena jejich odolnost a životnost.
• Vodící plochy jsou mazány přes mazací soustavu suportu, koníku, atd. Mazání vodících ploch je ztrátové a

přebytečný olej je odváděn pomocí kanálků na koncích lože.

 

Lože 

Podstavec 1 

Prizmatické 
vedení 

Prizmatické 
vedení 

Rovinné 
vedení 

Rovinné 
vedení 

Skluz 

Kanálky pro odvod přebytečného maziva 

Podstavec 2 

Podstavec 3 
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• Podstavce jsou k loži připevněny šrouby, poloha podstavců vůči loži je zajištěna kuželovými kolíky. 
• Pod podstavci (patkami) je vytvořen kvalitní železobetonový základ. 
• K základu jsou podstavce připevněny čtyřmi základovými a čtyřmi ustavovacími šrouby se stavěcí deskou, kterými 

jsou podstavce a lože ustaveny do roviny. Vyrovnání je kontrolováno měřením vodících ploch. 
 

 
 

 

Lože 

Kolík 

Základový 
šroub 

Stavěcí 
deska Ustavovací 

šroub 

Podstavec 

Základ soustruhu 
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TECHNOLOGIE ODLÉVÁNÍ LOŽE 

• Materiál lože je ČSN 42 2430 (šedá litina s lupínkovým grafitem).  
• Pro odlévání lože se používá jednorázová písková forma. 
• Lože soustruhu je odléváno otočené o 180° okolo podélné osy tak, že vodící plochy směřují dolů. Tím je zajištěna 

vyšší kvalita odlitého materiálu v oblasti vodících ploch. 
• Na obrázku níže je zobrazen odlitek lože. Každá slévárna používá určité technologické postupy, v tomto případě je 

například minimální požadavek na velikosti rádiusů vnitřních R10 a vnějších rádiusů R5. Standartní úhel úkosu byl 
volen 1,5°. 

 
Obrázek odlitku lože 
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• Lože je odlito s přídavky na obrábění. Ve spodní části odlitku (u vedení) jsou přídavky 10mm, v horní části odlitku 
jsou přídavky 15mm, na bočních obrobených stranách 10 až 15 mm. 

 
 

Poloha lože při odlévání: obrobený model lože se zobrazenými přídavky odlitku 
 

 
 
 
• Pro potřeby tvorby modelu lože a jeho následného odlití je vhodné provádět analýzu úkosů již ve fázi návrhu. Je 

zejména nutné, zaručit vyrobitelnost jader s technologickým vybavením slévárny.  
 
 

Úkosová analýza modelu odlitku lože 
 

 
 
 
 
 
 

Rovina rovnoběžná 
s dělicí rovinou 
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Úkosová analýza modelu odlitku lože 
 

 
 
 
• Na obrázku níže je zobrazen transparentní model odlitku lože s možným umístěním jader. 
• Součástí návrhu odlitku lože je také návrh jader. 
• Data potřebná pro výrobu (CAD data, výkresy, atd.) jader jsou poskytována slévárnám společně s daty 

potřebnými pro výrobu lože.   
• Jádra jsou zobrazena bez známek pro upevnění. 
 

Lože s jádry 

 
Sestava jader pro odlití lože 

 

Rovina rovnoběžná 
s dělicí rovinou 
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Lože s jádry 

 
Sestava jader pro odlití lože 
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2 VŘETENÍK



Auto i kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing.  

Ing. Petr Votápek, Ph.D. 



KA07.02-INFORMACE O VŘETENÍKU 

ÚVODNÍ INFORMACE 

• Vřeteník je jedním ze základních konstrukčních celků stroje.
• Součástí vřeteníků je i hlavní pohon stroje, který zajišťuje hlavní řezný pohyb.
• Jednou z hlavních částí vřeteníku je vřeteno. Na konec vřetena může být připevněn hrot, lícní deska, nebo

sklíčidlo, pomocí kterého je upnut obrobek.
• Hlavní části vřeteníku:

o Skříň vřeteníku
o Hlavní pohon
o Mazací systém
o Odměřovací systém otáček a úhlové polohy vřetene

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Pracovní rozsah 

Oběžný průměr nad ložem [mm] 840 

Oběžný průměr nad suportem [mm] 530 

Max. hmotnost obrobku (letmo) [kg] 1000 

Max. hmotnost obrobku (mezi hroty) [kg] 3000 

Vřeteno 

Ukončení vřetena  [-] ISO 702/1 

Vrtání [mm] 135 

Omezný moment na vřetenu [N.m] 2600 

Max. otáčky vřetena [1/min] 1600 

Výkon na vřetenu [kW] 18 
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SESTAVA VŘETENÍKU 
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SKŘÍŇ VŘETENÍKU 

• Skříň vřeteníku je vyrobena jako odlitek z šedé litiny. Jednorázová forma pro odlitek je zhotovena ze směsi pojiva 
a slévárenského písku. Pro zajištění vyrobitelnosti jednotlivých části formy, včetně jader, je nutné navrhnout na 
odlitku úkosy a rádiusy.  

• Pro zajištění dostatečné tuhosti je skříň vyztužena žebrováním. 
• Na vybraných plochách jsou ponechány přídavky pro obrábění. 
• Na odlitku skříně vřeteníku jsou obrobeny plochy pro uložení ložisek, jednotlivých hřídelů a další stykové plochy. 
 

 

 

HLAVNÍ POHON 

• Hlavní pohon stroje zajišťuje hlavní řezný pohyb při soustružení, tedy rotační pohyb obrobku. 
• Součástí hlavního pohonu je motor, převodové mechanismy a vřeteno. 
• Pro změnu otáček a točivého momentu, který poskytuje motor, jsou použity řemenové a ozubené převody.  
• Převodovka hlavního pohonu je dvoustupňová. Řazení jednotlivých stupňů je realizováno přesouváním ozubených 

kol do záběrů.  
• Hlavní pohon je složen ze čtveřice souhmotí: 

o Souhmotí SH 1 - motor 
o Souhmotí SH 2 - vstupní hřídel 
o Souhmotí SH 3 - předlohový hřídel 
o Souhmotí SH 4 - vřeteno   
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Souhmotí SH 2 

Souhmotí SH 4 

Souhmotí SH 3 
Souhmotí SH 1 
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Kinematické schéma hlavního pohonu 

 

 
 
 

Výkonová a momentová charakteristika hlavního pohonu (vlevo), Otáčkový diagram (vpravo) 
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SOUHMOTÍ SH 1 - MOTOR 

• Pro hlavní pohon je použit třífázový asynchronní motor s kotvou nakrátko, typ 1PH7 163-2ND03 0CA0 od výrobce 
Siemens, viz katalogové listy. 

• Použitý motor dosahuje těchto parametrů: 
Výkon: 22 kW 
Maximální otáčky: 6500 ot/min 
Jmenovitý točivý moment: 210 N.m 
Regulační rozsah motoru při konstantním výkonu: 6,5 

• Přenos točivého momentu z motoru na vstupní hřídel převodovky je zajištěn pomocí řemenového převodu. Pro 
tento účel je použit vícenásobný klínový řemen JB polyflex 11M, který zajišťuje tichý chod hlavního pohonu. 

• Předepnutí řemenového převodu je realizováno posunutím motoru vůči vřeteníku. 
 

 

SOUHMOTÍ SH 2 - VSTUPNÍ HŘÍDEL 

• Točivý moment je na vstupní hřídel přiváděn z motoru přes řemenici 2 pomocí řemenového převodu a odváděn 
pomocí ozubeného převodu s ozubeným kolem 3. Pro spojení převodových prvků s hřídelem jsou použita pera.  

• Hřídel souhmotí SH 2 je uložen v jednořadém válečkovém a dvouřadém soudečkovém ložisku. 
• Hřídel 2 je utěsněn pomocí labyrintového těsnění. 
 

 

 
 
 
 

Řemenice 2 

Labyrintové těsnění 

Dvouřadé soudečkové 
ložisko 

Skříň vřeteníku 

Ozubené kolo 3 

Pero 2 

Jednořadé 
válečkové ložisko 

Hřídel 2 
Pero 1 
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SOUHMOTÍ SH 3 – PŘEDLOHOVÝ HŘÍDEL 

• Hřídel 3 je oboustranně uložen pomocí jednořadých válečkových ložisek. Ložisko 1 je axiálně zajištěno, zatímco 
ložisko 2 je ve skříni vřeteníku uloženo suvně. To umožňuje jeho pohyb v axiálním směru při prodloužení hřídele 
vlivem změny jeho teploty. 

• Na hřídeli 3 je vyhotoveno rovnoboké drážkování, které zajišťuje přenos točivého momentu a zároveň umožňuje 
přesouvání ozubených kol 5 a 7 a tudíž i řazení prvního a druhého převodového stupně. 
 

 
 

SOUHMOTÍ SH 4 - VŘETENO 

• Uložení vřetena má rozhodující vliv na parametry dosažitelné při obrábění, jako např. přesnost, max. řezné síly, 
atd.  

• Vřeteno je v přední části uloženo pomocí dvouřadého válečkového ložiska a obousměrného axiálního kuličkového 
ložiska s kosoúhlým stykem. Pro uložení v zadní části je použito také dvouřadé válečkové ložisko. Oproti přední 
části, zde není vřeteno zajištěno v axiálním směru, což umožňuje kompenzaci jeho teplotních dilatací. 

• Vřeteno je na obou stranách utěsněno pomocí labyrintových těsnění. 
• Na vřetenu jsou uložena ozubená kola 6 a 8. Pro přenos točivého momentu mezi těmito koly a vřetenem je 

použito spojení perem. 
• Zakončení vřetene je vyhotoveno dle ISO 702/1 

 

Skříň vřeteníku 

Ozubené kolo 5 

Ozubené kolo 7 Hřídel 3 Ozubené kolo 4 

Ložisko 1 

Ložisko 2 

Vřeteno 

Labyrintové těsnění 

Dvouřadé válečkové 
ložisko 

Skříň vřeteníku 

Dvouřadé 
válečkové 
ložisko 

Labyrintové 
těsnění 

Obousměrné axiální 
kuličkové ložisko 
s kosoúhlým stykem Ozubené kolo 6 

Ozubené kolo 8 
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ŘAZENÍ 

• Řazení prvního, nebo druhého převodového stupně je realizováno přesouvání ozubených kol 5 a 7 do záběru s 
ozubenými koly 6 a 8. 

• Pro přesouvání ozubených kol 5 a 7 je použit lineární elektromagnetický aktuátor LD2-12-30-100-IP54.C3x, viz 
katalogové listy. 

• Oproti použití lineárního hydromotoru, není nutné stroj vybavovat vysokotlakým hydraulickým agregátem. 
• Zařazení jednotlivých stupňů je kontrolováno koncovými spínači. 
• Pro případ selhání koncových spínačů je maximální vysunutí aktuátoru zajištěno pevným dorazem. 

První převodový stupeň 

 

 
 
 

Druhý převodový stupeň 

 

 
 

 

Koncové spínače 

Pevný doraz 

Lineární aktuátor 
Vidlice řazení 

Ozubené kolo 5 

Ozubené kolo 7 
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MAZACÍ SYSTÉM 

• Jednotlivá ložiska a ozubené převody, umístěné ve skříni vřeteníku, jsou mazány olejem.
• Z mazacího agregátu SEO 16M-K, viz katalogové listy, je olej přiváděn k ozubeným převodům. Průtok oleje je

ovládán pomocí škrticích ventilů.
• Ložiska jsou mazána v nastavených časových cyklech. Olej je z mazacího agregátu přiveden k dávkovačům, které

dodávají stanovené množství oleje k jednotlivým ložiskům. Spouštění cyklu mazání ložisek je řízeno
elektromagnetickým ventilem.

• Olej z jednotlivých mazaných míst stéká na dno skříně vřeteníku, odkud je sveden do nádrže mazacího agregátu.
Je tedy použito oběhové mazání.

Elektromagnetické 
ventily 

Škrticí ventily 

Mazací agregát 

Dávkovače 
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Mazání ozubených kol 

Mazání ložisek 

Přívod maziva 

Ložiska 
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ODMĚŘOVACÍ SYSTÉM OTÁČEK A ÚHLOVÉ POLOHY VŘETENE 

• Pro měření otáček je použit magnetický modulární snímač. 
• Odměřovací systém zahrnuje: 

o Snímač AK ERM 220  
o Magnetický disk TTR ERM 200 

• Magnetický kotouč je přes labyrintový kroužek spojen s vřetenem, zatímco snímač je připevněn k přírubě spojené 
se skříní vřeteníku. 

• Odměřovací systém poskytuje informace o natočení vřetena. Této funkce lze využít při doplnění stroje osou C 
(polohování vřetena)  

 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magnetický disk 

Krytování Příruba 

Vřeteno 

Skříň vřeteníku 
Labyrintový kroužek 

Snímač 
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3 SUPORT



Auto i kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing.  

Ing. Petr Votápek, Ph.D. 



KA07.03-INFORMACE O SUPORTU 

ÚVODNÍ INFORMACE 

• Suport zajišťuje přenos síly a rychlosti z pohonného mechanizmu do podélného suportu a příčných saní soustruhu. 
 
• Hlavní části suportu zahrnují:  

o Upevnění matice pohonu podélného suportu  
o Vodící plochy podélného suportu 
o Vodící plochy příčného suportu 
o Pohonný mechanismus příčného suportu 
o Odměřování polohy a kontrolu mezních poloh příčného suportu 
o Mechanické koncové dorazy 

 

 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní rozsah   

Oběžný průměr nad ložem [mm] 840 

Oběžný průměr nad suportem [mm] 530 

Suport podélný  

Rychlost posuvu [mm/min] 1000 

Rychlost rychloposuvu [mm/min] 6000 

Délka pojezdu [mm] 2225 

Suport příčný  

Rychlost posuvu [mm/min] 1000 

Rychlost rychloposuvu [mm/min] 5000 

Délka pojezdu [mm] 520 
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SESTAVA SUPORTU 
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Kinematické schéma pohonu příčného suportu 

 
 

UPEVNĚNÍ MATICE POHONU PODÉLNÉHO SUPORTU 

• Kuličková matice pohonu podélného suportu je upevněna šrouby v držáku matice. 
• Vertikální poloha držáku matice vůči kuličkovému šroubu je nastavena pomocí broušené vymezovací desky. 
• Po nastavení horizontální polohy dojde k zakolíkování. 
 

 
 

 

Držák matice 

Podélný suport 

Vymezovací deska 

Kuličková matice pohonu podélného suportu 

Šrouby upevňující 
kuličkovou matici 
k držáku 
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VODÍCÍ PLOCHY PODÉLNÉHO SUPORTU 

• Vodící plochy podélného suportu jsou tvořeny z jedné nesymetrické prizmatické vodící plochy a z jedné rovinné 
vodící plochy. 

• Vodící plochy jsou dále opatřeny zadními a předními příložkami, které zachycují zatížení od klopných momentů. 
• Vodící plochy jsou obloženy kluzným obložením GS Super Gamapest, ve kterém jsou vytvořeny drážky pro rozvod 

maziva. 
• Vodící plochy jsou mazány z centrálního mazacího systému a jsou chráněny proti nečistotám stěráky Hennlich. 

 
 

 
 

 
 
 
 

VODÍCÍ PLOCHY PŘÍČNÉHO SUPORTU 

• Vodící plochy příčného suportu jsou tvořeny rybinovým vedením. 
• Na podélném suportu je vytvořena vnitřní rybinová drážka a na příčném suportu vnější rybinová drážka. 
• U příčného suportu je vymezovací lišta, pomocí které se nastavuje vůle ve vedení. 
• Vodící plochy na příčném suportu jsou obloženy kluzným obložením GS Super Gamapest, ve kterém jsou 

vytvořeny drážky pro rozvod maziva. 
• Vodící plochy jsou mazány z centrálního mazacího systému a jsou chráněny proti nečistotám pomocí roletového 

krytu Hennlich.  
 

 

Nesymetrická prizmatická vodící plocha 
s kluzným obložením 

Stěrák 

Zadní příložka 
s kluzným obložením 

Přední příložka s kluzným obložením 

Příčný suport 

Rovinná vodící plocha 
s kluzným obložením 

Podélný suport 
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POHON PŘÍČNÉHO SUPORTU 

• Pohonný mechanismus příčného suportu zajišťuje vyvození řezné síly a rychlosti v podélném směru (osa X) 
soustruhu. 

• Oblast pohonu příčného suportu zahrnuje: 
o Upevnění motoru s napínáním řemenu 
o Uložením kuličkového šroubu v ložiskách 
o Finální převod kuličkovým šroubem a maticí 

 
 

 

Vymezovací lišta 
Vnější rybinová drážka 
s kluzným obložením 

Roletový kryt 
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Upevnění motoru s napínáním řemenu 

• Pohon příčného suportu je zajištěn pomocí synchronního servomotoru Siemens 1FT6081. 
• Motor zajišťuje vyvození potřebného točivého momentu a otáček. 
• Na hřídeli motoru je uložena hnací řemenice Contitech HTD PT 26-8M-20F, která je upevněna pomocí rozpěrných 

kroužků Ringspann 32x36. 
• Motor je připevněn na desce, jejímž posunutím vůči konzoli lze nastavit předepnutí řemenového převodu. 
• Konzole je upevněna k loži pomocí šroubových spojů a její poloha je zajištěna kolíky. 
• Velikost předpětí řemenového převodu se nastavuje pomocí matic na závrtných šroubech. 
• Po nastavení polohy jsou dotaženy šrouby mezi posuvnou deskou a konzolí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konzole  

Motor Siemens 1FT6081 

Závrtné šrouby 

Šrouby upevňující konzoli k loži 
posuvné desky  Kolíky zajišťující polohu konzole 
posuvné desky  

Posuvná deska 

Šrouby upevňující posuvnou desku ke konzole 

Matice pro nastavení předepnutí řemenového převodu 
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Uložení kuličkového šroubu 

• Kuličkový šroub je uložen na obou stranách v radiálně – axiálních ložiskách. Na straně u motoru je ložisko LKSF 
2068 a na druhé straně LKSN 2052  

• Ložiska jsou naplněna mazacím tukem s dlouhodobou životností a zatěsněna pomocí hřídelových těsnění a O-
kroužků. 

• Ložiska jsou předepnuta na kuličkovém šroubu pomocí pojistné matice. 
• Na konci kuličkového šroubu na straně u motoru je uložena hnaná řemenice. Spojení řemenice a kuličkového 

šroubu je zajištěno pomocí rozpěrných kroužků Ringspann 16x20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hnací řemenice 
PT 26-8M-50F  

Ozubený řemen HTD 560 - 8M - 20   

Rozpěrné kroužky 
Ringspann 32x36  

Posuvná deska  

Konzole  

Motor Siemens 1FT6081   

Závrtné šrouby  

Matice pro nastavení předepnutí řemenového převodu 
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Kuličkový šroub K32X5   

Mazací hlavice  

Hřídelové těsnění   

Ložisko LKSF 2068   

Hřídelové těsnění   

O-kroužek   

Pojistná matice   

Hnaná řemenice 
PT 44-8M-20    

Rozpěrné kroužky 
Ringspann 16x20    

Příčný suport   

Podélný suport   
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Finální převod kuličkovým šroubem a předepnutými maticemi 

• Kuličková matice je upevněna v držáku matice. 
• Vertikální poloha matice vůči kuličkovému šroubu se nastavuje přebroušením horní plochy držáku matice. 
• Po nastavení horizontální polohy je tato poloha zajištěna pomocí šroubových spojů.  

           
 

Hřídelové těsnění  Ložisko LKSN 2052  

Pojistná matice  

Mazací hlavice  O-kroužek  Kuličkový šroub K32x5  

Příruba  

Distanční kroužek  

Držák matice  

Příčný suport  

Předepnutá dvojice matic s přírubou AP+A K32x5 

Podélný suport  Příčný suport  

Kuličkový šroub 
K32x5  

Podélný suport  
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ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY A KONTROLA MEZNÍCH POLOH PŘÍČNÉHO SUPORTU 

• Odměřovací systém a koncové spínače pro kontrolu mezních poloh jsou zakrytovány z důvodu ochrany proti 
vnikání nečistot. 

• K příčnému suportu jsou upevněny konzole držící lišty s pevnými mechanickými dorazy a konzola s digitálním 
pravítkem pro odměřování polohy příčného suportu. 

• K podélnému suportu je připevněna konzola s optickým snímačem polohy příčného suportu a koncovým spínačem 
pro kontrolu mezních poloh příčného suportu. 

 
 
 

jpg 
 

 
 
 

 
 
 

Kryt odměřovacího systému 

Konzola držící přední lištu 
s pevnými mechanickými dorazy 

Konzola držící digitální pravítko  

Konzola držící zadní lištu 
s pevnými mechanickými dorazy 
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Konzola držící optický snímač polohy a 
koncový snímač pro kontrolu mezních poloh 

Digitální pravítko Optický snímač polohy 

Lišta držící pevné 
mechanické dorazy 

Pevné mechanické dorazy 

Koncový spínač Balluff 
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Mechanické dorazy 

• Mechanické dorazy jsou na suportech umístěny tak, aby zabránily pohybu suportů mimo pracovní rozsah při 
případném selhání elektronické kontroly polohy.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mechanický doraz mezi suportem a vřeteníkem 

Mechanický doraz mezi suportem a koníkem 

Přední mechanický doraz mezi příčným a podélným suportem  
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Zadní mechanický doraz mezi příčným a podélným suportem  

KA07.03 - Stránka 15













OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING

POHLED P



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING

POHLED P

1:2



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



4 POHON PODÉLNÉHO 
SUPORTU



Auto i kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing.  

Ing. Petr Votápek, Ph.D. 



KA07.04-INFORMACE O POHONU PODÉLNÉHO SUPORTU 

ÚVODNÍ INFORMACE 

• Pohon podélného suportu zajišťuje vyvození řezné síly a rychlosti v podélném směru (osa Z) soustruhu. 
• Hlavní části pohonu podélného suportu zahrnují:  

o Upevnění motoru s napínáním řemenu 
o Uložení kuličkového šroubu v ložiskových domcích  
o Finální převod kuličkovým šroubem a maticí 

• Matice kuličkového šroubu podélného suportu je upevněna v držáku, který je součástí sestavy 03 - Suport  
 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní rozsah   

Rychlost posuvu podélného suportu [mm/min] 1000 

Rychlost rychloposuvu podélného suportu [mm/min] 6000 

Délka pojezdu podélného suportu[mm] 2225 
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SESTAVA POHONU PODÉLNÉHO SUPORTU  
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Kinematické schéma pohonu podélného suportu 

 

 
    
  

UPEVNĚNÍ MOTORU S NAPÍNÁNÍM ŘEMENU 

• Pohon je zajištěn pomocí synchronního servomotoru Siemens 1FT6084. 
• Motor zajišťuje vyvození potřebného krouticího momentu a otáček. 
• Na hřídeli motoru je upevněna hnací řemenice Contitech HTD PT 26-8M-50F vstupního řemenového převodu 

pomocí rozpěrných kroužků Ringspann 32x36. 
• Motor je připevněn na posuvné desce, jejímž posunutím vůči konzoli lze nastavit předepnutí řemenového převodu. 
• Konzole je upevněna k loži pomocí šroubů. 
• Poloha posuvné desky se nastavuje pomocí matic na závrtných šroubech.  
• Po nastavení polohy jsou dotaženy šrouby mezi posuvnou deskou a konzolí.  
 

 

Posuvná deska 
Motor Siemens 1FT6084 

Závrtné šroubu nastavující 
polohu posuvné desky  

Konzole 
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Šrouby mezi posuvnou deskou a 
konzolí 

Šrouby upevňující 
konzoli k loži 

Hnací řemenice  
PT 26-8M-50F  

Rozpěrné kroužky 
Ringspann 32x36 

Konzole 

KA07.04 - Stránka 6



ULOŽENÍ KULIČKOVÉHO ŠROUBU 

• Kuličkový šroub je uložen na obou stranách v radiálně – axiálních ložiskách LKSN 3570. 
• Ložiska jsou naplněna mazacím tukem s dlouhodobou životností a zatěsněna pomocí dvou hřídelových těsnění a 

jednoho O-kroužku.  
• Mazací tuk je možné doplnit přes mazací hlavici. 
• Ložiska jsou předepnuta na kuličkovém šroubu pomocí matice KMTA 7. 
• V ložiskovém domku je poloha ložisek zajištěna pomocí příruby a distančního kroužku. 
• Oba ložiskové domky jsou připevněny k loži pomocí šroubů.  
• Vertikální poloha ložiskových domků vůči loži je zajištěna pomocí pera na ložiskovém domku. Toto pero zapadá do 

drážky vytvořené na upínací ploše lože. 
• Horizontální poloha ložiskových domků vůči loži je zajištěna pomocí kolíků. 

 

Přední ložiskový domek 

• Na konci kuličkového šroubu je uložena hnaná řemenice Contitech PT 56-8M-50. Spojení řemenic a kuličkového 
šroubu je zajištěno pomocí rozpěrných kroužků Ringspann 32x36.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mazací hlavice 
Pero pro ustavení vertikální polohy 
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Zadní ložiskový domek 

 

Hnaná řemenice 
PT 56-8M-50 

Přední ložiskový domek 

Matice KMTA 7 

Rozpěrné kroužky 
Ringspann 32x36 

Ložisko LKSN 3570 

Hřídelové těsnění 

Kuličkový šroub K50x10 

Distanční kroužek 

Hřídelové těsnění 

O-kroužek 

Příruba 

Ozubený řemen Contitech HTD 640-8M-50 

Šrouby upevňující 
ložiskový domek k loži 

Pero pro ustavení vertikální polohy 

Mazací hlavice 

Kolík 
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Finální převod kuličkovým šroubem a předepnutými maticemi 

• Finální převod rotačního pohybu na posuvný je proveden pomocí kuličkového šroubu a předepnutých matic. 
• Předepnutí matic typu AP+A je dosaženo pomocí vloženého distančního kroužku mezi maticemi. 
• Matice jsou upevněny pomocí šroubů k držáku matice, který je součástí sestavy 03 – Suport. 
 
 
 
 

 
 

Kuličkový šroub K50x10 Předepnutá dvojice matic s přírubou AP+A K50x10 

Zadní ložiskový 
domek 

Matice KMTA 7 

Ložisko LKSN 3570 

Hřídelové těsnění 

Kuličkový šroub K50x10 

Distanční kroužek 

Hřídelové těsnění 

O-kroužek 

Příruba 
Šroub 

upevňující 
ložiskový 

domek k loži 

Kolík 
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Držák matice 
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5 KONÍK



Auto i kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing.  

Ing. Petr Votápek, Ph.D. 



KA07.05-INFORMACE O KONÍKU 

ÚVODNÍ INFORMACE 

• Koník umožňuje upnutí obrobku mezi hroty, dále upnutí vrtáku pro vrtací operace v ose obrobku. 
• Jako součást volitelného příslušenství soustruhu je pohonný mechanismus koníku umožňující strojní posuv koníku 

po loži. Tento pohonný mechanismus je součástí sestavy 009 – Příslušenství. 
• Hlavní části koníku zahrnují:  

o Vedení a mechanismus výsuvu pinoly  
o Zajištění polohy pinoly vůči tělesu koníku 
o Vedení koníku po loži 
o Zajištění polohy koníku vůči loži při obrábění 
o Příčné nastavení polohy osy pinoly koníku 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Pracovní rozsah   

Max. hmotnost obrobku (mezi hroty) [kg] 3000 

Vzdálenost mezi hroty [mm] 2000 

Délka pojezdu koníka [mm] 2225 

Pinola  

Průměr pinoly [mm] 130 

Vnitřní kužel pinoly [-] MORSE 6 

Výsuv pinoly [mm] 335 
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SESTAVA KONÍKU 
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VÝSUV PINOLY  

• Výsuv pinoly je zajištěn převodem rotačního pohybu šroubu na posuvný pohyb matice, která je upevněna 
v pinole. Tento převod je realizován rovnoramenným lichoběžníkovým závitem. 

• Rotační pohyb šroubu je vyvozen manuálně ovládacím kolečkem. 
• Pinola i matice jsou mazány pomocí mazacích hlavic umístěných ve vrchní části tělesa koníku. Vedení pinoly je 

chráněno proti vnikání nečistot stíracím kroužkem. 
• Proti pootočení je pinola zajištěna vodícím čepem uloženým v drážce pinoly.  
• V zadní části je šroub uložen v radiálním směru kluzně v přírubě zatímco v axiálním směru je uložen pomocí 

kuličkového ložiska. Kluzné uložení i ložisko je mazáno pomocí mazací hlavice umístěné v přírubě. 
 

 
 
 

 

Pinola  

Těleso koníku  

Těleso koníku 

Matice  Šroub  Ovládací kolečko  

Axiální kuličkové 
ložisko 

Mazací hlavice Příruba 

Šroub 

Stírací kroužek  
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Vodící čep Těleso koníku 

Vodící čep 

Pinola 

Pinola 

Těleso koníku 
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ZAJIŠTĚNÍ POLOHY PINOLY VŮČI KONÍKU 

• Poloha pinoly vůči koníku se zajišťuje pomocí svěrného upínacího mechanismu, který je ovládán manuálně pomocí 
páky. Utažením svěrného spoje dojde k sevření pinoly v dané poloze. 

 
 
 
 
 

 
 

Pinola 

Páka 

Těleso koníku 

Svěrná objímka Čep Pinola Páka 
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VODÍCÍ PLOCHY KONÍKU 

• Vodící plochy koníka jsou tvořeny z jedné symetrické prizmatické vodící plochy a z jedné rovinné vodící plochy. 
• Koník je opatřen také zadní příložkou, která přenáší zatížení od klopných momentů. 
• Vodící plochy jsou obloženy kluzným obložením GS Super Gamapest, ve kterém jsou vytvořeny drážky pro rozvod 

maziva. 
• Vodící plochy jsou mazány manuálně maznicemi a jsou chráněny proti nečistotám stěráky Hennlich. 
 

 

Zadní příložka s kluzným 
obložením 

Symetrická prizmatická vodící 
plocha s kluzným obložením 

Rovinná vodící plocha 
s kluzným obložením 

Stěrák 
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ZAJIŠTĚNÍ POLOHY KONÍKU PŘI OBRÁBĚNÍ 

• Při upnutí obrobku mezi hroty je nutné zajisti stálou polohu koníku vůči loži. 
• Zajištění polohy je provedeno předepnutím šroubových spojů mezi koníkem a spodními příložkami. 
 

 
 
 
 
 

 

Spodní příložka 

Šroubové spoje 

Šroubové spoje 

Spodní příložka 

Šroubové spoje 
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NASTAVENÍ OSY PINOLY KONÍKU 

• Vrchní část koníku je tvořena deskou a tělesem koníku. Přestavením vzájemné polohy těchto součástí se dosahuje 
souosost pinoly a vřetene, která má rozhodující vliv na přesnost obrábění. 

• V podélném směru je poloha tělesa koníku vůči desce vymezena pomocí pera. 
• Ve svislém směru se poloha osy pinoly nastavuje přebroušením desky nebo podložením tělesa koníku. 
• V příčném směru se poloha nastavuje pomocí šroubů a čepu se závitem upevněném v tělese koníku. Po nastavení 

polohy dojde k jejímu zajištění předepnutím šroubového spoje mezi tělesem koníku a deskou. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Těleso koníku 

Pero 

Šroub pro nastavení příčné polohy 

Čep se závitem 
Šroub pro zajištění polohy 

Šroub pro nastavení příčné polohy 

Čep se závitem Pero 

Šroub pro zajištění polohy 

Deska 

Deska 

Těleso koníku 
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Čep se závitem 
Šroub pro nastavení příčné polohy 

Šroub pro nastavení příčné polohy 

Deska 

Těleso koníku 

KA07.05 - Stránka 11









OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



OPVK

ENGINEERING



6 KRYTOVANÍ



Auto i kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D.  
Ing.  

Ing. Petr Votápek, Ph.D. 
Vít Pagač



KA07.06-INFORMACE O KRYTOVÁNÍ 

ÚVODNÍ INFORMACE 

• Kryty chrání uživatele pracujícího na stroji před odletujícími třískami, procesními kapalinami a pohyblivými částmi 
stroje. 

• Krytování zabraňuje přístupu nečistot, procesních kapalin, třísek a dalších vnějších vlivů k citlivým částem stroje. 
• Krytování soustruhu je složeno ze soustavy krytů, chránících jednotlivé části stroje. 
• Při montáži je ustaven jako první kryt vřeteníku spolu s pochozím krytem. Následuje ukotvení zadního krytu a poté 

jsou upevněny kryty posuvných dveří, sklíčidla a kuličkového šroubu. 
• Hlavní části krytování: 

o Zadní kryt 
o Kryt vřeteníku 
o Kryt sklíčidla 
o Posuvné dveře 
o Pochozí kryt 
o Kryt šroubu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Zadní kryt   

Hmotnost [kg] 405 

Rozměry [mm] 5540 x 860 x 1850 

Kryt vřeteníku  

Hmotnost [kg] 137 

Rozměry [mm] 1225 x 1380 x 1795 

Kryt sklíčidla  

Hmotnost [kg] 54 

Rozsah posuvu [mm] 480 

Kryt posuvných dveří  

Hmotnost [kg] 140 

Rozměry [mm] 1203 x 2120 x 1630 

Rozsah posuvu [mm] 2700 

Pochozí kryt  

Hmotnost [kg] 249 

Délka [mm] 5145 

Kryt šroubu  

Hmotnost [kg] 16 

Délka [mm] 3690 
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SESTAVA KRYTOVÁNÍ 
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ZADNÍ KRYT 

 
• Zadní kryt slouží k zabránění přístupu obsluhy do pracovního prostoru stroje za jeho chodu. 
• Další funkcí zadního krytu je usměrňování třískového odpadu do požadovaných míst. 
• Zadní kryt je složen ze zadního krytu 1, zadního krytu 2, dveří, stojen a stolu elektrické skříně. 
• Při výrobě zadních krytů se nejdříve z obdélníkových a čtvercových trubek svaří základní rámy, na které se navaří 

plechy a stojny. Poté se na zadní kryty namontují vedení pro posuvné dveře. 
• Zadní kryt 1 a zadní kryt 2 jsou spolu se dveřmi vybaveny bezpečnostními zámky, které zabraňují otevření dveří 

za chodu stroje. 
• Následně se zadní kryt 1, zadní kryt 2 a stůl elektrické skříně sestaví dohromady. 
 

 
 

 
 

Bezpečnostní 
zámek 

Stůl elektrické 
skříně 

Vedení posuvných 
dveří 

Zadní kryt 1 

Dveře 

Zadní kryt 2 

Stojna 

Plechy 

Základní rám 2 
Základní rám 1 
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Vedení dveří zadního krytu 

 
• Horní vedení je realizováno tyčí profilu L. 
• Dolní vedení je zprostředkováno kolejnicí od firmy Matys. 
• Dveře jsou svařeny z ohýbaných plechů. 
• Na dveře jsou namontovány polyamidové a ocelové kladky spolu s dalším příslušenstvím. 

 
 

 
Držák umožňující vymezení vůlí vedení 

 

Vodící tyč Držák Polyamidová kladka 
Aktuátor 

bezpečnostního zámku 
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KRYT VŘETENÍKU 

 
• Kryt vřeteníku zabraňuje přístupu osob do prostoru hlavního pohonu stroje. 
• Zároveň kryt vřeteníku chrání před vnikáním nečistot a třísek k hlavnímu pohonu stroje a dalšímu přislušenství. 
• Kryt vřeteníku slouží jako základna pro ustavení posuvného krytu sklíčidla. 
• Při výrobě krytu vřeteníku se nejdříve z obdélníkových trubek svaří rám, na nejž se přivaří panty dveří, držáky 

apod. Poté se na rám přišroubují plechy a další potřebné komponenty. 
• Pro lepší přístup servisní obsluhy do oblasti hlavního pohonu, např. při výměně řemenů hlavního pohonu, je 

možné plechy demontovat. 

 
 
 

 

Kolejnice Kladka 

Základní rám 

Plechy 

Kryt řemenového převodu 
pohonu podélného suportu 
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KRYT SKLÍČIDLA 

 
• Kryt sklíčidla chrání obsluhu před rotujícím sklíčidlem, obrobkem a odletujícími třískami. 
• Na kryru sklíčidla je zabudován spínač informující o uzavření nebo otevření krytu sklíčidla. 
• Posuv krytu sklíčidla zprostředkovává lineání aktuátor ovládaný pomocí panelu umístěného na boku krytu. 
• Nosnou částí krytu sklíčidla je ohýbaný svařený plech zpevněný výztuhami. 
• Kryt sklíčidla je ustaven na krytu vřeteníku. 
 

 
 
 
 

Servisní 
dveře 

Vodící tyč 

Konzola s kluznými 
pouzdry 

Kryt lineárního 
aktuátoru 
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Ovládání posuvu 
krytu sklíčidla 

Koncový 
spínač 

Držák aktuátoru 
koncového spínače 

Stavěcí kroužky 

Lineární aktuátor 

Aktuátor 
koncového spínače 

Kluzná pouzdra 
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POSUVNÉ DVEŘE 

 
• Posuvné dveře chrání obsluhu před chladící kapalinou a odletujícími třískami z pracovního prostoru stroje a 

zároveň zabraňují přístupu obsluhy do pracovního prostoru stroje za jeho chodu. Dále pak posuvné dveře 
usměrňují odletující třísky, čímž je usnadněn úklid v okolí stroje. 

• Posuvné dveře jsou vybaveny tvrzeným plexisklem umožňujícím obsluze stroje vizuální kontrolu pracovní oblasti 
stroje. 

• Posuvné dveře jsou posouvány manuálně nebo je jejich pohyb svázán s pohybem podélného suportu, ke kterému 
je možné posuvné dveře uzamknout. 

• Při výrobě posuvných dveří je nejdříve z obdélníkových trubek svařen základní rám. Na základní rám se navaří 
plechy, konzoly a výztuhy. Poté se na posuvné dveře namontují pojezdy kladek. 

• Posuvné dveře jsou ustaveny do vedení zadního krytu a pochozího krytu. 
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Tvrzené 
plexisklo 

Základní 
rám 

Mechanismus 
ovládání dveří 

Táhlo Páka Zámek 

Madlo 
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Ustavení kladek posuvných dveří 

 
• Posuvné dveře jsou v dolní části ustaveny na vedení pochozího krytu dvěma pojezdy sestavenými z desek, čepů, 

pojezdových polyamidových kladek a stěráků. 
• Pro nastavení vůlí vedení slouží spodní kladka s excentrickým čepem. 
• Stěráky spodních pojezdů chrání kladky před poškozením hrubými nečistotami ležícími na vedení pochozího krytu. 
• V horní části jsou posuvné dveře ustaveny na vedení zadního krytu pomocí dvojice pojezdů sestavených z desek, 

čepů a kolejnicových kladek. 
• Kolejnicové pojezdy je možné ustavovat do potřebné pozice pomocí držáku konzoly rolen. 
• Stejně jako pro dolní vedení slouží pro nastavení vůlí horního vedení kladka s excentrickým čepem. 
 

 
 
 

 
 

Stěráky 

Polyamidová 
kladka 

Pojistné 
kroužky 

Excentrický 
čep 

Desky 

Šroub 
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Šroub 

Excentrický 
čep Desky 

Kolejnicová 
kladka 

Pojistný kroužek 

Konzola kladek 
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POCHOZÍ KRYT 

 
• Pochozí kryt slouží k zachytávání třískového odpadu a chladící kapaliny. 
• Pochozí kryt usnadňuje přístup do pracovního prostoru stroje. 
• Pro zvýšení bezpečnosti obsluhy je na pochozím krytu navařen lístkový plech snižující možnost uklouznutí obsluhy 

při práci na stroji, např. výměna nástrojů, úklid stroje, apod. 
• Pochozí kryt je složen z pochozího krytu 1, pochozího krytu 2, pochozího krytu 3, spojek a vedení kladek. 
• Pochozí kryty jsou svařeny z ohýbaných plechů a výztuh. Kryty 1,2,3 jsou k sobě přišroubovány přes spojky. 

Následně je na pochozí kryt namontováno vedení posuvných dveří. 
• Pochozí kryt je přišroubován ke krytu vřeteníku a k loži stroje. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vedení 
posuvných dveří 

Lístkový 
plech 

Pochozí 
kryt 2 

Pochozí 
kryt 1 

Pochozí 
kryt 3 

Spojky 
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KRYT ŠROUBU 

 
• Kryt šroubu chrání kuličkový šroub podélného suportu před chladící kapalinou a třískovým odpadem. Zároveň kryt 

šroubu zabraňuje obsluze v kontaktu s pohybovým šroubem. 
• Kryt šroubu je složen z ohýbaných plechů krytu šroubu 1, krytu šroubu 2 a spojky. 
• Kryt šroubu je namontován k loži stroje. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryt šroubu 

Kryt šroubu 1 

Spojka 

Kryt šroubu 2 
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7 OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ



Auto i kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing.  

Ing. Jakub Jirásko
Ing. Petr Votápek, Ph.D. 



KA07.07-INFORMACE O OLEJOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 

ÚVODNÍ INFORMACE 

 
• Sestava olejového hospodářství zajišťuje distribuci oleje pro mazané části sestavy supportu. 
 
• Mazané části: 

o Vodící plochy lože, podélného a příčného suportu 
o Kuličková matice podélného suportu 
o Kuličková matice příčného suportu (Mazána manuálně prostřednictvím maznice) 

 
 
 
 

 
 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Mazací agregát BEKA se zubovým čerpadlem  

Tlak oleje [bar] 35  

Maximální průtok [l/min] 0,4 

Kapacita nádrže [l] 3 

Typ oleje (ISO) VG 46 

  

Čistící filtr FLO  

Čistící schopnost [µm] 40 
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ROZVOD MAZIVA 

 
• Mazání je prováděno v cyklech jednou za časové období. 
 
Komponenty olejového hospodářství 
 
• Mazivo je rozváděno k mazacím bodům v měděných trubkách. 
• Zdrojem tlakového oleje je mazací agregát se zubovým čerpadlem s nádrží na 3l oleje. Toto čerpadlo je poháněno 

elektromotorem. 
• Čistící filtr zabezpečuje dostatečnou čistotu mazacího oleje v obvodu a slouží k ochraně dávkovačů před 

znečištěním a zvyšuje tak jejich životnost. 
• Rozvodné kostky jsou používány jako propojovací prvky. Používají se pro upevnění dávkovačů.  
• Dávkovače odebírají při každém cyklu jednu předem zvolenou dávku maziva do jednotlivých mazaných míst. 
• Pro spojování potrubí a připojení k mazacím místům jsou použity různé typy šroubení. 
• Poloha potrubí je fixována příchytkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Šroubení 

Rozvodná 
kostka 

Mazací agregát 

 Příchytka 

Čistící filtr FLO 

Dávkovač 
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DETAILY KOMPONENT ROZVODU MAZIVA 

 
 
                                                                

                               
 
 
 
 

 
 
 

                               
 
 

 
 

Čistící filtr 

Rozvodná 
kostka 

Dávkovač 

Převlečná 
matice 

Zátka 

Rozvodná 
kostka 

Dávkovač 

Převlečná 
matice 

Příchytka pro 
jednu trubku 

Příchytka pro dvě 
trubky 
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ZÁSTAVBOVÝ PROSTOR 

 
• Na obrázku níže je zobrazen zástavbový prostor sestavy olejového hospodářství 

 

 
 

Přívody k prizmatickému 
vedení 

Přívod k rovinnému vedení 

Přívody k rybinovému 
vedení příčného suportu 

Přívod kuličkové matice 
příčného suportu (Manuální 
mazaní maznicí) 

Přívod ke kuličkové matici 
podélného suportu 

Přívod k spodní příložce 
vedení 

KA07.07 - Stránka 6



• Na obrázku níže je pohled na spodní stranu podélného suportu. 
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8 ELEKTROINSTALACE



Auto i kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D.
Ing. Jakub Jirásko 
Ing.

Ing. Petr Votápek, Ph.D. 



KA07.08-INFORMACE O ELEKTROINSTALACI 

ÚVODNÍ INFORMACE 

• Sestava elektroinstalace zajišťuje: 
o Ovládání soustruhu 
o Rozvod kabelů po stroji  
o Snímání a kontrolu polohy podélného suportu 
o Kontrolu mezních poloh koníka, suportu a dalších mechanizmů 
o Upevnění elektrických komponent v rozvodné skříni 

• Hlavní části elektroinstalace zahrnují:  
o Ovládání soustruhu a energetický řetěz příčného suportu 
o Energetické řetězy podélného suportu a koníka 
o Odměřování polohy a kontrolu mezních poloh 
o Rozváděč 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 
 
 
 
 

Požadavky na elektroinstalaci   

Napájecí napětí (3+PE+N) [V] 400±10% 

Frekvence sítě [Hz] 50±2% 

Řídící systém  

CNC řídicí systém 
SIEMENS 828D  

HEIDENHAIN MANUAL plus 4110 

Rozváděč  

Šířka / Výška / Hloubka [mm] 1200 / 1400 / 500 

Stupeň krytí dle IEC 60 529 IP 55 
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SESTAVA ELEKTROINSTALACE 
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OVLÁDÁNÍ SOUSTRUHU A ENERGETICKÉ ŘETĚZY PŘÍČNÉHO SUPORTU 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Podélný suport 

Příčný suport 

Energetické řetězy příčného suportu 

Ovládání soustruhu 
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Ovládání soustruhu 

• Ovládání soustruhu slouží k řízení pohybů a činností soustruhu. 
• Sestava ovládání soustruhu je upevněna pomocí šroubů k podélnému suportu. 
• K ručnímu ovládání soustruhu slouží dvě ovládací kolečka a joystick od firmy Siemens upevněné v panelu 

manuálního ovládání. 
• K manuálnímu ovládání slouží také ruční ovládací jednotka Siemens, upevněná ke skříni pro ruční ovládání 
• K automatickému ovládání a programování slouží ovládací panel a klávesnice od firmy Siemens upevněné ve skříni 

ovládacího panelu. 
• Skříň ovládacího panelu je výškově nastavitelná pomocí svěrného spoje a otočná pomocí uložení na kluzných 

pouzdrech. Rozsah natočení skříně ovládacího panelu je určen dvěma kolíky v otočné přírubě a stavěcím šroubem 
v pevné přírubě. Natočení skříně je možné zajistit ruční kličkou. 

 

 

 
 

Příčný suport 

Podélný suport 

Šrouby pro upevnění ovládání 
soustruhu k podélnému suportu 

Panel manuálního 
ovládání 

Skříň ovládacího panelu 

Svěrný spoj pro výškové nastavení ovládacího panelu 

Ruční klička pro 
zajištění natáčení 
ovládacího panelu 

Ruční ovládací jednotka  

Otočné uložení ovládacího panelu 
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Řez otočným uložením ovládacího panelu 

        

Energetický řetěz příčného suportu 

• Energetický řetěz příčného suportu zajišťuje přívod kabelů k příčnému suportu, který se pohybuje po podélném 
suportu. Přívod kabelů je zajištěn pomocí energetického řetězu Robotrax od firmy Kabelshlepp. 

• Energetický řetěz má jeden konec upevněn na konzole ovládacího panelu a druhý konec je upevněn na konzole 
u příčného suportu. Oba konce jsou upevněny pomocí montážních držáků. 

• U energetického řetězu je využit vodící držák upevněný ke konzole ovládacího panelu. 
• Energetický řetěz je chráněn proti nečistotám ochranným rukávem (není na obrázku).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skříň ovládacího panelu 

Ruční klička pro zajištění natáčení 

Kluzné obložení 

Ochranná hadice pro přívod kabelů 
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Příčný suport 

Podélný suport 

Konzola ovládacího panelu 

Příčný suport 

Podélný suport 

Konzola ovládacího panelu 

Energetický řetěz 

Montážní držák 

Montážní držák Vodící držák 
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ENERGETICKÉ ŘETĚZY PODÉLNÉHO SUPORTU A KONÍKA 

• Energetické řetězy podélného suportu a koníka jsou ve spodní části upevněny na sérii konzol. 
• Konzole jsou upevněny pomocí šroubů k loži. 
• Na konzolách jsou upevněny vodící lišty, které slouží k vedení energetický řetězů ve spodní části. 
• Na konzolách jsou také upevněny kryty sloužící k zakrytování kabelů mimo energetické řetězy.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Vodící lišty 

Konzola 

Kryty kabelů 

Kryty kabelů 

Lože 
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Energetický řetěz podélného suportu 

• Energetický řetěz podélného suportu zajišťuje přívod kabelů k podélnému suportu, který se pohybuje po loži. 
Přívod kabelů je zajištěn pomocí energetického řetězu Uniflex od firmy Kabelshlepp. 

• Energetický řetěz má jeden konec upevněn na jedné z konzol a druhý konec je upevněn šrouby ke skříni, která je 
spojena s podélným suportem pomocí šroubů. 

• Ve spodní části je energetický řetěz veden ve vodících lištách. 
• Mezi energetickým kabelem a rozvodnou skříní jsou kabely chráněny pomocí krytů 

 
 

 
 
 

Energetický řetěz koníka 

• Energetický řetěz koníka zajišťuje přívod kabelů ke koníku, který se pohybuje po loži. Přívod kabelů je zajištěn 
pomocí energetického řetězu Uniflex od firmy Kabelshlepp. 

• Energetický řetěz má jeden konec upevněn na jedné z konzol a druhý konec je upevněn šrouby ke konzole 
koníka, která je spojena s koníkem pomocí šroubů. 

• Ve spodní části je energetický řetěz veden ve vodících lištách. 
• Mezi energetickým řetězem a rozvodnou skříní jsou kabely chráněny pomocí krytů 

 

 

Kryty 

Konzola, ke které je upevněn energetický řetěz 

Energetický řetěz podélného suportu Vodící lišty 

Skříň 

Podélný suport 

Kryty 

Konzola, ke které je upevněn energetický řetěz 

Energetický řetěz podélného suportu 

Vodící lišty 

Konzola koníka 

Koník 
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ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY A KONTROLA KRAJNÍCH POLOH 

• Odměřování polohy podélného suportu vůči loži. 
• Kontrola krajních poloh podélného suportu. 
• Kontrola krajních poloh koníka. 

 
 

Odměřování polohy podélného suportu vůči loži 

• Odměřování zajišťuje snímání přesné polohy podélného suportu při pohybu po loži. Odměřování je zajištěno 
pomocí absolutního lineárního snímače od firmy Heidenhain. 

• Absolutní lineární snímač se skládá ze dvou částí, z digitálního pravítka, které je upevněno pomocí šroubů k loži, 
a z optického snímače polohy, který je upevněn na konzole připevněné na podélném suportu.  
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Kontrola krajních poloh podélného suportu 

• Kontrola krajních poloh podélného suportu zajišťuje, aby podélný suport nenarazil do vřeteníku nebo nevyjel 
mimo pracovní prostor. 

• Na konzole spojené s podélným suportem je upevněn koncový spínač. 
• Na loži jsou upevněny lišty s pevnými mechanickými dorazy.  

 
 

 
 

 
 

Lože Optický snímač polohy Digitální pravítko 

Konzola 

Podélný suport 

Lože 

Příčný suport 

Lišty Konzola Pevný mechanické dorazy Koncový spínač 
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Kontrola krajních poloh koníka 

• Pomocí koncového spínače a pevných mechanických dorazů je kontrolována poloha koníků vůči podélnému 
suportu. 

• Koncový spínač je upevněn na konzole spojené s podélným suportem a pevné mechanické dorazy jsou upevněny 
na konzole spojené s koníkem. 

• Pomocí mechanického dorazu koníka je zabráněno, aby koník překročil meze pracovního rozsahu. 
 

 
 

 
 

Lože 

Mechanický doraz koníka 

Koník 

Konzola Koncový spínač Pevné mechanické dorazy 

Podélný suport 
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ROZVÁDĚČ 

• Rozváděč je skříň, v které jsou upevněny elektrické přístroje pro jištění, měření a ovládání. 
• Rozváděč je upevněn pomocí šroubů v rámu krytování. 
• Rozváděč je použit od firmy Rittal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rozváděč 

Rám krytování 
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Auto i kapitoly 

Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. 
Ing. Jakub Jirásko 
Ing.  

Ing. Petr Votápek, Ph.D.
Vít Pagač 



KA07.09-INFORMACE O PŘÍSLUŠENSTVÍ 

ÚVODNÍ INFORMACE 

• Rozsah příslušenství soustruhu je závislý na provedení stroje a na požadavcích zákazníka.  
• V základním provedení stroje jsou v rámci příslušenství dodávány pouze komponenty umožňující provádění 

základních soustružnických operací. 
• V nadstandartním provedení je stroj dovybaven komponenty a systémy, které zvětšují rozsah jeho uplatnění, 

urychlují a případně automatizují určité operace. 
• Uvedené nakupované komponenty, které jsou součástí příslušenství, jsou pouze ukázkové. V případě požadavků 

zákazníka mohou být nahrazeny komponenty jiných výrobců, avšak tyto úpravy musejí být konzultovány 
s výrobcem stroje. 

• Mezi příslušenství se řadí tyto komponenty: 
 

o Opěra otevřená (unášená) 
o Opěra uzavřená 
o Pohon koníka 
o Brzda vřetene 
o Polohování osy C 
o Silově ovládané sklíčidlo 
o Nožové hlavy 
o Manuálně ovládané sklíčidlo 
o Pevný hrot 
o Otočný hrot 
o Hydraulický agregát 

STANDARTNÍ PROVEDENÍ STROJE – UPNUTÍ DO SKLÍČIDLA 
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STANDARTNÍ PROVEDENÍ STROJE – UPNUTÍ MEZI HROTY 

NADSTANDARTNÍ PROVEDENÍ STROJE (revolverová hlava s vodorovnou osou otáčení) 
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NADSTANDARTNÍ PROVEDENÍ STROJE (revolverová hlava se svislou osou otáčení) 

 

 
 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Opěra otevřená (unášená)   

Maximální průměr obrobku [mm] 200 

Minimální průměr obrobku [mm] 30 

 
 

Opěra uzavřená  

Maximální průměr obrobku [mm] 500 

Minimální průměr obrobku [mm] 280 

  

Pohon koníku  

Rychlost posuvu koníku [mm/min] 2100 

Jmenovitý výkon motoru [kW] 0,25 

  

Brzda vřetene  

Pracovní tlak vzduchu [bar] 5-8 

Svěrná síla [N] 14 800 

Brzdný moment [N.m] 1620 

  

Polohování osy C  

Maximální točivý moment na vřetenu [N.m] 1620 

Maximální otáčky vřetene [ot/min.] 20 

Jmenovitý výkon servomotoru [kW] 1,3 
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Silově ovládané sklíčidlo  

Výrobce Röhm 

Typ sklíčidla  KFD HS 

Upínací síla (celková) [kN] 180 

Hmotnost sklíčidla (bez čelistí) [kg] 56 

Maximální otáčky [ot/min.] 4200 

Připojovací rozměr DIN 6353 

Výrobce Röhm 

Typ hydraulického válce SZS 

Maximální tlak oleje [bar] 45  

Pracovní tlak oleje [bar] 30 

Průtok oleje (30 bar, max. otáčky) [l/min]  5 

  

Manuálně ovládané sklíčidlo  

Výrobce Schunk 

Typ sklíčidla ROTA-S plus 400-102 

Upínací síla (celková) [kN] 230 

Hmotnost sklíčidla (bez čelistí) [kg] 99 

Maximální otáčky [ot/min.] 2200 

Připojovací rozměr DIN 6353 

  

Pevný hrot  

Výrobce Röhm 

Typ hrotu FKS 

Vrchový úhel 60° 

Připojovací rozměr MORSE 6 

  

Otočný hrot  

Výrobce Röhm 

Typ hrotu 640-20 Heavy 

Vrchový úhel 60° 

Připojovací rozměr MORSE 6 

Maximální hmotnost obrobku [kg] 3000 

Maximální otáčky [ot/min] 4800 

  

Hydraulický agregát   

Maximální tlak oleje [bar] 50 

Výkon motoru [kW] 1,5 
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OPĚRA OTEVŘENÁ (UNÁŠENÁ) 

• Otevřená opěra (luneta) umožňuje podepření a vycentrování obrobku. 
• Tato opěra je připevněna k podélnému suportu, tudíž zachovává nastavenou polohu vůči nástroji při pohybu 

suportu a po dobu řezu slouží jako opora vůči řezným silám. 
• Používá se především při obrábění dlouhých štíhlých obrobků. 
• Pro styk s obrobkem jsou použité bronzové čelisti, tyto čelisti jsou vhodné pro nižší rychlosti. (Pro vyšší rychlosti 

jsou vhodné valivé kladky.) 
• Základním prvkem opěry je těleso opěry, jedná se o odlitek, který tvoří nosnou část všech komponent a nejvíce 

ovlivňuje tuhost. 
Otevřená opěra 

 
 

Těleso opěry 

Bronzová čelist 
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Otevřená opěra (vysunuté pinoly) 
 

 
 
• Opěra je k podélnému suportu připevněna pomocí tří šroubů. Poloha je ustavena dvěma kuželovými kolíky. 
• Šroub s čípkem znemožňuje rotaci pinoly ve válcovém vedení a umožňuje pouze posuvný pohyb pinoly. Drážka 

v pinole definuje maximální a minimální zasunutí. 
 

 

Vysunutá pinola 

Šroub s čípkem 

Kolík 

Šroub 
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• V pinole jsou uloženy matice s trapézovým závitem, které jsou vůči pootočení zajištěny stavěcími šrouby. Výsuv 
pinol opěry je zajištěn šroubem s trapézovým závitem. Tento šroub je uložen v kluzném pouzdře ve víku. 

• Spodní bronzová čelist má menší rozměry z důvodu přenosu nižších sil. Ustavení do požadované polohy je 
umožněno šroubem s metrickým závitem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šroub s tr. závitem 

Matice s tr. závitem 

Stavěcí šroub 

Víko 

Kluzné 
pouzdro 

Víko 

Pinola 

Šroub s metrickým 
závitem 

Bronzová čelist 
spodní 
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Zástavbový prostor otevřené opěry 

 

 
 

 
   
 

Lože Pohon podélného suportu Suport 

KA07.09 - Stránka 10



OPĚRA UZAVŘENÁ 

• Uzavřená opěra (luneta) umožňuje podepření a vycentrování obrobku. 
• Tato opěra se připevňuje k loži, na vnitřní vodicí plochy (společné vodicí plochy s koníkem soustruhu)  
• Především se používá při obrábění dlouhých obrobků (L/D>10), kdy je obrobek upnut mezi hroty. 
• Pro styk s obrobkem jsou použité bronzové čelisti, tyto čelisti jsou vhodné pro nižší rychlosti. (Pro vyšší rychlosti 

jsou vhodné valivé kladky.) 
• Základními prvky opěry jsou dvě tělesa, jedná se o odlitky, které tvoří nosnou část všech komponent a nejvíce 

ovlivňují tuhost. 
• Z důvodu možnosti manipulace s obrobkem je horní těleso odnímatelné. 
• Pro ustavení polohy horního tělesa vůči spodnímu je použito dvou čepů. 
• Upevnění na loži je zajištěno pomocí dvou příložek se čtyřmi šrouby. 
• Pro připevnění (a uvolnění) horní části tělesa ke spodnímu je použito dvou otočných šroubů, které jsou uloženy na 

čepu šroubu umístěném ve spodním tělese. 
 

 

 
 

 

Horní těleso 

Spodní těleso 

Čep 

Příložka 

Přesný otočný 
šroub s okem 

Čep šroubu 
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• Výsuv pinol je založen na stejném principu, jaký je popsán v předchozí části u otevřené opěry. 
• Pro zajištění vyhovujících podmínek pro posuv opěry po loži jsou pro obě vedení provedeny vývrty pro přívod 

maziva s maznicemi. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maznice 

Maznice 
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Uzavřená opěra (vysunuté pinoly) 
 

 
 

Zástavbový prostor uzavřené opěry 

 

Lože 
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POHON KONÍKU 

• Sestava pohonu koníku umožňuje manuálně ovládaný posuv koníku po loži. 
• Posuv je ovládán dvěma tlačítky a dále je zde stop tlačítko. 
• Konzola je základním komponentem pro připevnění dílů sestavy. 
• Pohon je zajištěn asynchronním elektromotorem, který je připevněn ke šnekové převodovce. Točivý moment je 

přenášen na pastorek a z pastorku na ozubené kolo, které zabírá do ozubeného hřebenu. 
• Ustavení ozubeného kola do záběru je zajištěno excentrem, ve kterém jsou obě ozubené kola uložené. Tento 

excentr je uložený v kluzném pouzdře a je možné s ním otáčet v mezích vybrání pro šrouby. Po ustavení polohy 
záběru je excentr pevně spojen šrouby s přírubou. Příruba je šrouby připevněna k převodovce. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Ovládací 
tlačítko 

STOP 
tlačítko 

Hřeben 

Kryt 

Konzola 

Ozubené kolo 

Patorek 

Elektromotor 

Převodovka 

Excentr Kluzné pouzdro 

Příruba 
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Zástavbový prostor pohonu koníku 

• Hřeben je dvoudílný a je spojen s ložem šrouby. Poloha každého z hřebenů je zajištěna dvěma kuželovými kolíky. 
• Konzola se připevňuje k desce koníku šrouby. Poloha je zajištěna dvěma kuželovými kolíky. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Koník Deska koníku 

Lože 
Konzola 
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BRZDA VŘETENE 

• Funkce brzdy vřetene: 
o Brzdění rotujících částí stroje a obrobku (výpadek proudu, STOP tlačítko…) 
o Fixace polohy obrobku 

 
• Brzdná síla je vyvozena pružinou, pro uvolnění brzdné síly je použito tlakového vzduchu. 
• Brzda je připevněna šrouby prostřednictví upevňovacích desek k vřeteníku, pro zajištění polohy jsou použity 

kuželové kolíky. 
• Brzdný kotouč je upevněn k vřeteni pomocí rozpěrných kroužků. Klíny jsou rozepřeny dotažením malé příruby. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Brzdný kotouč 

Rozpěrné kroužky 

Příruba malá 

Upevňovací desky 

Brzda 

Příruba velká 
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Zástavbový prostor brzdy vřetene 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vřeteno 
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POLOHOVÁNÍ OSY C 

• Polohování osy C je vybaveno brzdou vřetene. Brzda vřetene je v případě polohování osy C nezbytným doplňkem, 
z důvodu fixace přesné polohy. 

• Z důvodu polohování je na brzdném kotouči přímé ozubení. 
• Polohování je poháněno servomotorem, z kterého je moment přenášen na převodovku a ozubené kolo. 
• Ustavení ozubeného kola do záběru je zajištěno hydromotorem. Poloha v záběru a mimo záběr je snímána 

indukčními snímači, které snímají dvě nastavitelné clony. 
• Upevnění ozubeného brzdného kotouče je řešeno stejně jako v případě samostatné brzdy. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ozubený brzdný 
kotouč 

Brzda 

Ozubené kolo 

Hydromotor 
Servomotor 

Převodovka 

Indukční 
snímače 

Clony 
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• Převodovka s pohonem je upevněna ke dvěma deskám, které jsou otočně uloženy v ložiskách na hřídeli. (Ustavení 
do záběru je prováděno vysunutím pístnice hydromotoru, čímž dojde k otočnému pohybu kolem hřídele.) 

• Komponenty sestavy polohování osy C se připevňují k vřeteníku. (Ozubený brzdný kotouč k vřeteni.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Deska 

Ložiska 

Hřídel 
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Zástavbový prostor polohováni osy C 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vřeteno 
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SILOVĚ OVLÁDANÉ SKLÍČIDLO 

• Upnutí obrobku je zajištěno hydraulickým válcem. K pístu tohoto hydraulického válce je připevněna trubka, kterou 
je ve sklíčidle řízen posuv čelistí. (Posuv čelisti hydromotorem je maximálně 6,2mm, tzn., že při změně rozměru 
obrobku je nutné manuální přenastavení jednotlivých čelistí.) 

• Pro montáž sklíčidla k vřetenu je použita redukční příruba. 
• Konzola zamezuje protočení statické zadní části hydraulického válce. 
• Rotační část hydraulického válce je s vřetenem spojena pomocí dvojice přírub a rozpěrných kroužků.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Redukční příruba 

Hydromotor 

Trubka 

Vřeteno 

Konzola 

Velká příruba 

Sklíčidlo 

Malá příruba 
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NOŽOVÉ HLAVY 

• Nožové hlavy umožňují upnutí nástrojů. 
• Typ a vybavení nožové hlavy je voleno dle požadavků zákazníka. 
• Nožové hlavy jsou pomocí podložek připevněny k příčnému suportu. 

Revolverová hlava s vodorovnou osou otáčení SAUTER 

• Možnost upevnění čtyř držáků nástroje. 
• Vnitřní přívod chladicí kapaliny pro každý aktivní nástroj. 
• Revolverová hlava se připevňuje k příčnému suportu prostřednictvím podložky. 
 

 

Revolverová hlava s vodorovnou osou otáčení SAUTER 

• Nástrojová hlava je vybavena pohonem pro natočení revolverové hlavy. 
• Nástroje je možné upnout do nástrojové hlavy radiálním nebo axiálním nástrojovým držákem. 
• Nástrojová hlava je vybavena příslušenstvím pro chlazení nástrojů. 
• Revolverová hlava se připevňuje k příčnému suportu prostřednictvím podložky. 

 

 

Revolverová hlava se svislou 
osou otáčení 

Podložka 

Příčný suport 

Podložka 

Příčný suport 

Revolverová hlava s 
vodorovnou osou otáčení 
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Rychloupínací nástrojová hlava Multifix 

• Upnutí jednoho nástroje. 
• Snadná a rychlá výměna nástroje, vysoká přesnost ustavení. 
• Výškové nastavení nástroje ovládané stavěcím šroubem. 
• Možnost nastavení různého úhlového natočení. 
• Rychloupínací nástrojová hlava se připevňuje k příčnému suportu prostřednictvím podložky. 
 

 

MANUÁLNĚ OVLÁDANÉ SKLÍČIDLO SCHUNK ROTA-S plus 

• Sklíčidlo s rychlou výměnou čelistí. 
• Dodáváno se základním typem čelistí.  
• Sklíčidlo je připevněno k vřetenu pomocí redukční příruby. 
• Posuv čelistí je ovládaný manuálně, otočným čtyřhranem. 
 

 

Podložka 

Příčný suport 

Rychloupínací nástrojová 
hlava Multifix 

Sklíčidlo 

Redukční příruba 

Čtyřhran 

Čelist 
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PEVNÝ HROT  

• Využití při upnutí obrobku mezi hroty. 
• Pevný hrot je přes redukční pouzdro uložen ve vřetenu.  
• Pro přenesení točivého momentu z vřetene na obrobek je použit unášeč. 
• Hrot je vyroben z kvalitní nástrojové oceli. Povrch hrotu je kalen a broušen.  
• Snadná demontáž hrotu je umožněna díky matici. 

 

 
 

 

Vřeteno 

Vřeteno 

Redukční pouzdro 

Unášeč 

Pevný hrot 

Čep unášeče 

Matice 
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OTOČNÝ HROT  

• Využití při upnutí obrobku mezi hroty. 
• Otočný hrot je uložen v pinole koníka. 
• Špička hrotu je vyrobena z kované nástrojové oceli. Špička hrotu je kalená a broušená. 
• Otočný hrot zaručuje dlouhou životnost, vysokou přesnost házení, při vysokých rychlostech obrábění a vysokém 

zatížení hrotu. 
• Ložiska otočného hrotu jsou chráněna těsněním zabraňujícím přístupu nečistot a chladicí kapaliny. 
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Hydraulický agregát  

• Hydraulický agregát je nadstandartním příslušenstvím soustruhu a je nutný v případě použití řízení osy C a silově 
ovládaného sklíčidla. 
 
Komponenty hydraulického agregátu 

• Elektromotor 1,5kW,400V, 50Hz 
• Lamelové čerpadlo dvojité regulační 
• Monoblok se spojkou elektromotor + čerpadlo 
• Jednosměrný ventil 
• Tlakový filtr FMP039 s elektrickou indikací zanesení  
• Kulový kohout 
• Elektrický hladinový spínač MG 1” 
• Termostat 
• Manometr glycerínový 
• Olejoznak s teploměrem 
• Nalévací hrdlo se vzduchovým filtrem 
• Chladič AL608 
• Nádrž na 30l 
• Vstup do nádrže G1/2” pro odpadní větev, vypouštěcí zátka G1/2″ 
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