Návrh univerzálního
3D pohonného systému
Petr Zelený

V souèasné dobì se na Katedøe výrobních systémù
Fakulty strojní TUL øeí projekt, kter ý si dává
za úkol navrhnout a sestrojit univerzální pohonný
systém pro pohyb ve tøech osách. Výsledkem bude
zaøízení schopné ovládat frézovací vøeteno pro
obrábìní lehce obrobitelných materiálù, nebo øídit
speciální nanáecí hlavu pro tvorbu modelù metodou
Rapid Prototyping. Tato práce je podporována
Výzkumným zámìrem MSM 242100001.

ci a dle tohoto návrhu byly objednány jednotlivé stavební díly.
V programu lze rovnì provádìt jednoduchou simulaci pohybu
jednotlivých os. Z této simulace je moné získat data o zrychleních
jednotlivých os, nebo o dynamických silách v konstrukci. Pro jetì pøesnìjí výsledky by bylo vhodné vyuít metodu koneèných
prvkù v programu Pro/Mechanica, který je propojen s programem Pro/Engineer.

Poadované parametry
Pro navrhované zaøízení byly stanoveny následující technické parametry. Poadovaný pracovní prostor je 250 x 250 x 200 mm.
Lineární rychlost pohonù a 20 m/min. Zrychlení pohonù okolo
20 m/s2. Stroj by mìl umoòovat gravírování a 3D frézování.
Pøedpokládá se obrábìní mìkkých materiálù (umìlé døevo, popø.
dural) frézou o max. prùmìru 12 mm. Zatíení od øezných sil se
pøedpokládá max. 500 N.
Návrh konstrukce
Na základì Pøehledu lineárních pohonù vhodných pro 3D Plotting
byly zvoleny pro vechny tøi osy øemenové lineární pohony a pro
stavbu zaøízení byla vybrána konstrukce z hliníkových profilù firmy ITEM Industrietechnik und Maschinenbau G.m.b.H. od èeského dodavatele firmy ULMER. Tyto prvky a díly jsou vhodné pro
stavbu nejrùznìjích jednoúèelových strojù a zaøízení z normalizovaných dílù. Základem stavebnice jsou pøesné hliníkové profily
s podélnými drákami a otvory pro upevnìní spojovacích prvkù
a rozsáhlého pøísluenství. Z jednotlivých prvkù stavebnice lze
sestavit i lineární øemenové pohony, jak je ukázáno na obr. 1.
Koncepce systému umoòuje velkou prunost, vysokou pøesnost i
pevnost. K dispozici je i programové vybavení s pøíslunou knihovnou 3D prvkù pro rùzné programy CAD. Tato knihovna byla
vyuita pro konstrukèní návrh sestavy. Z prvkù z katalogu firmy
ITEM byla vytvoøena sestava v programu Pro/Engineer (obr. 2).
Tento krok umonil vyladit a odstranit nìkteré chyby v konstruk-
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Obr.1 Sestavení øemenového pohonu

Obr.2 Návrh konstrukce v programu Pro/Engineer

Návrh a výpoèet pohonù
Pro návrh pohonù bylo tøeba seèíst hmotnosti jednotlivých prvkù
pohybujících se os. Pøi zapoètení pøedpokládané hmotnosti motorù a dalích pøídavných prvkù, které nejsou v návrhu konstrukce
zobrazeny (nanáecí hlava, vøeteno, kabely atd.), byly vypoèteny
tyto hmotnosti: v ose Z  15 kg, v ose X  50 kg a v ose Y  30 kg.
Pro samotný výpoèet pohonù bylo pouito programu SigmaSize,
verze 2.2 od výrobce pohonù YASKAWA. Pro jednotlivé osy bylo
tøeba zadat poadované parametry.
Nejprve se zvolí lineární pohyb a vyplní se údaje o hmotnosti, tøení, zvolí se pøevod mezi rotaèním a lineárním pohybem (v naem
pøípadì je to 150 mm na otáèku, pøevod øemenic). Dále se urèí velikost síly pùsobící proti pohybu (zvolena 100 N) a nakonec úèinnost stroje (90 %). V dalím oknì se vyplní údaje ohlednì rotaènì
se pohybujících se hmot, jako jsou øemenice, høídele apod.
Program sám pak pøepoèítá z tìchto hmot moment setrvaènosti
redukovaný na výstupní høídel z mechanismu. Dále mùeme zohlednit, zda jsou rotaèní osy ve vertikální poloze nebo v nìjaké ji-

Obr.3 Tabulka pro volbu motoru

né obecné poloze, popø. zadat vývaek. Pak se zadávají parametry
pøevodovky mezi motorem a mechanismem. Pro ná mechanismus je tøeba pøevodu 1:10, nebo lineární pohyb je vyvozován
øemeny a na vstupu jsou potøeba nízké otáèky (130 ot./min. pro
posuvovou rychlost 20 m/min.). Moment setrvaènosti pøevodovky se získá z katalogu . Nakonec se zadávají poadované výstupní
parametry jako jsou zrychlení, rychlost, velikost dráhy, za kterou
se má mechanismus zastavit èi rozbìhnout apod. Výsledkem je tabulka (obr. 3), která ukazuje vypoèítané parametry poadované na
motor a umoòuje pøímo porovnávat tyto hodnoty s parametry motoru, který si vybereme v katalogu motorù. Takto mùeme jednodue zvolit nejvhodnìjí motor pro nae zaøízení.
V naem pøípadì pro osy X a Y nejlépe vyhovuje motor typu SGMPH04AAE41D od firmy YASKAWA . Jedná se o jednofázový motor
s výstupním výkonem 400 W a kroutícím momentem 1,27 Nm. Pro
osu Z je to motor SGM-PH04AAE4CD [2]. Je to stejný typ motoru
jako v pøedchozím pøípadì, pouze má navíc brzdu, protoe osa Z se
pohybuje vertikálnì a je tøeba zajistit fixaci polohy.
Vechny motory lze objednat integrované s pøevodovkou. V naem pøípadì se jedná o typy SG10SA-PE04AA (pro osy X a Y)
a SG10SA-PE04AAC (pro osu Z s brzdou).
Montá zaøízení
Montá zaøízení spoèívá v pospojování jednotlivých dílù pomocí spojovacích prvkù jako jsou rouby, tvarové spoje atd. Ve bylo objednáno
a dodáno od firmy ITEM [1]. Èásteènì smontovaný mechanismus
bez motorù je ukázán na obr. 4.
Spojení motoru s mechanismem je
pomocí spojky s pruným èlenem.
Obr.4 Mechanismus
Tyto spojky a dalí prvky potøebné
pro pøipojení motoru byly také dodány firmou ITEM.

Závìr
Zaøízení je nyní ve fázi odlaïování a seøizování. Pro øízení os tohoto mechanismu bude vyuíván øídicí systém Acramatic, který je na
katedøe pouíván pro ovládání servopohonù pøi rùzných experimentálních mìøeních.
V dalí fázi budou na sestavì provádìna mìøení dynamických
vlastností a jejich porovnávání s navrhovanými. Na základì namìøených údajù bude mechanismus vyuíván pro pohon nanáecí
hlavy pro RP nebo frézovacího vøetena èi dalích pøídavných zaøízení.
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