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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zaměřuje na navrţení technologie výroby modelu a jaderníku 

metodou frézování. V teoretické části práce je shrnuta problematika výroby modelů, 

CAD/CAM technologie a technologie frézování. V praktické části práce je zpracován 

konstrukční návrh obráběných dílců s ohledem na konkrétní poţadavky pro vyuţití ve 

slévárně. Pro návrh obráběcí technologie byl vyuţit CAM systém, ve kterém proběhlo 

programování obráběcí technologie a její optimalizace. Výroba součástí je realizována na 

3-osém obráběcím stroji. Na závěr je uvedeno technicko-ekonomické zhodnocení výroby  

a diskuze výsledků. 

Klíčová slova 

Frézování, CAD/CAM, 3-osé obrábění, model, jaderník. 

 

ABSTRACT  

This diploma thesis focuses on the design and production technology of making pattern 

and core box by milling. The theoretical part summarizes the issue of production models,  

CAD / CAM technology and milling technology. The practical part is elaborates 

engineering design of machined parts focused on the specific requirements for application 

in the foundry. For designing of milling technology was used CAM system. This milling 

technology was programmed and optimized. Parts are finally produced on 3-axis milling 

machine. In the end there is technical-economic evaluation of production and discussion of 

results. 
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ÚVOD 

Technologie obrábění součástí prodělala za poslední dobu velký rozvoj a zejména ve 

spojení s počítačovou podporou má dnes obrovský potenciál. Díky moţnosti vyuţití 

počítače ve fázi návrhu výroby je obrábění na CNC strojích mnohem rychlejší a přesnější 

neţ v případě konvenčních obráběcích strojů. Vyuţitím CAD/CAM technologie je moţné 

efektivně vytvořit výrobní technologii pro tvarově sloţité součásti.  

Hlavním cílem diplomové práce je aplikace frézování na obrábění tvarové součásti. Pro 

obrábění byly vybrány součásti model a jaderník pro výrobu odlitku. Výroba součástí 

proběhne ve firmě Modelárna 3H.  Po prvotním záměru obrábět model s vyuţití víceosého 

frézování byla po konzultaci ve firmě a s vedoucím práce změněna technologie na 3-osé 

frézování, které je pro výrobu zadaných součástí plně postačující.  

Úkolem je navrhnout konstrukci modelu a jaderníku pro výrobu předem známého odlitku. 

Pro návrh konstrukce a následného obrábění bude vyuţita CAD/CAM technologie která 

umoţňuje efektivně navrhnout geometrii a obráběcí strategii pro výrobu daných součástí. 

Konstrukce a návrh obrábění budou vytvářeny s ohledem na poţadavky pro odlévání 

slitiny hliníku, ze které bude finální odlitek zhotoven. Navrţená a optimalizovaná 

technologie bude experimentálně ověřena výrobou dílů. Celkový výrobní proces bude 

zakončen výrobou finálního odlitku. Takto bude ověřena správnost navrţené technologie 

výroby kontrolou výsledného výrobku. Práce bude zakončena technicko-ekonomickým 

zhodnocením výroby a diskuzí dosaţených výsledků. 
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1 TECHNOLOGIE VÝROBY MODELU PRO SLÉVÁRENSKÝ 

PRŮMYSL 

Model v kontextu slévárenské výroby je hlavní částí modelového zařízení, které slouţí pro 

vytvoření aktivní dutiny ve formě pro odlévání kovu. Samotný model má tvar odpovídající 

tvaru odlitku, ale s většími rozměry, které zohledňují smrštění kovu při odlévání. Model 

můţe být vyroben z různých materiálů. V současné době se často uplatňují nové výrobní 

technologie výroby modelu s vyuţitím CNC obráběcích strojů. Tato technologie zajišťuje 

rychlou a přesnou výrobu i tvarově velmi sloţitých modelů [1,2]. 

Výroba modelů pomocí CNC strojů je velice úzce spjata s technologiemi CAD a CAM. 

Díky moţnostem CAD technologie je moţná rychlá tvorba modelu, ověření funkčnosti 

modelu a případné úpravy modelu i výkresové dokumentace. Navazující technologie CAM 

umoţňuje progresivně programovat obráběcí technologii a předvýrobně upravovat 

parametry obrábění. Výsledkem je efektivní výroba, která je časově méně náročná  

neţ ruční a navíc umoţňuje odhalit řadu nedostatků jiţ v počáteční fázi a zvýšit tak kvalitu 

výroby [3]. 

1.1 Modelové zařízení 

Modelové zařízení je soustava speciálního zařízení, která slouţí k vytvoření aktivní dutiny 

v pískové formě. Pro kaţdý odlitek odlišného tvaru se zhotovuje samostatné modelové 

zařízení. Podle sloţitosti odlitku se skládá z několika částí [1,4]:  

 model,  

 modelová deska, 

 jaderníky, 

 vtoková soustava, 

 nálitky. 

Na modelovém zařízení závisí jakost odlitků i náklady na jejich výrobu. Návrh celého 

modelového zařízení musí vycházet z rozboru základních konstrukčních prvků odlévané 

součásti. Výroba tohoto zařízení probíhá v modelárně [1,4]. 

1.2 Model 

Model jako hlavní část modelového zařízení bývá často tou nejsloţitější částí. Jeho výroba 

vyţaduje velmi dobrou znalost dané slévárenské technologie, pouţitého materiálu  

a sériovosti výroby [1].  

1.2.1 Materiál modelu 

Materiál modelu závisí hlavně na sériovosti výroby a dělí se do 4 základních skupin, tzv. 

jakostních tříd [1]. 

 I. První jakostní třída – patří sem velmi přesné a trvanlivé modely, materiál: kov – 

litina s lupínkovým grafitem, litina s kuličkovým grafitem, ocel, slitiny Al. 

 II. Druhá jakostní třída – přesné a trvanlivé modely, materiál: epoxidové 

pryskyřice, slitiny Al, tvrdé dřevo přírodní nebo umělé. 

 III. Třetí jakostní třída – modely běţné jakosti pro malosériovou a kusovou 

výrobu, materiál: přírodní dřevo – borovice, lípa smrk, umělé dřevo. 
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 IV. Čtvrtá jakostní třída – modely hrubého provedení pro kusovou výrobu odlitků, 

materiál: měkké dřevo přírodní nebo umělé [1]. 

Nejpouţívanějším materiálem pro výrobu modelů je přírodní dřevo. Je to snadno 

dostupný, poměrně levný a dobře obrobitelný materiál. Nejčastěji se pouţívá dřevo  

ze smrku, borovice, dubu, buku, hrušně, lípy, javoru, ořechu a olše. Struktura dřeva  

je tvořena soustřednými letokruhy z měkčí a tvrdší vrstvy dřeva. Měkčí vrstva se tvoří  

na jaře a tvrdší v létě. Podstatnou součástí dřeva je celulosa a voda, která tvoří značnou 

část hmotnosti dřeva. Právě tato voda ve formě vlhkosti má největší vliv na vlastnosti 

dřeva a způsobuje největší problémy při jeho zpracování a pouţití. Proto se přírodní dřevo 

před pouţitím vysušuje na konstantní vlhkost. [3]. 

Novější alternativou k přírodnímu dřevu je dřevo umělé. Tento materiál se skládá 

z dřevěného prachu a plastické hmoty zahrnující polyetylen, polyvinylchlorid, 

polypropylen a další. Umělé dřevo je odolné proti vlhkosti, má rovnoměrnou strukturu  

a stejné vlastnosti ve všech směrech. Jeho nevýhodou je, ţe se při vyšších teplotách můţe 

deformovat. Dále je uveden rozsah vlastností umělých dřev [6]: 

 hustota: 0,1-3,4 g/cm
3
, 

 tvrdost: 35-92 Shore D, 

 tepelná odolnost 65-300°C. 

Výhodou umělého dřeva oproti přírodnímu je jeho lepší obrobitelnost. Umělé dřevo  

se dobře uplatňuje při výrobě malých a středních modelů na CNC strojích. Díky 

rovnoměrné struktuře je moţné obrábět i sloţité tvary bez rizika porušení celistvosti 

materiálu [6]. 

1.2.2 Konstrukce modelu 

Dřevěné modely jsou sestaveny z poměrně malého počtu základních částí. Jejich 

vzájemným uspořádáním lze vytvořit tělesa nejrůznějších tvarů. Konstrukce stavebních 

prvků modelu by měla být vyřešena tak, aby bylo vyuţito výhodných vlastností dřeva  

a byly potlačeny nepříznivé vlastnosti [5]. 

Vzhledem k výsledné pevnosti modelu a rozměrové přesnosti se vyuţívá řada 

technologických a spojovacích prvků, za účelem ideálního spojení dílů. Spojování 

dřevěných dílů je provedeno např. technikami na obr. 1.1 [5]. 

 

Obr. 1.1 Metody spojování dřevěných modelů [3]. 
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Modely z umělého dřeva jsou většinou vyrobeny z jednoho kusu materiálu, který je 

zakoupen v poţadovaných rozměrech. V případě spojování více kusů umělého dřeva  

se pouţívají speciální lepidla na daný materiál [5]. 

1.2.3 Rozměry modelu 

Model samotný má tvar odpovídající odlitku a současně by měl být co nejjednodušší, aby 

ho formíř mohl snadno zaformovat a vyjmout z formy. Rozměry modelu je nutné zvětšit  

o hodnotu smrštění kovu a přídavky na obrábění. Hodnota smrštění je v řádu procent a liší 

se podle odlévaného materiálu. V následující tabulce 1.1 je porovnání různých materiálů 

odlitků z hlediska jejich smrštění při odlévání [2]. 

Tab. 1.1 Hodnoty smrštění různých kovů při odlévání [1]. 

 

Přídavky na obrábění se vyskytují na plochách, které mají být po odlití dále opracovány. 

Velikost přídavků na obrábění je stanovena normou ČSN EN ISO 8062 a závisí  

na rozměrech a třídě přesnosti odlitku. Všeobecně platí, ţe větší přídavky bývají na horní 

straně odlitku neţ na spodní. To je způsobeno stoupáním nečistot k povrchu, z důvodu 

jejich niţší hustoty neţ je hustota taveniny [3]. 

Další důleţitou sloţkou rozměrů jsou technologické úkosy. Při formování dochází ke styku 

formovacího materiálu a modelu, tím vznikají velké třecí síly, které brání vyjmutí modelu. 

Pro redukci těchto sil a moţného porušení modelu nebo formy jsou modely opatřeny 

technologickými úkosy. Tyto úkosy zajišťují, ţe průřez modelu se vţdy zvětšuje směrem 

k dělící rovině. Velikost úkosů závisí na materiálu modelu a způsobu formování [1,3]. 

 Pro ruční formování a dřevěný model je doporučený úkos 1-3°. 

 Pro strojní formování, nebo kovové modely je doporučený úkos 0,5-1°. 
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Dle normy ČSN 04 2021 a ekvivalentně ČSN EN ISO 8062 se rozlišují 3 základní typy 

úkosů, viz obr. 1.2 [1,3]. 

 

Obr. 1.2 Normalizované úkosy pro odlitky [3]. 

Úkos A – obvyklý pro plochy dále neobráběné. 

Úkos B – pro dále neobráběné plochy, vhodný pro sníţení hmotnosti odlitku. 

Úkos C – převáţně pro dále obráběné plochy [3].  

1.2.4 Sloţitost modelu 

Vzhledem ke sloţitosti modelu se je moţné rozdělení na 2 základní skupiny modelů. 

Modely dělené a nedělené. 

Dělené modely jsou sloţeny z více kusů a jsou rozděleny dělící rovinou. Tyto modely  

se pouţívají pro snadnější zaformování a u dílů jejichţ konstrukce vyţaduje více dělících 

rovin. Pro zajištění vzájemné polohy jsou jednotlivé části modelu spojeny v dělící rovině 

čepy nebo kolíky.  

Nedělené modely jsou vyrobeny z jednoho kusu [2]. 
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2 CAD SYSTÉMY 

CAD systémy, tedy Computer Aided Design (počítačem podporované projektování) jsou 

nástroje vyuţívající výpočetní techniku pro úvodní etapy výrobního procesu. Vyuţívají 

se zejména pro vývoj nových produktů, konstrukci nebo konstrukční úpravy a jako 

podklad pro technickou přípravu výroby. Oblast CAD spadá do skupiny počítačem 

podporovaných technologii souhrnně nazývaných jako CA (Computer Aided) technologie. 

CA technologie vytváří strukturu nástrojů vhodných pro různé fáze výrobního cyklu 

výrobku [8]. 

CA technologie lze rozdělit do oblastí [8]: 

 CAD – Computer Aided Design (počítačem podporované konstruování). 

 CAP – Computer Aided Programming (počítačem řízená technologie procesů). 

 CAPE – Computer Aided Production Engineering (počítačem řízená produkce). 

 CAE – Computer Aided Engineering (počítačem podporované výpočty). 

 CAPP – Computer Aided Process Planning (počítačem podporované plánování 

procesů). 

 CAQ – Computer Aided Quality (počítačem podporovaná kontrola kvality). 

 CAM – Computer Aided manufacturing (počítačem podporovaná výroba). 

 CIM – Computer Intergarted Manufacturing (počítačově integrovaná výroba). 

Zařazení CAD systémů do CA technologií je na obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 Rozdělení CA technologií [10]. 

V CAD softwarech je moţné od počátku navrhnout součást, namodelovat ji v přesných 

rozměrech, otestovat její funkčnost a vytvářet výkresovou dokumentaci. Díky vyuţití této 

počítačové technologie dochází k výraznému zvýšení produktivity a kvality výkresové 

dokumentace. Dále je díky rozsáhlým moţnostem a propojením těchto technologií moţné 

navrhnout kompletně výrobu a redukovat mnoţství vyráběných prototypů [7]. 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 15 

2.1 Rozdělení CAD systémů 

CAD systémy je moţné rozdělit do 3 kategorií: 

 niţší třída, 

 střední třída, 

 vyšší třída. 

Pro zástupce softwarů niţší třídy je typické modelování pouze ve 2D (dvojrozměrné). 

Nejznámějšími představiteli jsou AutoCAD, TurboCAD Delux. Tyto softwary umoţňují 

tvorbu plošných modelů a výkresů a jsou vhodné pro jednodušší práci [7, 8]. 

Software střední třídy jiţ umí modelovat ve 3D (trojrozměrně). Tyto programy jsou 

schopné vytvářet prostorový model součásti, modely spojovat do sestav a vytvářet z nich 

výkresovou dokumentaci. Modelovací software této třídy nabízí jiţ široké spektrum funkcí  

pro modelování. Mezi největší přednosti software střední a vyšší třídy patří plná 

asociativita mezi modelem, sestavou a výkresy. To zajišťuje, ţe jakákoli změna provedená 

v modelu se projeví v sestavě a všech výkresech, kde sestava nebo díl figuruje. Mezi 

hlavní zástupce této kategorie patří Autodesk Inventor a SolidWorks [7, 8]. 

Do vyšší třídy se dají zařadit programy jako Catia a Pro/ENGINEER (nyní Creo),  

které také plně podporují 3D modelování. CAD systémy vyšších tříd navíc nabízejí 

speciální funkce pro modelování svařenců, ohýbaných dílů z plechu nebo integrované 

analýzy pevnosti apod. Rozdílem je také úroveň modelování sloţitých tvarových těles 

s vyuţitím ploch. Pro modelování platí, čím sloţitější modely je potřeba modelovat tím 

komplexnější a draţší software je nutno pořídit. Průmyslově se vyuţívají hlavně software 

střední a vyšší třídy, díky přijatelné ceně a velké přidané hodnotě jsou rozšířeny od malých 

firem aţ po nadnárodní korporace [7,8]. 

2.2 Moţnosti CAD systému 

Modelování v softwaru střední a vyšší třídy má mnoho společného a liší se jen 

v rozšířených modelovacích funkcích a přídavných modulech pro komplexnější návrh 

konstrukce [8]. 

Typickým zástupcem 3D CAD modelovacího software je SolidWorks. SolidWorks je 

parametrický objemový, ale také plošný modelář postavený na technologii jádra Parasolid. 

Kromě standardních funkcí objemového modeláře obsahuje i řadu pokročilých funkcí  

pro návrh plastových dílců, plechových dílů, forem a svařenců. Program podporuje široké 

spektrum formátů pro komunikaci s dalšími CA programy. Tento software má pokročilé 

technologie pro práci se sloţitými sestavami a umoţňuje automatické generování 

výkresové dokumentace. Program má plnou asociativitu souborů, coţ znamená, ţe změny 

provedené v modelu se promítnou do sestav i výkresů. Výhodou je i moţnost simulace 

pohybu sestav včetně detekce kolizí [7]. 

2.3 Modelování v 3D CAD systému SolidWorks 

Prvním krokem při modelování v 3D CAD systémech je tvorba modelu dané součásti, 

následuje tvorba výkresové dokumentace k tomuto dílu. Softwary umoţňují i sestavování 

více dílů do funkčních celků, do tzv. sestav. Ze sestavy je opět moţné vytvořit výkresovou 

dokumentaci [7,9]. 
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2.3.1 Modelování dílů 

Při tvorbě modelu ve všech 3D modelovacích softwarech včetně SolidWorks je výchozím 

krokem tvorba 2D nebo 3D skici. Tato skice můţe být umístěna na libovolné rovině  

nebo v prostoru v případě 3D skice. Po vytvoření skice přichází převod plošného modelu 

v prostorový. To umoţňuje řada funkcí jako vysunutí skice do prostoru (obr. 2.2), rotace 

kolem osy apod. Kaţdý takový krok je uloţen se všemi parametry do stromu příkazů, ve 

kterém je přehledně vidět postup konstrukce dílu [7]. 

 

Obr. 2.2 Tvorba modelu v programu Solidworks. 

Pro modelování sloţitých dílů je stromová struktura příkazů nezbytná. Struktura zachycuje 

přehledně jednotlivé kroky, které je moţné zpětně měnit a zároveň ukazuje parametrickou 

návaznost jednotlivých operací při modelování. Právě vyuţitím parametrických návazností 

jednotlivých modelovacích operací je moţné upravit i zdánlivě velkou část modelu  

za velmi krátký čas. Vymodelovanému dílu je moţné přiřadit materiálové charakteristiky 

barvu a řadu dalších vlastností tak, aby co nejvíce odpovídal hotovému výrobku [7]. 

2.3.2 Tvorba sestav 

Důleţitou moţností modelování je tvorba sestav. Sestava je tvořena více vzájemně 

spojenými díly. Prvním krokem při tvorbě sestavy je import daných dílů do modulu  

pro tvorbu sestav. Pro spojování těchto dílů se pouţívá tzv. vazba, která zajišťuje vzájemné 

umístění dílů nebo umoţňuje jejich pohyb jenom určitým způsobem. Mezi základní typy 

vazeb patří [7]: 

 sjednocení, 

 rovnoběţnost, 

 kolmost, 

 tečné napojení, 

 soustřednost, 

 posunutí o vzdálenost, 

 naklonění o úhel. 

Díky kombinaci těchto vazeb je moţné různými způsoby sloţit díly do sestavy tak, ţe se 

budou moci pohybovat, jak to konstruktér zamýšlel. V případě potřeby je moţné vyuţít i 

některé speciální vazby, které se ve strojírenství pouţívají. Mezi ně patří například: vačka, 

čep, převod, ozubená tyč a šroub.  
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Tyto speciální vazby umoţňuji kompletně zavazbit sestavu do skutečného stavu hotového 

výrobku. V tomto stavu se kontroluje sestava z hlediska smontovatelnosti a vzájemného 

pohybu dílů i případných kolizí [7,9]. 

Pro usnadnění práce konstruktéra jsou softwary vybaveny databází normalizovaných dílů, 

jako je spojovací materiál, loţiska, pera, čepy apod. Tyto díly jsou zařazeny  

do jednotlivých kategorií podle norem, kterým odpovídají. Databáze normalizovaných dílů 

jednak urychluje práci pří tvorbě sestav, umoţňuje ale také konstruktérovi porovnat 

vhodnost jednotlivých dílů pro danou situaci [7,9]. 

2.3.3 Výkresová dokumentace 

Tvorba výkresů přichází na řadu aţ poslední. Je to dáno tím, ţe veškerá geometrie  

se do výkresu přenáší z kompletně vymodelovaných dílů nebo sestavy. Zároveň 

s geometrií se do výkresu přenášejí uţivatelem zadané informace o součásti a nastavení. 

Ve výkrese je do popisového pole automaticky doplněn objem dílu, materiál a hmotnost. 

Vazba mezi modelem, sestavou a výkresem zajišťuje, ţe změny provedené v modelu  

se promítnou do sestav a všech výkresů, v nichţ daný díl figuruje [7,9]. 

2.3.4 Doplňkové moduly 

Moderní CAD programy nabízí kromě širokého spektra funkcí pro modelování dílů  

a tvorby výkresové dokumentace také přídavné moduly, které částečně nahrazují 

specializovaný software. Patří mezi ně například simulace napětí při zatíţení metodou 

konečných prvků, nebo grafické renderování vymodelovaných dílů pro účely prezentace. 

Důleţitým modulem pro velké firmy a rozsáhlé projekty jsou programy pro správu výrobní 

dokumentace. Tyto moduly umoţňují kontrolovaný přístup k souborům s informacemi  

o posledních změnách, jejich autorovi atd. Pro velké projekty tak usnadňují orientaci 

v datech a umoţňují přehledně kontrolovat stav práce [7]. 
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3 CAM 

CAM, tedy Computer Aided Manufacturing (počítačem podporovaná výroba) jsou systémy 

pro přípravu programů pro numerické řízení výrobních strojů. Tyto systémy vyuţívají 

geometrii vytvořenou v předcházející návrhové fázi v systému CAD. Řada programů 

nabízí kombinaci jak CAD softwaru, tak CAM Softwaru, proto se často o těchto systémech 

hovoří jako o CAD/CAM technologii. CAM systémy umoţňují programovat obrábění a 

nabízejí i moţnost simulovat technologické operace při výrobě. Tyto programy jsou 

vhodné pro frézování, vrtání, soustruţení, elektroerosivní obrábění, řezání laserem nebo 

vodním paprskem. Vystupem je program pro řízení CNC stroje při výrobě [11,13]. 

3.1 Postup výroby v CAD/CAM systémech 

Výroba s vyuţitím CAD/CAM technologie obsahuje několik spolu souvisejících etap. Tyto 

etapy sahají od návrhové fáze aţ po konečnou výrobní fázi. Sled těchto souvisejících 

činností je znázorněn na obrázku 3.1 [11]:  

 

Obr. 3.1 Postup výroby v CAD/CAM systémech [11]. 

Aplikace této technologie umoţňuje systematický přístup při vývoji a výrobě nového 

výrobku. Celý proces zahrnuje konstruování, verifikaci výroby, opravu nalezených chyb  

a úpravu výrobního procesu. Systémy CAD/CAM se hlavně uplatňují při výrobě forem, 

modelů, zápustek a dalších tvarově sloţitých součástí ve strojním průmyslu [11,13]. 

3.2 Vstup a výstup dat CAM programu  

Vstup dat do CAM softwaru 

Standardní CAM software umoţňuje i modelování součásti. Toho se ale vyuţívá jen 

v případě jednodušších dílů. Sloţitější součásti jsou modelovány ve specializovaných CAD 

softwarech a následně jsou převedeny do CAM programu, zde je importována součást buď 

ve 2D nebo ve 3D. Tuto součást definuje její geometrie a dále její vlastnosti, které 

konstruktér do systému zadá. Existují tři typy importovaných dat [11]: 

 drátový model, 

 plošný model, 

 objemový model. 

Drátový model je tvořen prostorovými křivkami spojujícími body modelu. Plošný model je 

charakterizován vrcholy, hranami a stěnami. Objemový model je nejpřesnější a také 

nejpouţívanější a skládá se z objemových těles vyplňující určitý prostor [11].  

V případě CAD/CAM programu je přenos modelu součásti do prostředí CAM velmi 

jednoduchý. Model se načítá v nezkreslené podobě bez nutnosti konverze a práce s ním je 

snadnější. V případě potřeby je moţné upravit konstrukci modelu pro vhodnější obrábění  

a pokračovat v programování obráběcí technologie.  

CAD CAM Postprocesor CNC stroj

2D nebo 3D Part program NC program 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 19 

I zde funguje plná asociativita souborů, takţe změny provedené na modelu způsobí 

přepočítání obráběcích drah. Díky tomu není nutné kvůli malé změně předělávat celou 

obráběcí technologii. Příkladem takového CAD/CAM systému je v poslední době velmi 

rychle se rozšiřující SolidWorks s CAM modulem HSMWorks [12]. 

Výstup dat z CAM softwaru 

Výstupem činnosti CAM programu je tzv. partprogram. Ten vytváří soustavu příslušných 

adres s kódovým zápisem geometrie a technologie obrábění součásti. Tato data 

jednoznačně popisují obráběcí postup při výrobě součásti. Data jsou následně přeloţena 

posprocesorem pro daný obráběcí stroj. Jejich tvorba vychází z údajů v tabulce 3.1 [11]. 

Tab. 3.1 Výchozí informace pro tvorbu partprogramu [11]. 

Geometrie stroje Nulové body, souřadný systém, orientace os 

Geometrie polotovaru Kolize, poloha obrobku v souřadném 

systému stroje 

Geometrie nástroje Tvar, rozměry, korekce 

Geometrie obrobku Definovaná modelem z CAD programu 

Technologické a řezné podmínky Řezná rychlost, hloubka řezu, posuv apod. 

Další důleţité vstupní podmínky Pouţití chladicí kapaliny, velikost posuvů, 

otáček apod. 

3.3 Postprocesor 

Postprocesor je důleţitá část CAM softwaru, která převádí řídící program do NC kódu (tzv. 

ISO kód) pro konkrétní stroj. Převod probíhá s ohledem na moţnosti daného stroje a řídicí 

systém, který je ve stroji nainstalován [11]. Postup převodu je na obr. 3.2. 

 

Obr. 3.2 Fáze tvorby řídícího programu [11]. 

1. fáze

• Procesor počítače vygeneruje CL data (Cutter Location Data) - tato data 
jsou jiţ vygenerované dráhy nástroje pro "ideální NC stroj"

2. fáze

• CL data jsou dále přizpůsobena pro technické moţnosti a formální 
uspořádání daného programu pro konkrétní stroj a jeho řídící systém 

3. fáze

• Postprocesor přeloţí CL Data podle příslušného řídícího systému do 
kompatibilního formátu pro NC stroj.
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Samotný překlad postprocesorem je pro uţivatele nenáročná operace. Po kompletním 

naprogramování obráběcí technologie a ověření její správnosti simulací stačí zadat příkaz 

pro generování NC kódu a CAM software provede celý postup automaticky. Pro poslední 

fázi překladu se vyuţije tzv. generátor NC kódu, který zapíše strojní instrukce do ASCII 

textového souboru podle zvoleného postprocesoru. Tento soubor je dále moţné editovat, 

avšak tyto kroky by neměl dělat uţivatel bez důkladné znalosti kódu [11]. 

Vygenerovaný NC program se skládá z číselných informací, které popisují činnost stroje. 

Struktura programu se skládá z tzv. bloků, ty jsou zapsané na jednom řádku a obsahují 

geometrické informace s údaji o pohybu v jednotlivých osách a technologické informace  

o postupu výroby – např. rychlost otáček vřetene. Kaţdý blok je sloţen ze slov. Slovo 

označuje jeden příkaz a skládá se z adresy a číselného kódu [11]. 

3.4 Pracovní postup v CAM systému 

Posloupnost operací v CAM systému viz obr. 3.3 odpovídá standardnímu postupu výroby  

na konvenčních strojích. Hlavní poţadavek zůstává co nejvýhodnější výroba součásti  

z hlediska produktivity a kvality. Počáteční operace obrábění tzv. hrubovací mají za úkol 

odstranit co nejvíce materiálu za co nejkratší čas. Další operace (tzv. obráběcí cykly) mají 

za úkol více se přiblíţit konečnému tvaru obrobku s menším nástrojem. Jsou to zejména 

operace dohrubování nebo předdokončování. Tyto operace jsou nasazovány, aţ do 

okamţiku, kdy je na obrobku rovnoměrná vrstva přídavku na dokončování. Závěrečnou 

fází obrábění je dokončovací obrábění, při kterém se odebírají poslední zbytky materiálu  

a součást dostává poţadované rozměry. V případě ţe se dokončovací strategií nepodaří 

obrobit některá místa na součásti, nasazuje se ještě strategie zbytkového obrábění. 

Konkrétní posloupnost operací se bude lišit pro konkrétní součást a konkrétní 

technologické poţadavky. V určitých případech je moţná jen jedna strategie pro obrobení 

celé součásti. V jiných případech, kde je výroba technologicky náročnější můţe být počet 

navazujících obráběcích strategií mnohem větší [11,13]. 

 

Obr. 3.3 Hierarchie tvorby programu v CAM softwaru [11]. 

Výstup drah nástrojů do stroje

Strategie zbytkového obrábění

Dokončovací strategie

Předdokončovací strategie

Hrubovací strategie

Import součásti, upínek a obrobku Simulace 
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3.5 Polotovar a jeho upnutí 

Pro kompletní informace o obráběném dílu je potřeba jeho geometrie, ale také geometrie 

polotovaru, ze kterého bude tento díl vyráběn. Na základě těchto informací bude CAM 

program vypočítávat obráběcí dráhy pro úběry materiálu. Pro důkladnější simulaci 

obráběcího procesu je moţné do CAM programu importovat i upínací prvky. Pří následné 

simulaci obráběcího procesu se bude ověřovat průběh celého obrábění včetně kolizí  

s upínacími elementy. Pro definici polotovaru existuje několik variant. Pokud je polotovar 

znám jiţ v předvýrobní fázi je vhodné jej importovat jako součást modelu obrobeného 

dílce, popř. jako samostatně vytvořený model polotovaru. V případě ţe obrábění součásti 

probíhá na více kroků nebo na více strojích je moţné polotovar vytvořit z vygenerovaných 

obráběcích drah nástroje nebo z výsledku simulace předešlého obrábění. Takto definovaný 

polotovar je vlastně jiţ z části obrobená součást, která bude dále doobrobena v jiném kroku 

nebo na jiném stroji. Polotovar součásti lze vytvořit i v CAM softwaru. Můţe být přímo 

namodelován v CAM programu nebo vygenerován tzv. automatický polotovar. 

Automatický polotovar je moţné definovat např. zadáním přídavku na obrábění k jiţ 

vytvořenému dílci. Software potom připočte danou hodnotu rozměru k vymodelovanému 

dílu a takto zvětšený objekt povaţuje za vstupní polotovar [11]. 

3.5.1 Důleţité referenční body CNC stroje 

W – nulový bod obrobku. Volba polohy nulového bodu závisí na programátorovi, který 

zohledňuje danou obráběnou součást, výrobní stroj a jeho řídicím systémem. Např. při 

soustruţení se nulový bod obrobku nejčastěji umisťuje na čelo součásti v ose obrobku. 

V případě frézování je to potom nejčastěji nejvyšší místo obráběné součásti [11]. 

M – nulový bod stroje. Tento údaj je neměnný a je pevně dán výrobcem stroje. V případě 

ztráty el. energie, nebo havárii stroje při obrábění můţe dojít k ztrátě souřadného systému. 

V takovém případě je potřeba najet na tento nulový bod, ve kterém se stroj zorientuje 

[13,14]. 

R – referenční bod. I tento bod je zadán výrobcem stroje a není ho moţné měnit. Před 

začátkem obrábění je stroj nastaven na najetí na tento referenční bod, ve kterém přesně 

identifikuje svoji polohu. Vzdálenost mezi nulovým bodem stroje a referenčním bodem 

definuje pracovní prostor stroje. Tato vzdálenost je také maximální moţná vzhledem  

ke konstrukci stroje a je kontrolována koncovými spínači umístěnými v jednotlivých osách 

[13,14]. 

F – bod supportu nebo vřetene. Popisuje bod, do kterého je vloţen nástroj i s drţákem  

a vztahují se k němu korekce nástroje [14]. 

C – výchozí bod programu. Tímto bodem začíná program pro obrábění. Programátor ho 

můţe s ohledem na moţnosti stroje určit libovolně. Doporučuje se však takové umístění, 

aby byla moţná kontrola obrobku nebo jeho výměna [13]. 

S definicí nulového bodu souvisí i souřadnicový systém. Souřadnicový systém NC nebo 

CNC strojů definuje norma ČSN ISO 841. Tato norma stanovuje pohyby stroje tak, aby byl 

obráběcí proces jednoznačně určen. Definice vychází z pravotočivého souřadného systému 

a pravidla pravé ruky. Hlavní vřeteno obráběcího stroje je potom zastoupeno osou Z [13]. 
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Některé body jsou zobrazeny na obrázku 3.4. 

 

Obr. 3.4 Souřadnicový systém CNC frézky [23]. 

3.6 Frézování 2,5-osé, 3-osé a víceosé 

Pro frézování sloţitých tvarových ploch je nezbytná aplikace CNC obrábění, při kterém je 

pohyb obráběcího nástroje řízen současně ve více osách. Z hlediska počtu os, které jsou  

při frézování současně řízeny, můţeme frézování rozdělit na tyto základní kategorie [13]. 

 2,5-osé frézování 

Při této variantě frézování jsou při obrábění současně vyuţity 2 osy X,Y a osa Z je 

nastavena na pevnou úroveň. Jedná se tedy o obrábění na dané ploše a po obrobení této 

plochy se najede na další úroveň v ose Z a opět probíhá obrábění s vyuţitím jen 2 os [13]. 

 3-osé frézování 

Pro tříosé frézování je charakteristický současný pohyb nástroje v osách X, Y a Z. Takto 

lze s vyuţitím tvarových fréz obrábět i sloţité povrchy. Tříosé obráběcí stroje jsou velmi 

rozšířené pro svoji přijatelnou cenu a pro řadu aplikací postačující funkcionalitu [13]. 

 víceosé frézování 

Patří sem 4-osé obráběbí a v dnešní době velmi progresivní 5-osé obrábění. Existují  

i speciální stroje se současným řízením více jak 5-ti os, ty jsou však doménou 

specializované výroby a nejsou průmyslově tolik rozšířeny [13]. 

Pří 5-osém obrábění je moţné obrábět libovolně orientované a tvarově velmi sloţité 

plochy. Pohyb v 5-osách je zde prováděn jednak vřeteníkem stroje ale také pohybem 

drţáku obrobku. Značení os je zde obdobně jako u 3-osého frézování X,Y,Z pro lineárně 

řízené osy. K těmto osám přibývají další rotačně řízené osy A,B,C. Kinematické 

uspořádání stroje můţe být v různých variantách. Časté je uspořádání, kdy je vřeteník řízen 

ve 3 lineárních osách a drţák obrobku ve 2 rotačních. Jsou ale i jiné kombinace v závislosti 

na zaměření stroje, kdy je například vřeteník řízen ve 3 lineárních osách a jedné rotační  

a drţák obrobku potom vykonává při obrábění rotační pohyb. Víceosým obráběním je díky 

lepšímu vyuţití tvaru nástroje moţné docílit kvalitnějšího povrchu neţ 2,5 nebo 3 osým 

obráběním. Cena víceosého obráběcího centra je však výrazně vyšší neţ u předchozích 

variant [13]. 
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3.7 Strategie 2,5-osého obrábění 

Technologie 2,5-osého obrábění je často vyuţívaná pro výrobu prizmatických součástí, 

nebo jako úvodní obráběcí cyklus při hrubování řady jiných součástí. Při hrubování je 

poţadováno rychlé odebrání co největšího mnoţství materiálu za co nejkratší čas, bez 

ohledu na kvalitu povrchu. Pro tento poţadavek je tato strategie plně postačující. Obrábění 

probíhá ve vrstvách, aţ do okamţiku kdy je třeba nasadit jinou strategii [13]. 

Pro některé aplikace je potřeba nasadit tzv. strategii zapichovacího frézování. Ta spočívá 

postupných přejezdech v osách X,Y a obrábění při posuvu v ose Z do obrobku.  Při této 

strategii, které je pohybem podobná vrtání je potřeba pouţít speciální nástroj který je 

konstruován na tento pohyb. Na rozdíl od vrtání se zde místa zapichování překrývají tak, 

aby po dokončení byl odebrán ucelený blok materiálu jak je vidět z obr. 3.5 [13]. 

 

Obr. 3.5 Zapichovací frézování [11]. 

Často pouţívaná je také strategie frézování kapes, ta je speciálně určena pro obrobení dutin 

součásti. V této strategii je moţné zvolit zároveň hrubovací operaci nazvanou kapsování  

a dokončovací operaci nazvanou profilování. V tomto případě není potřeba zadávat 

přídavky na dokončení. Ty software dopočítá z předchozí hrubovací operace. Tato 

strategie se dá vyuţít pro široké spektrum otvorů s různými tvary [13]. 

3.8 Strategie 3-osého obrábění 

Mezi strategie 3-osého obrábění patří hrubování a dokončování. Tyto strategie jsou při 

obrábění velmi často vyuţívány, protoţe je s jejich pouţitím moţné obrobit i poměrně 

sloţité součásti. 

3.8.1 Strategie 3-osého hrubování 

Při tříosém hrubování se jiţ plně zapojuje současný pohyb nástroje ve třetí ose Z. To 

umoţňuje obrábět tvarově sloţitější plochy s lepším výsledným povrchem neţ pří 2,5-osém 

obrábění. Důleţitou doménou 2,5-osého a 3-osého obrábění je jejich vhodnost pro 

hrubovací operace. Hrubovací operace jsou výrazně náročnější na tuhost systému stroj-

nástroj-obrobek-upínač neţ dokončovací. Kinematika 3-osého hrubování je mnohem 

vhodnější neţ v případě víceosého hrubování. Dále mají stoje se třemi řízenými osami 

tuţší konstrukci neţ víceosá obráběcí centra [13].  

Pro hrubovací operace existuje v CAM systému celá řada strategií, které jsou vhodné pro 

různé tvarové prvky obráběné součásti. Nejlepší je samozřejmě zvolit takovou strategii 

popř. kombinaci různých strategií, která zajistí nejefektivnější obrobení. Z pohledu volby 

strategie je tedy důleţitá zkušenost programátora s výsledky jednotlivých obráběcích 

strategií [11,13]. 
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Po standardní hrubovací operaci se často pouţívá operace tzv. zbytkového hrubování. Toto 

obrábění probíhá s nástrojem menšího průměru a jeho úkolem je vyhrubovat oblasti, které 

nebyly obrobeny předchozí hrubovací operací. Vyuţívá se toho zejména u větších nebo 

tvarově sloţitějších dílců. Software pro výpočet drah zbytkového hrubování porovná 

obrobený model předchozí operací a hotový model součásti. Tímto výpočtem vygeneruje 

dráhy pro obrobení míst, kam se předchozí nástroj kvůli své geometrii nedostal. 

Výsledkem je zkrácení potřebného času pro dokončovací operace [11,13].  

3.8.2 Strategie 3-osého dokončování 

Dokončovací operace následuje po předchozích hrubovacích a jejím úkolem je odstranit 

zbylý materiál na součásti za současného dodrţení kvality povrchu. V případě sloţitějšího 

obrábění se někdy dokončování dělí na předdokončování a dokončování. Je to obdobně 

jako u předchozích obráběcích strategií dáno rozloţením operací do více fází pro 

efektivnější a kvalitnější obrobení součásti. Vodítkem při volbě strategie můţe být  

i moţnost simulace obrábění, ze které je moţné zjistit kvalitu povrchu součásti. Tato 

metoda ale vychází z matematického výpočtu obrábění a můţe se v praxi lišit [11,13].  

Běţně pouţívané strategie 3-osého obrábění jsou [11,13]: 

 vodorovné obrábění, 

 svislé obrábění, 

 paprskové obrábění, 

 spirálové obrábění, 

 obrábění podle řídících křivek. 

Mimo tyto strategie dostupné ve většině CAM programů se vyskytují různé speciální 

varianty daného CAM programu. 

3.9 Strategie víceosého obrábění 

Výhodou 5-osého obrábění je moţnost obrábět tvarové prvky v podkosu bez nutnosti 

změny upnutí součásti. Nastavení osy obráběcího nástroje je moţné řídit různými způsoby. 

Osu je moţné nastavit na pevný úhel, nebo řídit nástroj podle normály obráběné plochy. 

Dále je moţné s vyuţitím pomocné geometrie jako přímka nebo křivka nastavit 

poţadované vedení nástroje. Moderní CAM programy mají dále speciální strategie pro 

obrábění určitých typů součástí jako např.: lopatková kola, uzavřené kanály apod. [15].  

3.10 Simulace obrábění 

Moţnost simulace obrábění je velkou výhodou CAM systémů, díky které je moţné 

obráběcí proces odladit ještě před pouţitím CNC stroje. Součástí počítačové simulace je  

i verifikace. Při ní dochází mimo jiné ke kontrole obráběcí technologie z hlediska moţných 

kolizí nástroje. Při analýze moţných kolizí je moţné mimo pohybu nástroje a obrobku 

zahrnout i kinematiku celého stroje včetně upínacích přípravků. Tímto způsobem je moţné 

celý obráběcí proces nasimulovat dopředu a ověřit si správnost řídícího programu [11]. 

 

 

 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 25 

Další moţností simulace je analýza obrobeného povrchu viz obr. 3.6. Z naprogramovaných 

obráběcích drah a zadaných parametrů nástroje je vypočítán objemový model skutečného 

obrobku. Tento model je generován postupným odečítáním ubíraného materiálu z 

polotovaru. Výsledkem je moţnost porovnání vymodelovaného CAD souboru a 

vypočteného obrobku. Tím je moţné srovnat různé strategie obrábění a zvolit vhodnou 

kombinaci k dosaţení poţadované kvality povrchu. Výsledek obrábění součásti je po 

jednotlivých obráběcích operacích dále moţné uloţit a pouţít jako polotovar pro další 

obrábění např. na jiném stroji [11]. 

 

Obr 3.6 Simulace obrábění v programu HSMWorks [24]. 
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4 FRÉZOVÁNÍ 

Frézování je metoda obrábění, při které se materiál obrobku odebírá břity otáčejícího  

se nástroje. Posuv můţe konat obráběná součást nebo hlava obráběcího stroje. Moderní 

CNC frézovací centra nebo víceosé CNC frézky umoţňují plynule řiditelný pohyb 

obráběcího stroje ve více směrech současně. Řezný proces je v případě frézování 

přerušovaný. Nástroj je fréza, která se skládá ze zubů (břitů), ty odřezávají krátké třísky 

s proměnlivou tloušťkou [16].  

Z hlediska pouţitého nástroje je moţné frézování rozdělit na válcové frézování a čelní 

frézování. V případě válcového je obráběno obvodem nástroje. Pro válcové frézování  

se nejčastěji pouţívají válcové nebo tvarové frézy. Zuby jsou na fréze pouze na obvodu  

a hloubka odebíraného materiálu je nastavena kolmo na osu frézy a na směr posuvu. 

Z hlediska pohybu nástroje vůči obráběnému materiálu je moţné kinematiku obrábění 

rozdělit na sousledné a nesousledné frézování [16,17]. 

 Sousledné frézování 

Základní charakteristika tohoto pohybu je, ţe smysl rotace nástroje je stejný jako směr 

posuvu obrobku viz obr. 4.1. Maximální tloušťka třísky vzniká při vniknutí zubu frézy do 

obrobku. Výsledná plocha vzniká, kdyţ zub vychází ze záběru. Řezné síly při tomto 

způsobu frézování působí směrem dolů. Tímto vzniká omezení, kvůli kterému je sousledné 

frézování moţné jenom na vhodném stroji, u kterého je vymezena vůle a předpětí mezi 

posuvovým šroubem a maticí stolu frézky. Jinak by vůle způsobila nerovnoměrný posuv, 

při kterém můţe nastat poškození nástroje nebo dokonce i celého stroje [16].  

Přednosti sousledného frézování: vyšší trvanlivost nástroje ve srovnání s nesousledným 

frézováním, menší nutný řezný výkon, jednodušší upnutí součásti vlivem příznivých 

řezných sil, lepší drsnost povrchu [16]. 

 

Obr. 4.1 Sousledné frézování [17]. 

 Nesousledné frézování 

Na rozdíl od sousledného frézování je zde smysl rotace nástroje opačný neţ směr posuvu 

obrobku viz obr. 4.2. Při vnikání zubů frézy do materiálu se mění tloušťka třísky od nulové 

hodnoty po maximální hodnotu. K oddělení třísky nedojde přímo při vniknutí zubu do 

obrobku, ale aţ po jistém skluzu po povrchu vytvořeném předešlým zubem. Při tomto 

mechanismu oddělování třísky dochází k vyššímu opotřebení nástroje. Řezná síla při tomto 

způsobu obrábění působí vzhůru a má tendenci odtlačovat obrobek od stolu stroje [16]. 
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Přednosti nesousledného frézování: trvanlivost nástroje nezávisí na nečistotách povrchu 

obrobku, není potřeba vymezovat vůli mezi posuvovým šroubem a maticí stolu stroje, 

záběr zubů frézy nezávisí na hloubce řezu [16].  

 

 

Obr. 4.2 Nesousledné frézování [17]. 

U čelního frézování je potom obrábění realizováno čelem nástroje. Čelní frézy mají břity 

umístěny na obvodě i na čele nástroje. Obráběná plocha je kolmá na osu frézy. Vzhledem 

k poloze osy vůči frézované ploše můţeme frézování rozdělit na symetrické nebo 

nesymetrické [16].  

U čelního frézování na rozdíl od obvodového můţe při záběru nástroje docházet současně 

k souslednému i nesouslednému obrábění jak je vidět na obrázku 4.3 [17].  

 

Obr. 4.3 Čelní frézování [17]. 

4.1 Základní parametry frézování 

Mezi základní parametry popisující frézování patří řezná rychlost, posuvová rychlost, 

posuv na zub [16,17,18].  

Řezná rychlost [16,17]: 

vc = π ∙ D ∙ n ∙ 10−3    m ∙ min−1     (4.1) 

Kde:  D [mm] – průměr nástroje, 

 n [min
-1

] – otáčky stroje, 

Posuvová rychlost [16,17]: 

vf = fn ∙ n = fz ∙ z ∙ n    mm ∙ min−1    (4.2) 

Kde:  z [-] – počet zubů nástroje, 

 fz [mm] – posuv na zub, 

 fn [mm] – posuv na otáčku. 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 28 

4.2 Průřez třísky 

Tloušťka třísky se mění v závislosti na způsobu frézování. V případě sousledného 

frézování se mění od maximální tloušťky po nulovou. Při nesousledném frézování se mění 

od nulové tloušťky po maximální [16,17]. 

Okamţitá tloušťka třísky v jakékoli fázi odřezávání se vyjadřuje podle vztahu [16,17]: 

hi = fz ∙ sin φi     mm      (4.3) 

Kde: φi [°] – úhel posuvového pohybu. 

Úhel posuvového pohybu φi je závislý na poloze zubu frézy a v případě fréz se šikmými 

zuby se dále mění podél příslušného ostří (obr. 4.4). 

 

Obr. 4.4 Průřez třísky při válcovém frézování [17]. 

Jmenovitý průřez třísky se označuje ADi a pro danou polohu zubu frézy i se vyjadřuje 

podle vztahu [16,17]: 

ADi  = ap ∙ hi = ap ∙ fz ∙ sin φi     mm2    (4.4) 

Kde: ap [mm] – šířka záběru ostří. 

Maximální velikost jmenovitého průřezu třísky nastane při φi = φmax. 

Pro čelní frézování také platí, ţe se tloušťka třísky mění podle úhlu posuvového pohybu φi. 

Dále je také ovlivněna úhlem nastavení hlavního ostří κr (obr. 4.5) [17].  

hi = fz ∙ sin φi ∙ sin κr     mm     (4.5) 

Kde: κr [°] – úhel nastavení hlavního ostří. 

 

Obr. 4.5 Průřez třísky při čelním frézování [17]. 
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4.3 Řezné síly 

Řezné síly vznikají při obrábění a jsou důleţitou charakteristikou pro hodnocení 

obráběcího procesu. Pro určení řezných sil se analyzují silové poměry na jednom břitu, 

který je charakterizován svojí polohou určenou úhlem φi. V případě válcově frézy 

s přímými zuby se řezná síla Fi působící na jednom břitu rozkládá na sloţky Fci a FcNi, 

případně na Ffi a FcNi (obr. 4.6) [16].  

 

Obr. 4.6 Řezné síly na zubu válcové frézy [17]. 

Řezná síla Fci se vypočítá z měrné řezné síly kci a průřezu třísky ADi podle vzorce [17]: 

Fci  = kci ∙ ADi = kci ∙ ap ∙ fz ∙ sin φi     N    (4.6) 

Měrná řezná síla kci je potom vyjádřena následovně [17]: 

kci =
CFc

hi
1−x =

CFc

(fz ∙sin φ i )1−x     MPa     (4.7) 

Kde: CFc [-] – konstanta, vyjadřuje vliv obráběného materiálu, 

 x [-] – exponent vlivu tloušťky třísky. 

Po dosazení předchozího vztahu do vzorce pro výpočet řezné síly Fci [17]: 

Fci  = CFc ∙ ap ∙ fz
x ∙ sinx φi     N     (4.8) 

V případě čelního frézování, je řezná síla Fci určena podobným postupem [17]: 

Fci  = kci ∙ ADi = kci ∙ ap ∙ fz ∙ sin φi     N    (4.9) 

kci =
CFc

hi
1−x =

CFc

(fz ∙sin φ i ∙sin κr )1−x     MPa    (4.10) 

Fci  = CFc ∙ ap ∙ fz
x ∙ sinx φi ∙ sin(x−1) κr     N   (4.11) 

Pro frézování platí, ţe je v záběru více břitů současně. Proto výsledná řezná síla závisí na 

počtu břitů v záběru a také na jejich okamţité poloze vzhledem k obráběné ploše. Pro 

zjištění potřebného krouticího momentu a výkonu stroje je důleţitá celková řezná síla Fc 

vytvářená celým nástrojem. 

Pro válcové frézování se tato síla vypočítá dle vztahu [16]: 

Fc =  Fci
nz
i=1 = CFc ∙ ap ∙ fz

x ∙  sinx φi
nz
i=1    N   (4.12) 

Pro čelní frézování je výpočet dle vztahu [16]: 

Fc =  Fci
nz
i=1 = CFc ∙ ap ∙ fz

x ∙ sin(x−1) κr ∙  sinx φi
nz
i=1    N  (4.13) 
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Počet zubů v záběru nz pro válcové frézování je podle vztahu [16,17]: 

nz =
φmax

360
∙ z    −      (4.14) 

Kde: φmax [°] – maximální úhel posuvového pohybu (obr. 4.4), 

 z [-] – počet zubů frézy. 

Počet zubů v záběru nz pro čelní frézování je dán vztahem [17]: 

nz =
Ѱ

360
∙ z    −      (4.15) 

Kde: Ѱ [°] – úhel záběru frézy (obr. 4.5). 

Výsledný krouticí moment na vřetení frézky je moţné vypočítat takto [16]: 

Mk = 0,5 ∙ D ∙ Fc     N ∙ mm     (4.16) 

Řezný výkon Pc je potom dán vztahem [16]: 

Pc =
Fc ∙vc

6∙104 ∙ z    kW      (4.17) 

4.4 Rozdělení frézovacích nástrojů 

Frézování je díky svým moţnostem ve strojní výrobě velmi silně zastoupeno. Díky 

širokému spektru frézovacích technologií je zapotřebí mnoho různých typů fréz pro různé 

operace. Frézy jako nástroje mají více břitů a jsou často tvarově sloţité v závislosti na 

jejich konkrétní funkci. Frézami se dají obrábět různé tvarové plochy, závity ale např.  

i ozubená kola. Podle technologického uplatnění a konstrukce frézy je moţné rozdělení 

podle různých parametrů [17,18,19]: 

1) Podle umístění zubů na těle nástroje rozlišujeme frézy válcové, čelní a válcové 

čelní. Válcové mají zuby po obvodu válcové plochy, čelní na čelní ploše a válcové 

čelní mají zuby na obvodu i na čele. 

2) Podle materiálu, ze kterého jsou břity vyrobeny, rozlišujeme frézy z rychlořezné 

oceli, řezné keramiky, cermetů, slinutých karbidů, KNB a PKD. 

3) Podle způsobu provedení zubů rozlišujeme zuby frézované a zuby podsoustruţené. 

Výhodou podsoustruţených zubů je, ţe při ostření čela se jejich profil mění 

minimálně, vzhledem k tomu se často pouţívají pro tvarové frézy. 

4) Podle směru zubů vzhledem k ose rotace frézy rozdělujeme frézy s přímými zuby  

a frézy se zuby ve šroubovici (pravá nebo levá šroubovice). V případě zubů  

ve šroubovici je řezný proces plynulejší, protoţe zuby do záběru vnikají postupně. 

Sklon šroubovice se běţně pohybuje od 10° do 45°. 

5) Podle počtu zubů se frézy rozdělují na jemnozubé, polohrubozubé, hrubozubé. 

Doporučením pro volbu frézy pro danou aplikaci je, aby byly současně v záběru 

alespoň 2 zuby. 

6) Podle konstrukce rozdělujeme frézy na monolitní, s vloţenými noţi  

a s vyměnitelnými břitovými destičkami. Monolitní frézy mají tělo i břity z jednoho 

kusu materiálu, frézy s vloţenými noţi mají jen noţe z řezného materiálu a u fréz 

s vyměnitelnými břitovými destičkami je moţné destičky po opotřebení vyměnit. 

7) Podle geometrického tvaru funkční části rozdělujeme frézy na válcové, kotoučové, 

úhlové, kopírovací, rádiusové, dráţkovací a na výrobu ozubení. 
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8) Podle způsobu upínaní dělíme frézy na nástrčné a stopkové. Nástrčné frézy se  

ve stroji upínají do centrálního otvoru, stopkové frézy jsou upnuty za válcovou 

nebo kuţelovou stopku. 

9) Podle smyslu otáčení směrem od vřetena ke stolu dělíme frézy na pravořezné  

a levořezné. 

Výrobci frézovacích nástrojů rozdělují frézy spíše podle jejich zaměření. Na obr. 4.7 

jsou uvedeny některé frézy vhodné pro určitý typ obrábění. 

 

Obr. 4.7 Aplikace frézovacích nástrojů [25]. 

4.5 Frézovací stroje 

Frézovacím stroje, tedy frézky se vyrábí v různých variantách a velikostech podle způsobu 

pouţití. Z hlediska řízení se frézky rozdělují na 2 základní skupiny [17]: 

 Ručně ovládané stroje 

Pro ruční stroje platí, ţe k jejich ovládání a řízení je potřeba pracovník. Kvalita  

a rychlost výroby na těchto strojích je tedy závislá na schopnostech a zkušenostech 

obsluhy (obr. 4.8) [17]. 
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Rohová 
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HFM fréza 
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 Programově řízené stroje 

Programově řízené stroje ve srovnání s ručně ovládanými dosahují vyšší produktivity  

a často i lepší kvality. Programové řízení můţe být formou tvrdé nebo pruţné 

automatizace. Tvrdá automatizace je starší formou produktivní výroby, kdy jsou stroje 

vyrobeny přímo pro konkrétní výrobu součástí. Automatizace je na mechanické bázi  

a vyuţívá např. řízení vačkami. Problém tvrdé automatizace je, ţe je u ní velmi 

komplikovaná změna výrobního postupu [17,20].  

V případě pruţné automatizace jsou stroje řízeny číslicově (NC nebo CNC stroje) viz 

obr. 4.9. U těchto strojů je průběh pracovních operací řízen číslicově vyjádřenými 

informacemi, které definují dráhu, směr, smysl pohybu pracovních elementů, řezné 

podmínky a další přídavné funkce.  Číslicové informace o činnosti stroje jsou uloţeny 

na paměťovém médiu ve formě řídícího programu. Díky moţnosti změny řídícího 

programu jsou stroje schopny rychlé změny výrobního postupu. Výhodou číslicového 

řízení je i snadná opakovatelnost pracovních cyklů a jejich snadná úprava. 

Programování CNC strojů je moţné dvěma způsoby [16,17]. 

Dílenské programování (online) – řídící program je vytvořen přímo na CNC stroji, kde 

je odladěn a spuštěn do výroby. Tato varianta je vhodná pro jednoduché dílce a spíše 

kusovou nebo malosériovou výrobu [16,17]. 

Offline programování – při tomto typu programování je řídící program vytvořen mimo 

CNC stroj. Nejčastěji se vyuţívá CAM programů, kde probíhá kompletní 

naprogramování a simulování výroby. Výsledný program je přenesen do stroje a vlastní 

výroba jiţ probíhá na něm [16].  

 

 

Obr. 4.8 Ručně ovládaná frézka [26]. Obr. 4.9 Programově řízená CNC frézka 

[27]. 
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5 TVORBA MODELU V PROGRAMU SOLIDWORKS 

Konstrukční část tvorby modelu pro následné obrábění je tvořena v modelovacím softwaru 

SolidWorks 2010. Tento software je široce rozšířený a díky rozsáhlým moţnostem 

integrace přídavných modulů jako např. CAM softwaru je výhodný pro kompletní návrh a 

implementaci technologie obrábění na danou součást. Mezi silné stránky tohoto programu 

patří velmi dobrá přehlednost pracovního prostředí a poměrně široké modelářské funkce 

pro různé aplikace [21].  

5.1 Prostředí systému SolidWorks 

Prostředí systému (obr. 5.1) je rozděleno do čtyř základních částí. První částí je hlavní lišta 

všech funkcí, další je panel nástrojů, ve kterém jsou uspořádány funkce pro tvorbu modelu. 

V levé části je strom příkazů a poslední částí je samotná vizualizace modelu. Rozloţení 

ovládacích prvků do těchto základních částí zajišťuje velmi dobrou přehlednost a rychlou 

práci při modelování. Základní model rozloţení dále nabízí moţnost úpravy umístění 

jednotlivých prvků a také zobrazovaní či skrytí různých funkčních palet s ohledem na 

potřeby konkrétního konstruktéra. 

 

 

Obr. 5.1 Prostředí systému SolidWorks 2010. 

 

 

 

 

Hlavní lišta všech funkcí Panel nástrojů 

Strom příkazů Vizualizace modelu 
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5.2 Panel nástrojů 

Panel nástrojů slouţí k tvorbě modelu, funkce v něm obsaţené jsou rozděleny do několika 

skupin. Skupiny funkcí jsou sestaveny podle typu:  

 Prvky - první záloţka s názvem prvky viz obr. 5.2 obsahuje funkce pro modelování 

objemových těles pomocí předem vytvořených náčrtku (ze záloţky Skica). Mezi 

funkce pro tvorbu objemových těles patří např. přidání vysunutím pro vytvoření 

objemového tělesa z plošného náčrtu, nebo přidání rotací kolem osy. Mimo tyto 

funkce pro tvorbu objemových těles jsou v této záloţce i funkce pro úpravu 

geometrie jako např. tvorba ţeber nebo úkosů. Velmi důleţitá zejména pro odliky 

je funkce zaoblit hrany popř. zkosit pro sraţení. 

 Skica – Tato záloţka obsahuje funkce pro vytvoření 2D náčrtu formou přímek, 

kruţnic, obdélníků nebo splajnů. Při modelování dílu se začíná funkcemi v této 

záloţce a následně se 2D náčrt upravuje funkcemi v dalších záloţkách. Mimo 2D 

náčrtu je moţné vytvořit i 3D náčrt. 

 Plochy – V této záloţce jsou funkce pro tvorbu tvarových ploch s vyuţitím 

geometrie vytvořené v náčrtu popř. lze pouţít jiţ vytvořené povrchy objemových 

těles. Často pouţívané funkce jsou odsazený povrch, vysunutý povrch nebo 

odebrání plochou.  

 Formy – tato záloţka na rozdíl od předchozích sdruţuje speciální funkce pro tvorbu 

forem. Jsou zde některé funkce ze záloţky ploch, prvků, analýzy apod. Záloţka pro 

tvorbu forem je jednou z více uţivatelsky nastavitelných záloţek pro snadnější 

modelování s vyuţitím seskupení příbuzných funkcí. 

 Analýza – V této kategorii jsou funkce pro měření různých charakteristik modelu 

jako hmotnost a objem, křivost povrchu, měření vzdáleností na modelu a řada 

dalších. 

 

Obr. 5.2 Panel nástrojů Prvky. 

5.3 Strom příkazů 

Pro modelování libovolných dílů je charakteristická stavebnicová struktura jednotlivých 

operací. Kaţdá operace má vstupní parametry, které ji charakterizují. Všechny tyto operace 

včetně jejich vstupních parametrů jsou zaznamenány ve stromu příkazů. Při modelování je 

tedy moţné předešlé operace upravovat i přidávat nové. Je však nutné si uvědomit, ţe celá 

stromová struktura nemůţe být měněna libovolně. Jednotlivé operace často vychází 

z předešlých operací nebo dříve vytvořené geometrie. Je tedy nutné, aby konstruktér 

vytvářející model postupoval systematicky a myslel na moţné budoucí úpravy a 

přizpůsobil jim postup konstrukce dílu.  

Samotný strom příkazů se skládá v základní verzi ze čtyř kategorií, v případě ţe je do 

softwaru nainstalován modul pro CAM obrábění, skládá se z pěti kategorií: 

 Strom operací – zde jsou zobrazeny všechny operace. 
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 Property Manager – pro úpravu vlastností jednotlivých entit. 

 Configuration Manager – pro správu jednotlivých konfigurací modelu. Konfigurací 

se myslí fáze modelu vyuţívající určitou část příkazů, je tedy moţné např. uloţit 

model jako jednu konfiguraci a pak pomocí několika funkcí upravit model a 

vytvořit pro něj samostatnou konfiguraci. Toho se vyuţívá zejména pří modelování 

sestav a jejich různých uspořádání v rámci jednoho celku. 

 DimXpert Manager – pro automatické kótování na modelu. 

 CAM Manager – v případě ţe je do programu doinstalován CAM modul, je ve 

stromě zobrazen jeho zástupce a při programování obráběcích cest jsou rovněţ ve 

stromové struktuře zobrazeny jednotlivé strojní operace. 

5.4 Model Úhlový-V-konektor 

Výchozími daty pro tvorbu celé technologie je počítačový model odlitku dodaný 

zákazníkem. Tento model je dodán ještě s dalšími poţadavky, které je potřeba při návrhu 

technologie výroby zohlednit. Model odlitku je vymodelován v libovolném 3D CAD 

programu s poţadavkem uloţení do univerzálního formátu Parasolid (.x_t). Tento formát 

zachovává geometrii součásti a je podporován širokým spektrem 3D CAD systémů. 

Částečnou nevýhodou potom je, ţe v tomto formátu je uloţen pouze konečný tvar modelu 

a nikoliv postup, kterým byla součást vymodelována. V případě přípravy technologie je 

nutné model otevřít v programu SolidWorks a provést úpravy na konstrukci modelu. 

Úpravy jsou nutné pro technologické poţadavky odlévání a zároveň musí být dodrţeny 

poţadavky zadané zákazníkem. Daný postup, kdy je model upraven modelářem je běţný, 

neboť zákazník většinou nezná technologické a konstrukční poţadavky na úpravu modelu 

pro slévárenství. Jedná se nejčastěji o přidání rádiusů a technologických úkosů. Mimo tyto 

změny, které většinou neovlivňují funkci odlitku, je někdy nutné provést i zásadnější 

zásahy do konstrukce pro umoţnění odlévání, nebo pro zajištění dobré kvality odlitku. 

Tyto změny je jiţ nutné probrat se zákazníkem a domluvit se na moţných úpravách 

konstrukce. 

5.4.1 Rozbor modelu z hlediska technologie 

Pro rozvrţení technologie obrábění jsou nutné informace o konstrukci a materiálu 

poţadovaného odlitku. Materiálem pro zhotovení odlitku je slitina hliníku AlSi7Mg0,3(EN 

AC 42100). Tento materiál je poţadován zákazníkem a jeho vlastnosti budou mít vliv na 

konstrukční úpravy modelu. Z hlediska tvaru bude mít odlitek vnitřní dutinu, která nelze 

běţně zaformovat bez pouţití jádra. Z toho důvodu bude nutné postup tvorby modelu pro 

obrábění rozdělit do více fází. Poslední důleţitou informací je počet kusů. Jedná se o 

kusovou zakázku na 51 Ks odlitků [22]. 

V první fázi bude výchozí počítačový model s tvarem odlitku, upraven s ohledem na 

technologické poţadavky pro lití slitin hliníku. Jedná se o přidání technologických úkosů 

s důrazem na dodrţení poţadovaných rozměrů, přidání rádiusů a úpravu konstrukce 

modelu pro zaloţení jádra. 

V druhé fázi proběhne příprava modelu pro obrábění včetně tvorby polotovarů a 

optimalizaci rozloţení na obráběcím stole. 

Ve třetí fázi bude vytvořen model pro výrobu jader, tzv. jaderník. Jádro bude tvořit vnitřní 

dutinu v odlitku. 
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5.4.2 Tvorba modelu pro první fázi 

Prvním krokem při úpravě modelu pro technologii odlévání je načtení zdrojových dat ve 

formátu Parasolid, znázorněno na obr. 5.3. Tento formát (jak jiţ bylo dříve zmíněno), je 

ideální pro načtení kompletní geometrie, ale neobsahuje údaje o tvorbě modelu. Data 

v tomto formátu se při konstrukci modelů pro odlitky pouţívají při uloţení konečného 

tvaru součásti. 

 

Obr. 5.3 Importovaný model ve formátu Parasolid. 

Po načtení modelu ve formátu Parasolid je potřeba udělat analýzu technologických úkosů. 

Z této analýzy bude rychle zřejmé, které plochy mají a které nemají technologické úkosy. 

Analýza se vyvolá kliknutím na příkaz Analýza úkosů v záloţce formy viz obr. 5.4. 

Výchozí model je bez úkosů, ale má některé zvláštní poţadavky na dodrţení geometrie. 

 

Obr. 5.4 Výsledek analýzy úkosů. 

Výstupem z analýzy úkosů je barevné znázornění úkosů na součásti. Analýza úkosů 

vychází z dělicí roviny, která je v tomto případě vodorovná a je na obr. 5.4 znázorněna 

modrou barvou s názvem Dělicí rovina. Analýza je rozdělena do třech barev podle sklonu 

vzhledem ke zvolené Dělicí rovině. Červeně jsou zbarveny plochy, které mají negativní 

úkos, ţlutě plochy které vyţadují úkos a zeleně plochy s pozitivním úkosem (ten je 

vyţadován). Vzhledem k tomu, ţe červeně jsou zbarveny jen části pod dělicí rovinou, 

nebudou znamenat ţádný problém, protoţe budou zaformovány do druhé poloviny formy. 

Ţlutě zbarvené plochy budou vyţadovat konstrukční úpravy. Výjimku tvoří dvě čelní 

kruhové plochy, u kterých je poţadováno zachování tvaru. Vzhledem k malé tloušťce 

plochy je moţné provedení bez úkosu, to ale způsobí horší vyjímání modelu z formy. 
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Prvním krokem je úprava výstupků uvnitř kruhových otvorů. Tyto výstupky boudou slouţit 

pro vymezení hloubky zasunutí kruhových trubek do tohoto odlitku. Z analýzy úkosů je 

zřejmé, ţe boční stěny vyţadují úkos. Pro menší tvarové prvky je doporučený větší úkos 

neţ pro větší plochy, pro tento prvek bude namodelován úkos 5°. Tím ţe je výchozí model 

ve formátu Parasolid bude nutné namodelovat výstupek znovu jiţ s úkosem. Nově 

namodelovaný výstupek musí mít větší rozměry neţ původní, aby jeho objem překryl 

původní tvar, rozdíl mezi objemy však musí být co nejmenší, aby nedošlo k výrazným 

změnám v konstrukci. Na horní plošce původního výstupku se vytvoří Skice, v ní je 

načrtnut tvar půdorysu výčnělku bez rádiusů. Takto vytvořený náčrt se vytáhne příkazem 

Přidání vysunutím, tato funkce umoţňuje i přidat úkos 5°. Vzhledem k nutnosti 

domodelování zaoblení je potřeba neslučovat tento objem s původním objemem. Dojde tak 

k vytvoření objemu, který překrývá původní tvar. Na tomto objemu bude nutné dodělat 

zaoblení. Příkazem Zaoblit v záloţce Prvky, bude nejprve vybrána zadní stěna výstupku, 

ta bude zaoblena na poloměr 5 mm a ve druhém kroku se provede stejný postup s poţitím 

stejného příkazu, ale s hodnotou 2 mm na všechny vnější hrany na nově modelovaném 

výstupku. Rozměry zaoblení 5 a 2 mm byly odměřeny příkazem Změřit na původním 

modelu. Takto namodelovaný objem bude spojen s objemem původního tělesa příkazem 

Kombinovat, ze záloţky Přenesení dat. Posledním zaoblením, které nebylo 

namodelováno je přechodový rádius mezi výstupkem a původním modelem, toto zaoblení 

bude namodelováno opět příkazem Zaoblení, s hodnotou 0,5 mm dle původních rozměrů. 

Takto je upravený jeden výstupek (obr. 5.5), který jiţ má poţadovaný technologický úkos 

5°. Pro ověření správnosti úkosů je vhodné zvolit funkci Analýza úkosů, z náhledu (obr. 

5.5 vpravo) je jiţ zřejmé ţe model obsahuje správný úkos. Stejný postup bude aplikován na 

sousední výstupek, který rovněţ v původním stavu neobsahuje technologický úkos. 

  

Obr. 5.5 Modelování technologických úkosů na tvarovém výstupku. 

Po namodelování obou výstupků se správným úkosem se nabízí 2 varianty. První je 

namodelovat úkosy u všech výstupků stejným způsobem. Při pohledu na model je ale 

patrné ţe model má 2 roviny symetrie. Je tedy moţné zvolit jinou metodu řešení a to 

s vyuţitím symetrie. Varianta s vyuţitím symetrie je rychlejší a pro konstrukci i 

přehlednější, proto bude provedena. Model se upraví funkcí Rozdělit ze záloţky 

Přenesení dat tak, ţe bude vybrána dělicí rovina a podle ní bude model rozdělen na 2 

poloviny, vrchní polovina bude odstraněna. Následně proběhne rozdělení modelu stejnou 

funkcí podle 2 roviny (horní roviny) symetrie modelu a část bez provedených změn bude 

odstraněna. Díky tomu z modelu zůstane jen čtvrtina s upravenými výstupky. Tato čtvrtina 

modelu bude ozrcadlena funkcí Zrcadlit podle horní roviny. Tímto vznikne polovina 

modelu s jiţ upravenými výstupky. Výsledek je na obrázku 5.6 na další straně. 
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Obr. 5.6 Zrcadlení symetrické části modelu. 

Následné modelování bude jiţ počítat s faktem, ţe model je symetrický podle dělicí 

roviny. Bylo by moţné dokonce modelovat pouze jednu čtvrtinu modelu a vyuţít 2 roviny 

symetrie. Z důvodu lepší přehlednosti však bude modelování pokračovat na celé polovině 

modelu. 

Následující krok je tvorba modelu jádra pro odlitek. Při modelování jader je vhodné vyuţít 

jiţ namodelované geometrie a značně si zkrátit práci a zajistit maximální přesnost. Pro 

vytvoření hrubého modelu jádra se vytvoří na vrchní rovině modelu (a zároveň Dělicí 

rovině) Skica. Tato skica musí být načrtnuta uvnitř povrchu celého tělesa pro pozdější 

vyuţití funkce vysunutí. V místech předních kruhových otvorů je nutné, aby byla 

rovnoběţná s konturou původního modelu (a tedy budoucího odlitku), v těchto místech se 

v pozdějších fázích modelování budou vytvářet známky pro jádra. V místech, kde rovina 

skici dělí stěnu modelu, je nutné načrtnout geometrii skici právě mezi vnitřní a vnější 

stěnou. Zadní část skici je potom ohraničena kruţnicí, která kopíruje půdorys zadní stěny 

modelu. Tyto všechny potřeby jsou nutné pro pouţití funkce Přidání vysunutím ze 

záloţky prvky. V této funkci se z volitelných parametrů vysunutí zvolí poloţka K dalšímu 

a odškrtne se pole pro sloučení výsledků. Podfunkce K dalšímu zajistí vysunutí námi 

načrtnuté skici aţ po povrch tělesa ve směru vysunutí a varianta bez sloučení výsledků 

zajistí, ţe vytvořený objem bude figurovat jako samostatné těleso. Výstupem těchto kroků 

je základní tvar jádra, jak je vidět na obr. 5.7. 

 

Obr. 5.7 Tvorba základního tvaru jádra. 
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Do zadní části modelu bude nutné namodelovat zbývající část jádra. Tato část jádra bude 

zaloţena do spodního dílu formy a je nutné ji opatřit technologickým úkosem. Při 

modelování se bude vycházet z předešlého náčrtu, označí se skica z předešlého kroku a 

pouţije se příkaz Přidat vysunutím na kruhový náčrt. Tento náčrt se vysune po vrchní 

část modelu. Pro přidání úkosu na tento prvek se pouţije nyní funkce Úkos ze záloţky 

Formy (obr. 5.8 a 5.9). 

  
Obr. 5.8 Modelování zadní válcové plochy. Obr. 5.9 Tvorba úkosu na válcové ploše. 

Pro správné uloţení jádra ve formě je nutno jádro opatřit známkami. Známky plní jednak 

funkci vymezovače polohy, ale také usnadňují zakládání jádra do formy. Proto je nutné mít 

při modelování známek zkušenosti s jejich funkcí a chováním. Nejprve bude provedena 

konstrukce známky na předchozím prvku. Zde bude vytvořena Skica na vrchní straně 

kruhové plochy, tak aby kopírovala její hrany. Tato skica se vysune funkcí Přidat 

vysunutím 15mm nad rovinu skici a bude opatřena 15° úkosem pro dobré zakládání jádra 

do formy viz obr. 5.10 [1]. 

Dále je potřeba vytvořit známky na čelní straně modelu s kruhovými otvory. Zde se 

pouţije funkce Přesunout plochu ze záloţky Formy. V této funkci budou označeny obě 

čelní části modelu jádra a při zachování jejich tvaru budou vysunuty o 40 mm, viz obr. 

5.11. Na závěr potom bude vytvořen 5° úkos na čelní známky jádra. 

  

Obr. 5.10 Modelování vrchní známky na jádro. Obr. 5.11 Modelování dvou čelních známek. 
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Takto jsou vymodelována dvě objemová tělesa, která je nutno spojit do jednoho celistvého 

objemu. Spojení se provede příkazem Kombinovat ze záloţky Přenesení dat. Do příkazu 

se označí obě části jádra, které mají být spojeny (obr. 5.12). Po spojení obou částí je dobré 

zkontrolovat samostatný model jádra z hlediska homogenity tvaru. Skryje se tedy 

objemové těleso odlitku tak, aby bylo ve vizualizaci vidět jen těleso jádra. Po kontrole se 

objeví nevhodná geometrie zaoblení vzniklá při konstrukci úkosu na zadní válcové části 

jádra. Pro opravu této geometrie se pouţije příkaz Zaoblit, kterým bude vyrovnán přechod 

zaoblením 4mm (obr. 5.13). Výsledkem budou 2 objemová tělesa, jedno z nich bude 

upravené jádro. Toto jádro bude uloţeno ve formátu Parasolid do připravené sloţky a 

později bude pouţito pro modelování jaderníku. 

  

Obr. 5.12 Sloučení obou částí modelu jádra. Obr. 5.13 Tvorba zaoblení. 

Kdyţ uţ je uloţený model jádra, můţou se oba objemy spojit opět funkcí Kombinovat. 

Tím se získá spojení obou těl, jednak jádra a dosavadního modelu odlitku. Takto spojená 

těla bude nutno ještě upravit pro vytvoření modelu pro odlévání. Jelikoţ tento model bude 

slouţit pro vytvoření dutiny ve formě, úpravy budou orientovány na úpravu geometrie pro 

správné zaloţení jádra a vymezení potřebných vůlí. Nejprve budou upraveny známky 

jádra. Jelikoţ tyto známky budou tvořit dutinu ve formě, bude nutné je zvětšit pro 

vytvoření určité vůle pro zaloţení jádra. Rozměr bude zvětšen o velikost zrnitosti 

pouţitého formovacího písku 0,2mm. Toto se provede funkcí Přesunout plochu, označí se 

čelní známky jádra a do parametrů odsazení se zadá 0,2 mm (obr. 5.14). Stejný krok bude 

proveden i pro další známku jádra (obr. 5.15). 

  

Obr. 5.14 Úprava rozměru čelních známek. Obr. 5.15 Úprava rozměru zadní známky. 
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Pro takto zvětšené známky bude vhodná ještě jedna úprava pro zjednodušení zaloţení 

jádra, proto se funkcí Přesunout plochu ještě přidá 1mm k čelnímu rozměru dvou 

předních známek (obr. 5.16). Takto upravený model se ozrcadlí funkcí Zrcadlit podle 

dělicí roviny, aby se získal náhled na celkový tvar modelu pro zaformování (obr. 5.17).  

  

      Obr. 5.16 Odsazení čelní plochy známky. Obr. 5.17 Zrcadlení modelu. 

Takto vytvořený model jiţ představuje pouţitelné rozměry pro zaformování, z hlediska 

zakládání jádra do formy by však bylo vhodné ještě upravit některé rozměry na vrchní 

polovině modelu. Důvodem je, ţe jádro bude zaloţeno nejprve do spodní poloviny formy, 

ve které má poměrně těsné uloţení avšak pro dobré zapadnutí do druhé poloviny formy je 

vhodné mít pro manipulaci větší vůle. Proto se na plochy viz obr. 5.18, přidá přídavek  

0,8 mm, který ze zkušeností z praxe zajistí lepší manipulaci s formou. Přídavek bude 

vytvořen funkcí Přesunout plochu. Stejný postup se provede i pro čelní plochy u známek 

pro jádro, zde však bude pouţito větší odsazení 1,8 mm viz obr. 5.19. 

  

Obr. 5.18 Úprava rozměru známky. Obr. 5.19 Odsazení známky na vrchním dílu. 

Posledním krokem pro úpravu modelu bude zajištění proti uplavání jádra. Jádro je z 

křemičitého písku, který má niţší hustotu neţ pouţitá slitina hliníku při odlévání. Jádro 

tedy ve slitině plave, proto se musí jeho poloha zajistit i ve vertikálním směru známkami. 

Zvětšená vrchní část známek pro jádro se bude muset upravit oříznutím tak, aby jádro 

dosedlo na vrchní část formy a vlivem vztlakové síly se dále nezvedalo. Úprava tvaru bude 

provedena příkazem Odebrat vysunutím a to ve dvou krocích pra kaţdou známku zvlášť 

(obr. 5.20 a 5.21 na další straně). 
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Obr. 5.20 Modelování zadní válcové plochy.             Obr. 5.21 Tvorba úkosu na válcové ploše. 

Výsledkem je připravený model pro fázi modelování obrobku. Současný stav modelu tedy 

bude uloţen ve formátu Parasolid, model viz obr 5.22. 

 

 

      Obr. 5.22 Hotový model  
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5.4.3 Tvorba modelu pro obrábění – druhá fáze 

Nejprve je potřeba načíst model vytvořený v předchozí fázi ve formátu Parasolid. Tento 

model tvoří ucelenou část, avšak pro potřeby obrábění jej bude nutné ještě upravit. Prvním 

krokem bude přesunutí modelu tak, aby měl správnou orientaci. Následné programování 

obrábění v CAM modulu HSMWorks vyţaduje, aby byl model správně orientován 

v prostoru. Poloha vřetena je zde ve směru osy Z, a proto je nutné tomu přizpůsobit model. 

Přesunutí v prostoru se provede příkazem Přesunout/kopírovat těla ze záloţky Přenesení 

dat. Pro potřeby konkrétního přesunu bylo nastaveno otočení kolem osy X o 180° a kolem 

osy Y o 90° vzhledem k počátku souřadnicového systému viz obr. 5.23. Dalším přesunem 

je jiţ polohování pro správné umístění modelu na obráběcím stole. Toho se docílí stejným 

příkazem jako v předchozím kroku, ale posun se provede o 145 mm v kladném směru osy 

X viz obr. 5.24. 

  

Obr. 5.23 Orientace modelu. Obr. 5.24 Posunutí modelu. 

 

Nyní je potřeba model rozdělit na vrchní a spodní polovinu. Obrábění bude probíhat na 3-

osém CNC stroji a budou se obrábět obě poloviny modelu naráz. K tomu bude slouţit opět 

stejný příkaz Přesunout/kopírovat těla, kterým bude orotována spodní polovina modelu o 

180° kolem osy Y (obr. 5.25). Takto vytvořená geometrie potřebuje jiţ poslední úpravu a 

tou je zvětšení modelu o smrštění kovu. Z tabulky 1.1 je vidět, ţe smrštění slitin hliníku se 

pohybuje v rozmezí 0,8-1,5%. Konkrétně u slitiny hliníku AlSi7Mg0,3, která bude pouţita 

pro výrobu tohoto dílu, bylo prakticky ověřeno smrštění 1%. Pro namodelování většího 

modelu o 1% z důvodu smrštění kovu bude pouţita funkce Měřítko z palety Formy (obr. 

5.26). 

 
 

Obr. 5.25 Přesunutí spodní části modelu. Obr. 5.26 Hotový model se správným měřítkem. 

Tímto je kompletně připravena geometrie modelu pro obrábění. Mezi vstupní data do 

CAM modulu HSMWorks je však nutno ještě zadat polotovar. 
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Tvorba polotovaru 

Polotovarem bude syntetické dřevo dodávané firmou Skolil s označením MB0670. Tento 

materiál se firmě při výrobě modelů pro takto velké série jiţ mnohokrát osvědčil. Materiál 

má podobné vlastnosti jako dřevo avšak jeho rozměrová stálost a rovnoměrnost struktury 

je lepší. Příprava polotovaru bude probíhat na pásové pile na dřevo. Tvar polotovaru bude 

kopírovat půdorys modelu s odsazením 3mm jako přídavek na obrábění. Toho se docílí 

příkazem Přidat vysunutím, kterým se vysune Skica vytvořená na půdoryse modelu. 

Jelikoţ výškový rozměr materiálu je v hodnotách 25, 50, 75 a 100mm bude zvoleno 

vysunutí o 50mm viz obr. 5.27. Jelikoţ však tento objem polotovaru nestačí je nutné 

přimodelovat ještě část polotovaru pro obrobení vrchní části modelu viz obr. 5.28. Materiál 

polotovaru je moţné lepit sekundovým lepidlem na sebe. Takto spojený materiál je stále 

homogenní a je dobře vyuţitelný při řešení úsporných opatření při návrhu vhodného 

polotovaru pro obrábění. 

  

Obr. 5.27 Tvorba polotovaru. Obr. 5.28 Rozšíření polotovaru. 

Pro zajištění plynulého obrábění je vhodné ještě zaoblit hrany na straně se dvěma výstupky 

pro známky jádra. To se provede funkcí Zaoblit s definovaným poloměrem 4mm. Takto 

namodelovaný polotovar na jedné části modelu je moţné funkcí Zrcadlit rychle vytvořit i 

pro sousední část modelu (obr. 5.29 a 5.30). 

  

Obr. 5.29 Zaoblení hran polotovaru. Obr. 5.30 Zrcadlení jedné poloviny modelu. 
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Na závěr tvorby modelu bylo rozhodnuto, ţe vzhledem k malým úkosům na stěnách 

válcové zadní části, se na spodní polovinu známky jádra v modelu dodělá tzv. písková 

lišta, tato dráţka zajistí, ţe případná oddrolená zrnka písku při zakládání jádra spadnou do 

dráţky a nebudou omezovat jeho správné zasunutí. Tato dráţka bude namodelována funkcí 

Přidat vysunutím, výchozí skica pak bude mezikruţí na vrchní straně modelu. Rozměr 

lišty bude 1mm na výšku a 3mm tloušťky viz obr. 5.31. Na závěr se na tento prvek pouţije 

zaoblení funkcí Zaoblit s hodnotou 1mm viz obr. 5.22.  

  

Obr. 5.31 Tvorba pískové lišty. Obr. 5.32 Zaoblení hran lišty. 

Výsledkem je finální 3D model pro obrábění modelu ve smyslu modelářském, včetně 

definovaného polotovaru, znázorněný na obrázku 5.33. 

 

Obr. 5.33 Výsledný model součásti i polotovaru 
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5.4.4 Tvorba modelu jaderníku – třetí fáze 

Při tvorbě jaderníku se bude vycházet z jiţ namodelované geometrie jádra, to bylo 

z předchozího modelování uloţeno ve formátu Parasolid a nyní bude pouţito. Nejprve tedy 

bude načten model jádra a provedena kontrola správnosti úkosů funkcí Analýza úkosů. 

Z analýzy je dle zelené barvy vidět, ţe celý model má správné úkosy (obr. 5.34). Tento 

krok je spíše kontrolní, neboť v předcházejícím modelování byly úkosy tvořeny. Dalším 

krokem je správné natočení modelu v souřadném systému, toho se docílí funkcí 

Přesunout/kopírovat těla. Model bude otočen o 180° kolem osy X a o 90° kolem osy Y 

(obr. 5.35 na další straně). 

  

Obr. 5.34 Anlýza úkosů na modelu jádra. Obr. 5.35 Orientace modelu jádra v prostoru. 

Takto správně zorientovaný model je ještě potřeba zvětšit o procento smrštění slitiny 

hliníku. To se provede obdobně jako u předcházejícího modelu funkcí Měřítko, do této 

funkce se zadá 1% zvětšení vůči počátku souřadného systému. Nyní je model jiţ správně 

vytvořen a přejde se do tvorby dutiny pro jaderník. Nejprve je nutné vytvořit tělo 

jaderníku, to bude vytvořeno z náčrtu na dělicí rovině. Tento náčrt se vysune funkcí Přidat 

vysunutím tak, aby jeho objem překrýval objem jádra, tedy aţ po vrchní plochu známky 

pro jádro (obr. 5.35). Důleţité je ještě neslučovat objemy. V dalším kroku totiţ bude 

vytvořena vnitřní dutina pro jádro, toho se docílí odečtením objemu jádra od objemu takto 

vysunutého materiálu. Odečtení se provede funkcí Kombinovat, v ní se potom vybere 

objem vysunutého materiálu jako hlavní tělo a objem jádra pro odebrání (obr. 5.36). 

  

Obr. 5.35 Tvorba těla jaderníku. Obr. 5.36 Odečtení tvaru jádra. 

Takto vytvořený jaderník je nutné ještě správně orientovat v prostoru pro následné 

programování obrábění. Posunutí se provede funkcí Přesunout/kopírovat těla a model se 

posune o 63mm ve směru osy X.  
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Dále bude vytvořena druhá půlka jaderníku funkcí Zrcadlit podle pravé roviny (obr. 5.37 a 

5.38). 

  

Obr. 5.37 Polohování jaderníku. Obr. 5.38 Zrcadlení jaderníku. 

Takto vytvořenému jaderníku je ještě nutné domodelovat polotovar a prvky pro spojení 

obou částí. Polotovar se vytvoří funkcí Přidat vysunutím a výchozí Skica bude totoţná 

s hranami vysunutého materiálu z předchozího kroku. Vysunutí se provede s přídavkem 

0,5 mm výškově, oproti výchozímu tvaru (obr. 5.39). Posledním krokem bude 

namodelování děr pro spojovací kolíky. Ty se namodeluji funkcí Odebrat vysunutím, 

průměr děr je 12 mm a pro pravou polovinu bude hloubka děr 17,5 mm do materiálu 

jaderníku a pro levou polovinu 12,5 mm (obr. 5.40). Rozměry jsou dány dodávanými 

spojovacími prvky. 

  

Obr. 5.39 Tvorba polotovaru. Obr. 5.40 Modelování děr pro spojovací kolíky. 

Výsledný model jaderníku po provedení všech kroku je znázorněn na obr. 5.41, tento 

model má jiţ všechny náleţitosti pro programování obráběcí technologie. 

 

Obr. 5.41 Výsledný tvar jaderníku.  
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6 NÁVRH TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

Návrh a programování obráběcí technologie bude probíhat v programu HSMWorks 2012. 

Tento program je po instalaci plně integrován do systému SolidWorks, díky tomu 

umoţňuje velmi dobrou spolupráci CAD dat a CAM technologie. Tento software plně 

podporuje 2,5-osé, 3-osé i 5-osé obrábění. Software vyuţívá moderní architektury 

s podporou 64bitových systémů a vícejádrových procesorů [28]. 

6.1 Prostředí systému HSMWorks 

Prostředí CAM softwaru HSMWorks 2012 je začleněno do standardního rozhraní systému 

SolidWorks formou rozšíření Panelu nástrojů o záloţku CAM (obr. 6.1). Dále je Záloţka 

pro CAM integrována i do Stromu. Pod těmito poloţkami se skrývá celá nádstavba 

HSMWorks. 

 

Obr. 6.1 Prostředí systému HSMWorks 2012. 

V záloţce CAM v Panelu nástrojů jsou zobrazeni zástupci jednotlivých funkcí. Jsou zde 

funkce pro simulaci procesu obrábění, knihovna nástrojů, zástupci jednotlivých obráběcích 

strategií, zakládání nových projektů atd. (obr. 6.2). 

 

Obr. 6.2 Záloţka CAM. 

Programování obráběcích drah modelu 

Pro návrh obráběcí technologie je nutné mít promyšlené, jakým způsobem bude obrábění 

probíhat. V tomto případě bude nejprve probíhat programování obrábění pro model na 

odlitek a ve druhém kroku se bude programovat obrábění jaderníku.  

Panel nástrojů - CAM 

CAM záloţka ve Stromě 
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Vzhledem k provázanosti CAD a CAM systému je moţné si některé kroky připravit 

dopředu jiţ ve fázi modelování. Jedná se hlavně o kompletně navrhnutý polotovar pro obě 

součásti. 

6.2 Programování obrábění pro model na odlitek 

Prvním krokem při tvorbě nové technologie obrábění je zaloţení nového projektu. Ten se 

zaloţí poloţkou Projekt v záloţce CAM. Nový projekt bude pojmenován podle názvu 

součásti pro obrábění: RA05419-01-Model-Obrabeni. Důleţitým prvkem voleným v této 

záloţce je volba obráběné součásti a volba polotovaru (obr. 6.3). Namodelovaný model pro 

odlitek je jiţ z předchozího modelování připraven do správné polohy pro obrábění a je 

rozdělen do čtyřech objemových těl. První dvě těla jsou součásti, které mají být obrobený a 

zbylá dvě těla jsou polotovary pro tyto součásti. Polotovary budou před samotným 

obráběním připraveny do poţadovaného tvaru na pásové pile na dřevo S 25V od firmy 

SEZ KROMPACHY. Materiálem polotovaru bude syntetické dřevo s označením MB 0670 

dodávané firmou Skolil Kompozit. 

 

Obr. 6.3 Volba obrobku a polotovaru. 

Po zvolení polotovaru následuje tisk obrysu polotovaru pro následné obrábění na pile. 

Výtisk je nutno udělat v měřítku 1:1, aby nedošlo ke zkreslení rozměrů. Výkres s přesnými 

rozměry bude pouţit při přípravě polotovaru v další kapitole (obr. 6.4). 

 

Obr. 6.4 Obrys polotovaru. 

Polotovar 

Obrobek 
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V takto zaloţeném novém projektu je jiţ moţné programovat jednotlivé obráběcí strategie.  

00 - 3D Frézování – Konturové 

První obráběcí strategie bude 3D Frézování – Konturové s názvem 00. Touto obráběcí 

strategií se ještě nebude obrábět součást, ale bude pouţita pro vyřezání kontury polotovaru 

do podkladové desky. Tím bude ulehčeno polohování polotovaru. Výčet obráběcích 

parametrů je v tabulce 6.1 

Tab. 6.1 Parametry obrábění. 

Operace 00 – 3D Frézování - Konturové 

Nástroj Kulová fréza Ø8 mm 

Otáčky vřetene 9999 ot.min
-1

 

Řezná rychlost 251,3 m.min
-1

 

Posuvová rychlost 2000 mm.min
-1

 

Posuv na zub 0,1 mm 

Směr obrábění Sousledně 

Axiální přídavek 0 mm 

Radiální přídavek 0 mm 

Krok dolů 1 mm 

Nástrojem pro obrábění je zvolena kulová fréza o průměru 8 mm se dvěma břity. Tato 

fréza není standardní, ale na zakázku vyráběná firmou Carbide, s.r.o. Oproti běţné 

katalogové fréze, která má délku břitu 20mm, má větší délku břitu a také celkovou délku 

viz obr. 6.5. Materiálem frézy je slinutý karbid, přesné sloţení výrobce neuvádí. Drţák je 

potom ER 16 Mini [29].  

 

Obr. 6.5 Parametry nástroje Ø8 mm. 
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Při programování obráběcích drah se vycházelo z kontury polotovaru. Počáteční výška 

obrábění je v ose Z 0 mm a obrábění bude probíhat aţ do výšky -4 mm v ose Z. Na takto 

obrobenou konturu do podkladové desky se umístí polotovar. Znázornění obráběcích drah 

je na obr. 6.6.  

 

Obr. 6.6 Obrábění kontury pro umístění polotovaru. 

00P - 3D Frézování – Konturové  

Další obráběcí strategie bude opět 3D Frézování – Konturové tentokrát s názvem 00P. 

Touto strategií se bude obrábět kontura pro umístění nadstavovaných částí polotovaru. 

Obdobně jako v předchozím kroku se tedy nejedná o výrobní obrábění ale o přípravné. 

Výčet obráběcích parametrů je v tabulce 6.2 a vygenerované dráhy na obr. 6.7 na 

následující straně. 

Tab. 6.2 Parametry obrábění. 

Operace 00P – 3D Frézování - Konturové 

Nástroj Kulová fréza Ø8 mm 

Otáčky vřetene 9999 ot.min
-1

 

Řezná rychlost 251,3 m.min
-1

 

Posuvová rychlost 2000 mm.min
-1

 

Posuv na zub 0,1 mm 

Směr obrábění Sousledně 

Axiální přídavek 0 mm 

Radiální přídavek 1 mm 

Krok dolů 1 mm 

Nástroj bude pouţit stejný jako v předchozí operaci. 
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Obr. 6.7 Obrábění kontury pro přilepení vrchní části polotovaru. 

Hrubování 

Následuje strategie hrubování s názvem 18 - 3D Frézování – Kapsovací obrábění. Touto 

strategií se bude obrábět nejvíce materiálu na součásti. Pro sníţení strojních časů byly u 

této strategie zvoleny odlišné parametry obrábění neţ u předchozích. První úpravou bylo 

navýšení posuvové rychlosti z 2000 m.min
-1

 na 3000 m.min
-1

. Tím se sice zvýší zatíţení 

nástroje, ale zkrátí se stojní čas. Další změnou je volba obrábění oběma směry tedy 

sousedně i nesousledně, oproti původnímu souslednému obrábění, tato varianta rovněţ 

zkrátí obrábění.  

Při původní variantě posuvové rychlosti 2000 m.min
-1

 a sousledném obrábění, byl 

vypočtený strojní čas 50:34. Hlavní vliv na zkrácení strojního času má vyšší posuvová 

rychlost. Při nově modifikované variantě je vypočtený strojní čas 35:09. 

Dalším specifikem této, ale i dalších následujících operací bude obrábění do záporné výšky 

v ose Z. Pro ostrou spodní hranu modelu je při průměru kulové frézy 8mm nutné zajet do 

hloubky 4mm (tedy Z= -4 mm). Parametry obrábění jsou v tab. 6.3. 

Tab. 6.3 Parametry obrábění. 

Operace 18 – 3D Frézování - Kapsovací obrábění 

Nástroj Kulová fréza Ø 8mm 

Otáčky vřetene 9999 ot.min
-1

 

Řezná rychlost 251,3 m.min
-1

 

Posuvová rychlost 3000 mm.min
-1

 

Posuv na zub 0,15 mm 

Směr obrábění Oba směry 

Axiální přídavek 0,5 mm 

Radiální přídavek 0,5 mm 

Krok dolů 3 mm 

 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 53 

Pro toto obrábění je pouţit stále stejný nástroj i drţák. Zobrazení obráběcích drah je na 

následujícím obrázku 6.8. 

 

Obr. 6.8 Hrubovací obrábění. 

Předdokokončovací obrábění 

Jako přípravné obráběcí strategie před dokončovacím obráběním celé plochy byla zařazena 

strategie 58KD - 3D Frézování – Tuţkové obrábění. Touto strategií se předobrobí 

některé problematické úseky, které by při dokončovací strategii způsobily větší zatíţení 

nástroje. Obrábění zde bude probíhat směrem shora dolů a obrobí se vybrané přechodové 

hrany svírající se stolem úhel 60 – 90°. Parametry obrábění jsou v tab. 6.4 a generované 

dráhy na obr. 6.9 na další straně.  

Tab. 6.4 Parametry obrábění. 

Operace 58KD - 3D Frézování – Tuţkové obrábění 

Nástroj Kulová fréza Ø8 mm 

Otáčky vřetene 9999 ot.min
-1

 

Řezná rychlost 251,3 m.min
-1

 

Posuvová rychlost 1600 mm.min
-1

 

Posuv na zub 0,08 mm 

Směr obrábění Oba směry 

Axiální přídavek 0,1 mm 

Radiální přídavek 0,1 mm 

Krok dolů - 

Nástroj je stejný jako u předchozí operace. 
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Obr. 6.9 Předdokončovací operace s obráběním směrem shora dolů. 

58VR - 3D Frézování – Tuţkové obrábění 

Další předdokončovací strategií je 58VR - 3D Frézování – Tuţkové obrábění. Toto 

obrábění má stejné parametry jako předchozí s tím rozdílem ţe dráhy jsou generovány od 0 

do 90° vůči stolu stroje. Obrábění tedy probíhá i zespoda nahoru. Tím se připraví obrábění 

problematických míst pro následnou dokončovací strategii (obr. 6.10) Nástroj i drţák 

zůstávají stejné. 

 

Obr. 6.10 Obrábění přechodových hran. 

Dokončovací obrábění 

Po předchozích operacích je obrobek připraven pro dokončování strategií 88 - 3D 

Frézování – Rovnoměrné obrábění. Strategie rovnoměrného obrábění zajistí kvalitní 

povrch a minimální čas potřebný na jeho obrobení. Z obr. 6.11 je patrné, ţe při obrábění 

jsou minimalizovány přejezdy a tak je téměř celou dobu nástroj v záběru. Vypočítaná 

teoretická výška hrotu při obrábění je 0,015mm, tato velikost zajistí velmi kvalitní povrch 

pro potřeby formování. Parametry obrábění jsou uvedeny v tab. 6.5 na další straně. 
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Tab. 6.5 Parametry obrábění. 

Operace 88 - 3D Frézování – Rovnoměrné obrábění 

Nástroj Kulová fréza Ø8 mm 

Otáčky vřetene 9999 ot.min
-1

 

Řezná rychlost 251,3 m.min
-1

 

Posuvová rychlost 2000 mm.min
-1

 

Posuv na zub 0,1 mm 

Směr obrábění Jeden směr 

Axiální přídavek 0 mm 

Radiální přídavek 0 mm 

Stranový krok 0,7 mm 

Nástroj je stejný jako u předchozí operace. 

 

Obr. 6.11 Dokončovací obrábění. 

Zbytkové obrábění 

Posledním obráběcím cyklem je zbytkové obrábění 54 x 3 - 3D Frézování – Tuţkové 

obrábění. Pro toto obrábění bude pouţit nástroj s menším průměrem 4 mm, kterým se 

doobrobí některé hrany na modelu. Parametry obrábění jsou v tab. 6.6 a generované dráhy 

na obr. 6.13 na další straně. 
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Tab. 6.6 Parametry obrábění. 

Operace 54 x 3 - 3D Frézování – Tuţkové obrábění 

Nástroj Kulová fréza Ø4 mm 

Otáčky vřetene 9999 ot.min
-1

 

Řezná rychlost 125,7 m.min
-1

 

Posuvová rychlost 1600 mm.min
-1

 

Posuv na zub 0,08 mm 

Směr obrábění Oba směry 

Axiální přídavek 0,03 mm 

Radiální přídavek 0,03 mm 

Stranový krok 0,5 mm 

Nástroj pro toto operaci je kulová fréza o průměru 4 mm se dvěma břity. Tato fréza rovněţ 

není standardních rozměrů a je obdobně jako předchozí nástroj na zakázku vyráběná 

firmou Carbide, s.r.o. (obr. 6.12). Materiál frézy je slinutý karbid. Drţák frézy je stejný 

jako pro předchozí operaci ER 16 Mini.  

 

Obr. 6.12 Parametry nástroje kulová fréza Ø4 mm. 

I kdyţ byl pouţit tento nástroj, který má oproti standardizovaným delší ostří a větší 

vyloţení. Nebude moţné s jeho pomocí obrobit některé hrany aţ dolů. Po konzultaci však 

byla varianta s částečně obrobenými hranami zvolena jako vhodnější neţ bez obrobení.  

 

Obr. 6.13 Zbytkové obrábění. 
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Simulace a verifikace 

Po naprogramování celé obráběcí technologie je potřeba celý proces simulovat a hlavně 

verifikovat. Nejlepším postupem při tvorbě programu je verifikaci spouštět po kaţdé 

naprogramované strategii. Takto se případné nedostatky v obráběcí strategii dají ihned 

opravit. Při verifikaci program vypočítává z naprogramovaných drah úběry materiálu a 

analyzuje, zda nedojde ke kolizi. Verifikace je tedy kontrola před samotným obráběním. 

V programu HSMWorks je verifikace velmi dobře navrţena a po jejím úspěšném 

dokončení je moţné součást vyrábět. V případě moţnosti simulace přímo na stroji je 

doporučeno celý proces zopakovat na konkrétním stroji. V případě výroby této součásti 

však software stroje neumoţňoval simulaci, proto bylo nutné se spolehnout na simulaci a 

verifikaci v softwaru HSMWorks. Průběh verifikace je znázorněn na následujícím obrázku. 

 

Obr. 6.14 Verifikace obrábění. 

Výstupnímy daty z procesu verifikace jsou informace o průběhu obrábění, tedy jaké 

procento materiálu bylo daným nástrojem odebráno (obr. 6.15). Důleţitá informace, kterou 

poskytuje verifikace je strojní čas na jednotlivé operace a na celkové obrábění. V případě 

navrţené technologie obrábění u této součásti je vypočtený strojní čas 1 hodina 51 minut 1 

sekunda. Na obr. 6.16 je náhled na vygenerovaný obráběcí program pro obrobení modelu. 

 

Obr. 6.15 Výstupní informace o průběhu verifikace. 

 

Obr. 6.16 Ukázka z vygenerovaného řídícího programu. 
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6.3 Programování obrábění pro jaderník 

Další součástí, pro kterou bude programováno obrábění je jaderník pro výrobu jader. 

Nejprve je potřeba stejně jako u předchozí součásti zaloţit nový projekt. Název projektu 

bude RA05419-01-Jaderník-Obrabeni. V projektu je potřeba vybrat obrobek a polotovar 

(obr. 6.17). Jaderník je jiţ z fáze modelování rozdělen na čtyři objemová těla. Dvě těla jsou 

obrobky a dvě těla, která je překrývají, jsou polotovary. Příprava polotovarů bude probíhat 

na stejné pásové pile na dřevo jako příprava polotovarů pro předchozí model. Materiálem 

polotovaru bude syntetické dřevo s označením MB 0670 dodávané firmou Skolil 

Kompozit. 

  

Obr. 6.17 Volba obrobku a polotovaru. 

Po takto zadaných údajích je nutné vytisknout půdorys polotovaru pro následnou přípravu 

na pásové pile. Půdorys je v měřítku 1:1 a bude pouţit aţ ve výrobní fázi (obr. 6.18). 

 

Obr. 6.18 Půdorys polotovaru. 

Na rozdíl od předchozího modelu budou pro obrobení jaderníku potřeba 3 nástroje, prvním 

bude válcová fréza, kterou bude zarovnána vrchní část jaderníku a na obrobení tvarových 

ploch se pouţijí kulové frézy o průměrech 8 mm a 4 mm. Nyní se přistoupí 

k programování samotných obráběcích strategií. 

 

 

 

Polotovar 

Obrobek 
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2D Frézování – 2D Kapsa 

Tato strategie se pouţije pro obrobení vrchní části jaderníku. Polotovar pro jaderník má  

o 1 mm větší výšku neţ je výška jaderníku a proto bude nutné jej obrobit pro zajištění 

rovné vrchní části. Jako obráběná plocha se zvolí celý půdorys obou částí jaderníku. 

Hladiny obrábění jsou potom vrchní rovina polotovaru jako počáteční rovina pro obrábění 

a vrchní rovina jaderníku jako konečná rovina. U této strategie je zvolen záporný přídavek 

-3mm, důvodem je dobré obrobení hran jaderníku. Parametry obrábění viz tab. 6.7  

a vygenerované dráhy pro obrobení vrchní části jsou na obr. 6.20 na další straně. 

Tab. 6.7 Parametry obrábění. 

Operace 2D Frézování – 2D Kapsa 

Nástroj Válcová fréza Ø10 mm 

Otáčky vřetene 5000 ot.min
-1

 

Řezná rychlost 157,1 m.min
-1

 

Posuvová rychlost 2000 mm.min
-1

 

Posuv na zub 0,13 mm 

Směr obrábění Sousledně 

Axiální přídavek -3 mm 

Radiální přídavek 0 mm 

Stranový krok 9,5 mm 

Jako nástroj je zvolena válcová fréza se 3 břity a průměrem 10 mm. Fréza je dodávána 

firmou Carbide, s.r.o. Materiál je slinutý karbid bez přesné specifikace. Drţák pro nástroj 

je ER 16 Mini. Další rozměry frézy jsou uvedeny na následujícím obrázku 6.19 [29]. 

 

Obr. 6.19 Parametry nástroje válcová fréza Ø10 mm. 
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Obr. 6.20 Obrábění vrchní části jaderníku. 

Následuje obrobení válcových děr pro zavedení spojovacích kolíků, pro spojení obou půlek 

jaderníku. Toto obrábění bude provedeno dvojicí obdobných strategií. Důvodem dvou 

strategií je, ţe díry mají různou hloubku. 

2D Frézování – 2D Kapsa (1) a 2D Frézování – 2D Kapsa (2) 

První strategií s označením (1) se budou obrábět dvě díry v levé polovině jaderníku viz 

obr. 6.21 a strategií s označením (2) budou obrobeny díry v pravé polovině viz obr. 6.22. 

Díry v levé polovině mají hloubku 13 mm a v pravé polovině 18 mm. Obrábění směrem 

dolů bude probíhat metodou zavrtání s hrubovacím krokem 3 mm. Obráběcí parametry 

jsou shrnuty v následující tab. 6.8. 

Tab. 6.8 Parametry obrábění. 

Operace 2D Frézování – 2D Kapsa (1), (2) 

Nástroj Válcová fréza Ø10 mm 

Otáčky vřetene 5000 ot.min
-1

 

Řezná rychlost 157,1 m.min
-1

 

Posuv zavrtání 200 mm.min
-1

 

Posuv na otáčku 0,04 mm 

Směr obrábění Sousledně 

Axiální přídavek 0 mm 

Radiální přídavek 0 mm 

Krok dolů 0,2 mm 

Nástroj i drţák jsou stejné jako u předchozí operace. 
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Obr. 6.21 Obrábění děr v levé části. Obr. 6.22 Obrábění děr v pravé části. 

Hrubování 

18 - 3D Frézování – Konturové obrábění 

V této fázi bude probíhat hrubování tvarové plochy jaderníku. Hrubování bude probíhat za 

pouţití vyšší posuvové rychlosti 3000 mm.min
-1

 a obou směrů obrábění (sousledně i 

nesousledně. Dráhy nástroje byly dále upraveny tak aby se nástroj zastavil na výběhu 

z čelních tvarových ploch a dále nepokračoval. Obrábění bude probíhat aţ do výšky v ose 

Z -4 mm, tím dojde sice k obrobení podkladové desky, ale známky jádra ve spodní části 

jaderníku budou správně obrobeny. Dalším parametrem, který ovlivňuje rychlost obrábění 

je stranový krok, ten byl nastaven na hodnotu 5 mm. Díky těmto krokům bude hrubovací 

operace časově méně náročná. Obráběcí parametry jsou v tab. 6.9 a vygenerované dráhy na 

obr. 6.24 na další straně. 

Tab. 6.9 Parametry obrábění. 

Operace 18 - 3D Frézování – Kapsovací obrábění 

Nástroj Kulová fréza Ø8 mm 

Otáčky vřetene 9999 ot.min
-1

 

Řezná rychlost 251,3 m.min
-1

 

Posuvová rychlost 3000 mm.min
-1

 

Posuv na zub 0,15 mm 

Směr obrábění Oba směry 

Axiální přídavek 0,5 mm 

Radiální přídavek 0,5 mm 

Krok dolů 3 mm 

Nástrojem pro obrábění je zvolena kulová fréza o průměru 8 mm se dvěma břity. Tato 

fréza je stejná, jako byla pouţita při obrábění modelu.  
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Fréza je nestandardní z produkce firmy Carbide, s.r.o. Materiálem frézy je slinutý karbid, 

přesné sloţení výrobce neuvádí. Drţák je ER 16 Mini. Další rozměry frézy viz obr. 6.23 

[29].  

 

Obr. 6.23 Parametry nástroje kulová fréza Ø8 mm. 

 

Obr. 6.24 Hrubování jaderníku. 

Dokončovací obrábění 

88 - 3D Frézování – Rovnoměrné obrábění 

Touto strategií se bude dokončovat konečný tvar tvarové plochy jaderníku. Za oblast pro 

obrábění bude zvolena jen oblast tvarové plochy a bude nastaven střed nástroje maximálně 

na hranici této oblasti. Tím bude zajištěno, maximálně časově produktivní obrábění bez 

zbytečných drah. Nastavený stranový krok 0,7 mm s kulovým nástrojem Ø8 mm zajišťuje 

maximální teoretickou výšku hrotu 0,015 mm, coţ vyhovuje poţadavkům na kvalitu 

frézované plochy. Obrábět se zde bude stejně jako u předchozí operace aţ do výšky v ose 

Z -4 mm, to zajistí ostrou hranu na ploše pro známku jádra. Obráběcí parametr jsou v tab. 

6.10 a výsledné vygenerované dráhy programem na obr. 6.25 na další straně. 
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Tab. 6.10 Parametry obrábění. 

Operace 88 - 3D Frézování – Rovnoměrné 

obrábění 
Nástroj Kulová fréza Ø8 mm 

Otáčky vřetene 9999 ot.min
-1

 

Řezná rychlost 251,3 m.min
-1

 

Posuvová rychlost 2000 mm.min
-1

 

Posuv na otáčku 0,1 mm 

Směr obrábění Jeden směr 

Axiální přídavek 0 mm 

Radiální přídavek 0 mm 

Stranový krok 0,7 mm 

Nástroj i drţák jsou stejné jako v předchozí operaci. 

 

Obr. 6.25 Dokončování jaderníku. 

Konturové1 - 3D Frézování – Konturové obrábění 

Tato strategie slouţí k dočištění kuţelové plochy části jaderníku, tato plocha má poměrně 

malý úkos 1° a i kdyţ je její kvalita po předchozí operaci dobrá, z praktických zkušeností 

je vhodné ji ještě doobrobit pro zajištění ještě hladšího povrchu. Z této části jaderníku se 

bude vyjímat velká kuţelová část jádra a tato hotová jádra se pak budou zakládat do forem. 

Poroto je ţádoucí, aby tato vysoce frekventovaná plocha měla co nejlepší kvalitu. U 

strategie byla také zvolena niţší posuvová rychlost 1600 mm.min
-1

 a obrábění bude 

probíhat v hladinách rovnoběţných se stolem stroje. Časová náročnost této přidané operace 

je podle výpočtu 20 min. 37 s., přesto její vliv na kvalitu a následnou lepší manipulaci 

s jádry za tento čas stojí. Obrábění bude ukončeno na výšce -4 mm v ose Z jako 

v předchozí operaci. Parametry obrábění jsou v tab. 6.11 a obráběcí dráhy na obr. 6.26 na 

následující straně. 
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Tab. 6.11 Parametry obrábění. 

Operace Konturové1 - 3D Frézování – Konturové obrábění 

Nástroj Kulová fréza Ø8 mm 

Otáčky vřetene 9999 ot.min
-1

 

Řezná rychlost 251,3 m.min
-1

 

Posuvová rychlost 1600 mm.min
-1

 

Posuv na zub 0,08 mm 

Směr obrábění Sousledně 

Axiální přídavek 0 mm 

Radiální přídavek 0 mm 

Krok dolů 1 mm 

Nástroj je pouţit stejný jako v předchozí operaci. 

 

Obr. 6.26 Dočištění tvarové plochy. 

Zbytkové obrábění 

54 x 3 - 3D Frézování – Tuţkové obrábění 

Závěrečnou obráběcí operací je strategie pro doobrobení tvarových ploch menším 

nástrojem. Obráběny budou plochy kolem výčnělků na spodní tvarové ploše jaderníku 

(obr. 6.28), kolem těchto výčnělků zůstal po obrábění kulovou frézou Ø8 mm ještě 

neobrobený materiál. Proto bude vyměněn nástroj za kulovou frézou Ø4 mm a tou budou 

tyto plochy doobrobeny. Parametry obrábění jsou uvedeny v tab. 6.12 na následující straně. 
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Tab. 6.12 Parametry obrábění. 

Operace 54 x 3 - 3D Frézování – Tuţkové obrábění 
obrábění 

Nástroj Kulová fréza Ø4 mm 

Otáčky vřetene 9999 ot.min
-1

 

Řezná rychlost 125,7 m.min
-1

 

Posuvová rychlost 1600 mm.min
-1

 

Posuv na zub 0,08 mm 

Směr obrábění Sousledně 

Axiální přídavek 0 mm 

Radiální přídavek 0 mm 

Stranový krok 0,5 mm 

Nástroj pro tuto operaci je kulová fréza o průměru 4mm se dvěma břity. Tato fréza rovněţ 

není standardních rozměrů a je na zakázku vyráběná firmou Carbide, s.r.o. (obr. 6.27) 

Materiál frézy je slinutý karbid. Drţák frézy je stejný jako pro předchozí operaci ER 16 

Mini.  

 

Obr. 6.27 Parametry kulové frézy o průměru 4 mm. 

 

Obr. 6.28 Zbytkové obrábění frézou menšího průměru 4mm. 
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6.4 Simulace a verifikace 

Po kompletním naprogramování obráběcí technologie pro jaderník je nutné opět proces 

simulovat a verifikovat. Všechny strategie byly simulovány ihned po jejich 

naprogramování, takţe všechny dílčí kroky jsou zkontrolovány. Celková simulace všech 

strategií na konci proběhla úspěšně a vypočtený čas obrábění je v případě jaderníku 1 

hodina 38 minut 7 sekund. Průběh verifikace je znázorněn na následujícím obrázku 6.29. 

 

Obr. 6.29 Verifikace všech obráběcích strategií. 

Dalšími údaji při verifikaci jsou stejně jako u předchozí simulace informace o úběrech 

materiálu jednotlivými strategiemi a nástroji (obr. 6.30). Na obrázku 6.31 je ukázka 

vygenerovaného řídícího programu. 

 

Obr. 6.30 Výstupní informace o průběhu verifikace. 

 

Obr. 6.31 Ukázka z vygenerovaného řídícího programu.  
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7 OBRÁBĚNÍ SOUČÁSTI 

Po kompletním návrhu obráběcích strategií a jejich odladění simulací a verifikací 

proběhne výroba součásti.  

7.1 Představení firmy 

Výroba součásti bude probíhat ve firmě Modelárna 3H. Tato firma má sídlo v Kuřimi a 

zabývá se výrobou modelových zařízení a odlitků ze slitin hliníku. Výroba modelů je 

jednak klasická ruční, ale také s vyuţitím CNC frézek. Firma se zabývá kompletní 

technologií od úprav modelů pro slévárenské potřeby v CAD softwaru, tvorbou obráběcí 

technologie s vyuţitím CAM systému, návrhu a tvorby modelového zařízení včetně 

vtokové soustavy aţ po finální odlévání odlitků a jejich následné opracování. Jedná se tedy 

o modelárnu, ale také o menší slévárnu se samostatným obchodním označením SubCon 

Metal Castings s.r.o. Díky kvalitní modelářské práci a know how v oblasti slévárenstvé 

technologie má firma stabilní pozici a nadále se rozvíjí [30]. 

V rámci této diplomové práce byl zpracován návrh na výrobu modelu a jaderníku pro 

zakázku na 51Ks hliníkových odlitků s názvem Úhlový-V-konektor. Na tomto výrobku 

probíhaly konstrukční úpravy popsané výše, návrh a simulace obráběcí technologie a 

samotné obrábění modelu a jaderníku. Z těchto součástí bylo ve firmě zhotoveno modelové 

zařízení pro formování. Dále byly vyrobeny jádra technologií Cold Box ve firmě 

Formservis, s.r.o. a ve slévárně firmy SubCon Metal Castings s.r.o. byly zhotoveny finální 

odlitky. 

7.2 Obráběcí stroj 

Obráběcím strojem je prototypová 3-osá frézka zkonstruovaná speciálně pro modelářské 

účely (obr. 7.1). Tato frézka je připojena k upravenému PC, na kterém je nainstalován 

operační systém windows XP a řídicí systém Mach3 CNC Controller. Tento řídicí systém 

je určen speciálně pro účely výroby modelů. Vybrané parametry frézky jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tab. 7.1 Parametry stroje. 

Stroj Prototyp 3-osá modelářská frézka 

Pracovní zdvih v ose X 800 mm 

Pracovní zdvih v ose Y 600 mm 

Pracovní zdvih v ose Z 400 mm 

Rozměry stolu 800 x 600 mm 

Max. otáčky vřetena 10 000 min
-1

 

Max. výkon pohonu vřetena 0,33 kW 

Maximální rychlost posuvu (i pracovního) 3000 mm.min
-1
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Obr. 7.1 Prototypová 3-osá modelářská frézka. 

Převod dat do stroje 

Následující převod dat do stroje je realizován pomocí flash disku. Na počítači je rozdělen 

řídící program pro obrábění modelu na dvě části. Jedna je pro vyfrézování kontury pro 

polotovar a druhá část je pro obrábění tohoto polotovaru. Program pro obrábění jaderníku 

je vygenerován v jedné části pro všechny operace, tento program je přiloţen také na flash 

disk. Celkově jsou tedy do stroje přeneseny 3 řídící programy skrze USB port. 

Příprava polotovarů 

V konstrukční fázi přípravy modelu byly přesně navrhnuty polotovary, které budou při 

obrábění pouţity. Prvním je polotovar pro model, tento polotovar má sloţitější tvar a jeho 

příprava bude probíhat na pásové pile na dřevo S 25V od firmy SEZ KROMPACHY. 

Materiálem pro polotovar je syntetické dřevo s označením MB 0670, tento materiál se 

podobá dřevu, ale pro obrábění modelů má lepší vlastnosti. Tento materiál firma odebírá 

v rozměrech 1500 x 500 x 25, 50, 75, 100, 150, 200 mm. Jako nejvhodnější je varianta o 

tloušťce 50mm. Blok materiálu se nejprve ořeţe na menší rozměr a potom se na jeho 

povrch obkreslí šablona polotovaru vytištěná ve fázi návrhu obrábění viz obr. 7.2. Tento 

krok se zopakuje pro zakreslení rozměrů druhého polotovaru viz obr. 7.3. Následuje 

příprava nadstavené části polotovaru, ta proběhne stejnou metodou. Podle nakreslených 

půdorysů polotovaru se všechny části ořeţou na pásové pile.  

Příprava polotovaru pro jaderník proběhne obdobně jako v případě polotovaru pro model. 

Jediný rozdíl je, ţe polotovar pro jaderník bude sestaven ze dvou vzájemně spojených 

částí. Šířka spojovacího dílu bude 6 mm, coţ je mezera mezi díly namodelovaná v CAD 

programu. 
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Obr. 7.2 Výroba polotovaru pro model. Obr. 7.3 Výroba polotovaru pro jaderník. 

Obrábění součásti modelu 

První obráběnou součástí je model pro odlitek. Obrábění bude probíhat na stolu stroje, na 

kterém byla přichycena podkladová deska z lisovaného dřeva. Tato deska je z výroby zcela 

rovná a slouţí i k upnutí polotovaru pomocí lepidla. Vyuţití lepidla při upínání je doménou 

modelářství a je moţné ho vyuţít jen díky relativně malým řezným silám při obrábění. 

Dalším krokem je upnutí nástroje kulové frézy o průměru 8 mm do drţáku ER 16 Mini. 

Pro zadání počátku souřadnic bylo najeto na střed podkladové desky a dotykem s ní byl 

zadán počátek v ose Z. Takto zadaný počátek pracovního souřadného systému 

koresponduje s počátkem navrţeným při tvorbě obrábění. Pro ustavení polotovaru pro 

model bylo vyuţito pomocných obráběcích cyklů 00 a 00P, cyklus 00 obrobil konturu 

polotovaru do podkladové desky, kam byly umístěny polotovary a cyklus 00P obrobil 

konturu pro umístění nadstavené části polotovaru (obr. 7.4). Následovalo slepení obou 

částí polotovaru (obr. 7.5) a načtení další části obráběcího programu do stroje. Tím, ţe bylo 

obrobeno umístění polotovaru, není nutné v následující operaci najíţdět na nulový bod. 

  

Obr. 7.4 Příprava kontury pro vrchní část 

polotovaru. 

Obr. 7.5 Hotový polotovar součásti. 
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První obráběcí strategií je hrubovací strategie 18 - 3D Frézování – Kapsovací obrábění 

se stejným nástrojem. Při této strategii se obrábí levá i pravá část modelu současně (obr. 

7.6). Při obrábění syntetického dřeva se tvoří krátké drobivé třísky, které ale zůstávají na 

obráběné ploše. Při odebírání velkého mnoţství materiálu obklopují obrobek, který se 

vlivem špatného obvodu tepla poměrně zahřívá. Proto je vhodné po určitém čase 

z obráběcí plochy odmést třísky. Pokud se třísky neodmetají, obrábění také proběhne v 

pořádku, ale u členitějších modelů mohou nastat drobné teplotní deformace. 

 

Obr. 7.6 Hrubování součásti. 

Následují dvě předdokončovací strategie 58KD - 3D Frézování – Tuţkové obrábění a 

58VR - 3D Frézování – Tuţkové obrábění, těmito strategiemi se obrobí některé 

přechodové plochy pro hladší průběh následného dokončovacího obrábění (obr. 7.7). 

Obrábění bude probíhat stejným nástrojem jako předchozí operace. Přídavek na obrábění je 

0,1 mm. 

 

Obr. 7.7 Předdokončovací operace. 
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Dokončovací obrábění 

Dokončování je realizováno strategií 88 - 3D Frézování – Rovnoměrné obrábění, touto 

strategií se bude součást obrábět od vnitřní části směrem ven. Pro obrábění je nastaven 

konstantní stranový krok 0,7 mm, který zajistí dostatečnou kvalitu obrobené plochy. U této 

strategie bude nástroj stále v záběru a při obrábění bude minimum přejezdů. Tím se značně 

zkrátí obráběcí čas. Obrábění bude z důvodu zajištění ostré spodní hrany modelu probíhat 

aţ do záporné Z-ové výšky -4 mm stejně jako u předchozích operací. Nástroj i drţák jsou 

stejné jako v předchozí operaci. Obrábění je znázorněno na obr. 7.8. 

 

Obr. 7.8 Dokončovací obrábění. 

Zbytkové obrábění 

Poslední operací je doobrobení zbytkového materiálu strategií 54 x 3 - 3D Frézování – 

Tuţkové obrábění. Před spuštěním tohoto cyklu je nutné vyměnit nástroj za kulovou frézu 

o průměru 4 mm popsanou výše, drţák je stejný jako v předchozí operaci. Vzhledem 

k výměně nástroje je nutné ještě nastavit novou polohu koncového bodu nástroje 

s pouţitím listu papíru. List papíru má tloušťku 0,1 mm a postupným sniţováním výšky 

nástroje v ose Z dojde ke kontaktu s tímto listem. Jakmile dojde ke kontaktu s papírem, 

nastaví se do systému hodnota koncového bodu nástroje a můţe se pokračovat v obrábění. 

Průběh obrábění je viditelný na obr. 7.9 na další straně. 
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Obr. 7.9 Zbytkové obrábění. 

Tímto krokem byl obroben celý tvar modelu, pro potřeby značení pak bylo dodatečně na 

vedlejším pracovišti ještě do modelu gravírovací frézou obrobeno značení modelu 

RA05419-01. Výsledné obrobené poloviny modelu (obr. 7.10) byly sejmuty z podkladové 

desky a předány do modelárny, kde z nich bude zhotoveno modelové zařízení včetně 

vtokové soustavy. 

 

Obr. 7.10 Hotové poloviny. 

Obrábění součásti jaderník 

Příprava a upevnění polotovaru je v případě jaderníku jiné neţ v případě modelu. Polotovar 

pro jaderník má rovné boční stěny a proto je moţné jej vyrovnat se stolem stroje. Na 

vrchní straně polotovaru byl ve fázi přípravy označen počátek pracovního souřadného 

systému. Výška polotovaru v ose Z je také známá, tím je moţné najet nástrojem na tento 

označený počátek, zadat údaje do systému a započít s obráběním. První obráběcí strategií 

je 2D Frézování – 2D Kapsa. Nástrojem pro tuto strategii je válcová fréza o průměru 10 

mm a drţák je ER 16 Mini. S touto frézou bude obrobena vrchní část modelu viz obr. 7.11. 
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Další obráběcí strategií budou dvě podobné strategie 2D Frézování – 2D Kapsa (1) a 2D 

Frézování – 2D Kapsa (2). Tyto strategie slouţí k obrobení válcových děr do levé a pravé 

části jaderníku. Pro toto obrábění bude pouţit stejný nástroj jako v předchozí operaci. 

Obrábění je znázorněno na obr. 7.12. 

  

Obr. 7.11 Zarovnání vrchní plochy jaderníku. Obr. 7.12 Obrábění děr pro kolíky. 

Hrubování 

Pro vyhrubování tvarové plochy jaderníku byla pouţita hrubovací strategie 88 - 3D 

Frézování – Rovnoměrné obrábění. Tato strategie vyuţívá jiný nástroj, konkrétně 

kulovou frézu o průměru 8 mm. Proto je nutné před spuštěním tohoto cyklu nástroj 

vyměnit a nastavit do systému koncový bod nástroje. To se provede kontaktem s listem 

papíru jako při předchozí výměně nástroje. Po nastavení údajů do systému je spuštěno 

hrubovací obrábění. Pro hrubování je z důvodu urychlení operace pouţita posuvová 

rychlost 3000 mm.min
-1

, která značně zkrátí celé obrábění. Přídavek pro obrábění je zvolen 

0,5 mm. Obrábění bude probíhat aţ do Z-ové výšky -4 mm, z důvodu dobrého obrobení 

dutiny pro známku jádra. Průběh operace je na obr. 7.13. 

 

Obr. 7.13 Hrubovací obrábění. 
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Dokončovací obrábění 

Dokončování je provedeno strategií 88 - 3D Frézování – Rovnoměrné obrábění. Obrábět 

se bude stejným nástrojem, tedy kulovou frézou průměru 8 mm. Pro lepší kvalitu obrábění 

je zvoleno pouze obrábění jedním směrem, coţ je přednostně sousledné obrábění (obr. 

7.14). Velikost stranového kroku při obrábění je 0,7 mm, tento parametr je zvolen jako 

ideální kompromis mezi strojním časem a dostatečnou kvalitou povrchu. 

 

Obr. 7.14 Dokončovací obrábění. 

Pro zajištění co nejlepšího povrchu kuţelové plochy jaderníku ve směru osy Z je přidána 

ještě jedna strategie obrábění s názvem Konturové1 - 3D Frézování – Konturové 

obrábění. Touto strategií se za pouţití menší posuvové rychlosti 1600 mm.min
-1

 u 

obrobené plochy zlepší kvalita povrchu. Tato plocha bude při výrobě slouţit jako 

vstřelovací otvor na jedné straně jaderníku a jako výstupní otvor směsi na druhé straně 

jaderníku, je proto ţádoucí, aby byly stěny co nejhladší. Obráběno bude stejným nástrojem 

jako v předchozí operaci (obr. 7.15). 

 

Obr. 7.15 Dočištění vnitřní plochy. 
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Zbytkové obrábění 

Poslední obráběcí operací je zbytkové obrábění strategií 54 x 3 - 3D Frézování – Tuţkové 

obrábění. Pro tuto strategii je pouţita kulová fréza o průměru 4 mm, kterou se budou 

obrábět oblasti kolem výstupků na spodní části tvarové plochy jaderníku viz obr. 7.16. 

Zadání polohy koncového bodu nástroje proběhne stejně jako v předchozích případech 

výměny nástroje. Po obrobení této plochy následuje vizuální kontrola obrobku a jeho 

vyjmutí z pracovního prostoru stroje. 

 

Obr. 7.16 Zbytkové obrábění. 

Obrobený jaderník viz obr. 7.17 je po vyjmutí ze stroje rozdělen na 2 poloviny na pásové 

pile a poté je opatřen spojovacími kolíky. Tyto kolíky zajišťují jednoduché sloţení obou 

dílů a zároveň zajišťují přesné vedení pro zajištění správného tvaru vnitřní dutiny. Jaderník 

opatřený těmito spojovacími prvky se dále obrousí na kotoučové brusce na dřevo. 

Důvodem je odstranění ostrých hran, aby při manipulaci nedošlo k poranění. Takto 

zhotovený jaderník je dále v modelárně opatřen nátěrem pro ochranu povrchu a 

mechanizmem pro pevné sevření obou částí. Takto připravený jaderník, viz obr. 7.18 je 

připraven pro výrobu jader. 

  

Obr. 7.17 Hotový jaderník opatřený 

spojovacími prvky. 

Obr. 7.18 Připravený jaderník pro vstřelování 

jader. 
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8 SESTAVENÍ MODELOVÉHO ZAŘÍZENÍ A VÝROBA ODLITKU 

Pro výrobu formy na odlití hotového výrobku je nutné model obrobený v předchozí 

kapitole upnout na modelovou desku. Pro upnutí se však nepouţívá přímo model vzniklý 

obráněním, ale model z modelářské pryskyřice, který je vytvořen jako jeho kopie. Tato 

metoda se pouţívá, protoţe při výrobě modelového zařízení se na desku umísťuje více 

modelů a jejich odlitím z modelářské pryskyřice se ušetří strojní čas na jejich výrobu. 

V případě tohoto modelu se zhotoví dvě kopie vrchní a dvě kopie spodní části. Na vrchní 

modelovou desku se umístí dvě vrchní kopie z pryskyřice s vrchní částí vtokové soustavy. 

Do spodní modelové desky se umístí dvě spodní kopie modelu z pryskyřice s druhou částí 

vtokové soustavy. Dále se modelové desky opatří dírami pro vodící kolíky. Takto 

zhotovené modelové zařízení (obr. 8.1) je připraveno pro zaformování do formy na 

odlévání. 

 

Obr. 8.1 Modelové zařízení. 

Toto modelové zařízení se pouţije pro zhotovení formy na formovacím stroji (obr.8.2). 

Formovací směs je bentonitová se zrnitostí písku 0,2 mm. Kaţdá část modelového zařízení 

se pouţije pro formování jedné poloviny formy. Modelové zařízení je před formováním 

ještě opatřeno speciální nástřikem, který zamezuje lepení písku. Vrchní část formy pro 

odlitek je na obr. 8.3. 

  

Obr. 8.2 Výroba formy. Obr. 8.3 Pohled na vrchní část formy. 
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Stejným způsoben se vyrobí i druhá polovina formy s vyuţitím druhé části modelového 

zařízení. Tímto jsou zhotoveny obě poloviny formy pro odlévání. Další částí potřebnou pro 

kompletní formu je jádro, které vyplní vnitřní dutinu odlitku. Toto jádro je vyrobeno 

externě firmou Formservis, s.r.o. za pouţití technologie Cold Box. Pro výrobu jader je 

poţit jaderník vyrobený v předchozí kapitole (obr. 8.4). Tato jádra se zaloţí do spodní části 

formy (obr. 8.5). 

  

Obr. 8.4 Nastřelené jádro do jaderníku. Obr. 8.5 Zaloţení jader do formy. 

Na spodní část formy se nasadí vrchní část, která je vedena vodícími kolíky a forma je 

tímto připravena k odlévání. Samotné odlévání je ruční, odlévaná slitina hliníku 

AlSi7Mg0,3 je lita při teplotě 740°C (obr. 8.6). Po odlití následuje ponechání formy 

v klidu pro zatuhnutí slitiny. Jakmile je slitina zatuhnutá vyjme se odlitek z formy a nechá 

se vychladnout, aby se s ním dalo manipulovat (obr. 8.7). 

  

Obr. 8.6 Odlévání odlitku. Obr. 8.7 Vyjmutý odlitek s jádry a vtokovou 

soustavou. 

  

Po úplném vychladnutí odlitku následuje vytloukání jader a dočištění odlitku od vtokové 

soustavy a zatuhlého materiálu v dělicí rovině a kolem jader. Vtoková soustava se odstraní 

na pásové pile na kov a zbylé tvarové nedostatky se dočistí na pásové brusce. Po dočištění 

odlitku je hotový odlitek připraven k odeslání zákazníkovi. Na následujících obrázcích je 

porovnání 3D modelu odlitku (obr. 8.8) a hotového odlitku (obr. 8.9). 
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Obr. 8.8 Model odlitku z CAD softwaru. Obr. 8.9 Hotový začištěný odlitek. 
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9 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ VÝROBY 

Technicko-ekonomické zhodnocení slouţí k porovnání efektivity výroby a ke stanovení 

přibliţných nákladů na výrobu. 

Optimalizace obrábění modelu 

Při programování obráběcí technologie probíhala po kaţdém kroku kontrola 

vygenerovaných obráběcích drah a strojního času na operaci. Všechny operace byly 

optimalizovány, aby se zkrátil strojní čas. Operacím s delším strojním časem byla 

věnována zvýšená pozornost a proběhla u nich důkladnější optimalizace obráběcí 

technologie pro sníţení strojního času. Jedná se zejména o úpravu přejezdů, nastavení 

parametrů tvorby drah tak, aby byl nástroj co nejdelší dobu v záběru a v případě některých 

operací i úpravou řezných parametrů. 

U všech operací byly při návrhu obrábění provedeny úpravy pro sníţení strojního času. 

Zejména u dvou časově nejnáročnějších obráběcích strategií bylo výrazně zkráceno 

obrábění. U operace 18 - 3D Frézování – Kapsovací obrábění byly změněny některé 

obráběcí parametry a upraveny obráběcí dráhy, tím bylo dosaţeno výrazné sníţení 

strojního času z 50 min na 35 min. Časově nejnáročnější strategií je 88 - 3D Frézování – 

Rovnoměrné obrábění. Pro optimalizaci zde byly upraveny řezné parametry tak, aby bylo 

obrábění co nejkratší avšak byla zachována dostatečná kvalita povrchu. Důleţitou 

optimalizací bylo důkladné odladění obráběcích drah, díky kterému je nástroj téměř pořád 

v záběru. Těmito úpravami se podařilo sníţit strojní čas z 1 hodiny 55 minut na 1 hodinu a 

6 minut. V tabulce 9.1 jsou uvedeny vypočtené strojní časy bez optimalizace obrábění a s 

optimalizací. 

Tab. 9.1 Porovnání strojních časů při optimalizaci. 

Název strategie 
Vypočtený čas bez 

optimalizace [hod] 

Vypočtený čas s 

optimalizací [hod] 

3D Frézování – Konturové - 00 0:03:52 0:02:52 

3D Frézování – Konturové – 00P 0:00:30 0:00:22 

18 - 3D Frézování – Kapsovací obrábění 0:50:34 0:35:09 

58KD - 3D Frézování – Tuţkové obrábění 0:01:35 0:01:02 

58VR - 3D Frézování – Tuţkové obrábění 0:01:42 0:01:07 

88 - 3D Frézování – Rovnoměrné obrábění 1:55:51 1:06:15 

54 x 3 - 3D Frézování – Tuţkové obrábění 0:07:02 0:04:53 

Celkový čas 3:01:06 1:51:40 
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Optimalizace obrábění jaderníku 

Při tvorbě obráběcí technologie pro výrobu jaderníku byl také programovaný postup 

průběţně kontrolován simulací a verifikací. Nejdelší strojní časy zde má hrubovací a 

dokončovací operace. Všechny operace byly ve fázi návrhu zkontrolovány verifikací a 

byly navrţeny změny pro sníţení strojního času. Obdobně jako v předchozím případě byly 

důkladněji optimalizovány operace s nejdelším strojním časem. Např. u hrubovací operace 

18 - 3D Frézování – Konturové obrábění byla navýšena posuvová rychlost, smysl 

obrábění nástrojem a byly také upraveny některé parametry přejezdů a nájezdů nástroje. 

Takto bylo docíleno zkrácení strojního času z původního 39 min na 27 min.  

Časově nejnáročnější operací je dokončovací operace 88 - 3D Frézování – Rovnoměrné 

obrábění. U této operace byly optimalizovány obráběcí dráhy, aby byl nástroj co nejdelší 

dobu v záběru a dále byly upraveny hladiny obrábění tak, aby byl nástroj více vyuţit a 

nebylo obráběno ve vrchní části jaderníku příliš malé mnoţství materiálu. Po úpravě 

parametrů došlo ke zkrácení obrábění z 59 min na 42 min. 

V tabulce 9.2 jsou uvedeny vypočtené strojní časy bez optimalizace obrábění a s 

optimalizací. 

Tab. 9.2 Porovnání strojních časů při optimalizaci. 

Název strategie 
Vypočtený čas bez 

optimalizace [hod] 

Vypočtený čas s 

optimalizací [hod] 

2D Frézování – 2D Kapsa 0:09:27 0:06:03 

2D Frézování – 2D Kapsa (1) 0:00:23 0:00:13 

2D Frézování – 2D Kapsa (2) 0:00:29 0:00:16 

18 - 3D Frézování – Konturové obrábění 0:39:10 0:27:05 

88 - 3D Frézování – Rovnoměrné obrábění 0:59:04 0:41:57 

Konturové1 - 3D Frézování – Konturové obrábění 0:27:37 0:20:37 

54 x 3 - 3D Frézování – Tuţkové obrábění 0:02:43 0:01:53 

Celkový čas 2:18:53 1:38:04 

Po optimalizaci a odladění obráběcích strategií proběhlo samotné obrábění na CNC frézce. 

Pro zjištění skutečného času obrábění bylo celé obrábění sledováno a byl veden záznam 

délky jednotlivých operací. V tabulce 9.3 jsou uvedeny vypočtené časy z programu 

HSMWorks a skutečné časy obrábění pro model a v tabulce 9.4 vypočtené a skutečné časy 

při obrábění jaderníku. Tabulky jsou uvedeny na následující straně. 
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Tab. 9.3 Strojní časy při obrábění modelu. 

Název strategie Vypočtený čas s 

optimalizací [hod] 
Skutečný čas [hod] 

3D Frézování – Konturové - 00 0:02:52 0:03:12 

3D Frézování – Konturové – 00P 

 

0:00:22 0:00:25 

18 - 3D Frézování – Kapsovací obrábění 0:35:09 0:42:18 

58KD - 3D Frézování – Tuţkové obrábění 0:01:02 0:01:10 

58VR - 3D Frézování – Tuţkové obrábění 0:01:07 0:01:16 

88 - 3D Frézování – Rovnoměrné obrábění 1:06:15 1:12:37 

54 x 3 - 3D Frézování – Tuţkové obrábění 0:04:53 0:05:09 

Celkový čas 1:51:40 2:06:07 

Z porovnání vypočteného strojního času a skutečného času obrábění je patrný drobný 

nárůst. Tento nárůst je způsoben konkrétní konstrukcí stroje a seřízením pohyblivých částí. 

Určitá část změny je také způsobena konkrétním řídicím systémem stroje. 

Tab. 9.4 Strojní časy při obrábění jaderníku. 

Název strategie 
Vypočtený čas s 

optimalizací [hod] 
Skutečný čas [hod] 

2D Frézování – 2D Kapsa 0:06:03 0:07:02 

2D Frézování – 2D Kapsa (1)  0:00:13 0:00:16 

2D Frézování – 2D Kapsa (2) 0:00:16 0:00:19 

18 - 3D Frézování – Konturové obrábění 

 

0:27:05 0:31:24 

88 - 3D Frézování – Rovnoměrné obrábění 

 

0:41:57 0:46:12 

Konturové1 - 3D Frézování – Konturové 

obrábění 

 

0:20:37 0:22:54 

54 x 3 - 3D Frézování – Tuţkové obrábění 

 

0:01:53 0:02:13 

Celkový čas 1:38:04 1:50:07 

Celkový čas obrábění je dán součtem obráběcího času pro obrobení modelu a času pro 

obrobení jaderníku. Díky optimalizaci obráběcího procesu byl tento čas dle výpočtu 

programu zkrácen z 5:19:59 na 3:29:44, tato úspora je pro lepší představu 34%. Skutečný 

čas obrábění byl 3:56:27, tedy o 12,7% delší. Pro přepočet vypočítaného strojního času 

programem na skutečný čas obrábění je potřeba vynásobit vypočtený čas koeficientem 

1,127. Tento koeficient můţe být dále vyuţit pro plánování časového nárůstu pro obrábění 

při další výrobě. Pro neoptimalizovanou variantu obrábění se dá předpokládat nárůst 

strojního času z 5:19:59 na 6:00:37. 
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Náklady na výrobu modelu a jaderníku 

Pro výpočet nákladů na výrobu obou součástí je důleţité znát hodinovou sazbu obráběcího 

stroje. Pro pouţitou prototypovou frézku byla firmou stanovena sazba 800Kč/hod. Pro 

výrobu modelu však bylo potřeba další práce modeláře, který připravil polotovary a 

výrobní stroj, reţijní mzda modeláře je 400 Kč/hod. Poslední poloţkou jsou pouţité 

nástroje viz tabulka 9.5. 

Tab. 9.5 Ceny jednotlivých nástrojů. 

Nástroj Cena [Kč] 

Válcová fréza Ø 10 mm 820 

Kulová fréza Ø 8 mm 720 

Kulová fréza Ø 4 mm 490  

Celkem  2 030  

Z celkové ceny nástrojů je však nutné počítat jen část neboť nástroje se po obrábění mohou 

dále pouţívat. Odhad opotřebení nástrojů je 200Kč. Náklady na jednotlivá pracoviště jsou 

v tab. 9.6. 

Tab. 9.6 Náklady na jednotlivá pracoviště při optimalizované výrobě. 

Pracoviště  Doba výroby 

[hod] 

Hodinová sazba 

[Kč/hod] 

Výrobní náklady 

[Kč] 

Prorotypová 3-osá 

frézka 

3:56:27 800 3153 

Modelárna 1:20:00 400 533 

Modelář s CAD 

specializací 

8:00:00 450 3600 

Programátor obrábění 5:00:00 500 2500 

Celkem     9786 

Celkové náklady na výrobu obou součástí jsou shrnuty v následující tabulce. Poloţka 

materiálu byla vypočítána podle spotřeby materiálu na výrobu polotovarů z celkového 

dodávaného rozměru. Reţie pak byla stanovena vedením firmy. 

Tab. 9.7 Celkové náklady při optimalizované výrobě. 

Nákladová poloţka Cena [Kč] 

Pracoviště 9786 

Nástroje 200 

Materiál 820 

Reţie 2000 

Celkem 12806 
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Porovnání dalších variant obrábění 

V případě kalkulace nákladů pro neoptimalizovanou variantu obrábění by byly náklady 

spojené s výrobou součásti na frézce vyšší, kvůli delšímu času obrábění viz. tab. 9.8. 

Tab. 9.8 Celkové náklady. 

Pracoviště  Doba výroby 

[hod] 

Hodinová sazba 

[Kč/hod] 

Výrobní náklady 

[Kč] 

Prorotypová 3-osá frézka 6:00:37 800 4808 

Modelárna 1:20:00 400 533 

Modelář s CAD 

specializací 

8:00:00 450 3600 

Programátor obrábění 5:00:00 500 2500 

Celkem     11441 

Celkové náklady na výrobu se zvýší o nárůst ceny za obrábění (tab. 9.9.). 

Tab. 9.9 Celkové náklady při neoptimalizované variantě. 

Nákladová poloţka Cena [Kč] 

Pracoviště 11441 

Nástroje 200 

Materiál 820 

Reţie 2000 

Celkem 14461 

Zajímavou variantou výroby je ještě původně plánovaná výroba na víceosém obráběcím 

stroji. Pro porovnání výrazného cenového nárůstu výroby, způsobeného podstatně vyšší 

hodinovou sazbou je zpracován odhad ceny v případě pouţití 5-osého obráběcího stroje viz 

tab. 9.10. Jako hodinová sazba je zde stanoveno 1500 [Kč/hod]. 

Tab. 9.10 Celkové náklady při víceosém obrábění. 

Pracoviště  Doba výroby 

[hod] 

Hodinová sazba 

[Kč/hod] 

Výrobní náklady 

[Kč] 

Prorotypová 3-osá frézka 3:56:27 1500 5911 

Modelárna 1:20:00 400 533 

Modelář s CAD 

specializací 

8:00:00 450 3600 

Programátor obrábění 5:00:00 500 2500 

Celkem     12544 

Celkové náklady potom narůstají adekvátně k vyšší hodinové sazbě viz tabulka 9.11. 

Tab. 9.11 Celkové náklady při víceosém obrábění. 

Nákladová poloţka Cena [Kč] 

Pracoviště 12544 

Nástroje 200 

Materiál 820 

Reţie 2000 

Celkem 15564 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 84 

Celkové náklady na výrobu modelu a jaderníku činí 12806 Kč. Tato částka by v případě 

návrhu obrábění bez optimalizace byla 14461 Kč. Optimalizací tedy došlo ke sníţení 

výrobních nákladů o 1655 Kč. Pro porovnání náklady při vyuţití obrábění na 5-osém 

obráběcím stroji jsou 15564 Kč, tzn. o 2759 Kč více neţ v případě vyuţití tříosého 

obráběcího stroje. Varianta výroby, která byla zvolena, je tedy po optimalizaci 

nejvýhodnější. Tento pokles nákladů je graficky znázorněn na obrázku 9.1. 

 

Obr. 9.1 Porovnání nákladů pro jednotlivé varianty obrábění. 
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10 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Při spolupráci s firmou bylo nutno přehodnotit typ výroby, jelikoţ nabylo k dispozici 

víceosé obráběcí centrum. Firma v době výroby součástí disponovala dvěma 3-osými 

frézami. Zvolené součásti se však běţně na těchto strojích vyrábí. Tato skutečnost byla 

zkonzultována s vedoucím diplomové práce s tím, ţe bude dále pokračovat návrh a výroba 

daných součástí pro 3-osé frézování.  

Při programování obráběcích strategií se ukázala jako nejvhodnější metoda rozdělení 

obrábění do více kroků se stejným nástrojem. Tak bylo moţné vyuţít různé strategie pro 

různé části obrobků. Při optimalizaci obráběcích strategií bylo zjištěno, ţe kvalita povrchu 

i při pouţití vyšších posuvových rychlostí zůstávala dobrá. Díky tomu byla u řady strategií 

zvýšena posuvová rychlost a došlo tak k výraznému zkrácení obráběcího času. Při návrhu 

obrábění součásti modelu se však vyskytly komplikace. Pro ideální zbytkové obrobení 

tohoto dílu byla zapotřebí kulová fréza průměru 4 mm s delším vyloţením, neţ byla 

k dispozici. Po konzultaci s odborníkem ve firmě však byla pouţita dostupná fréza s tím, 

ţe některé části modelu nebudou zcela doobrobeny. Výsledné malé mnoţství zbylého 

materiálu však nijak neovlivňovalo funkci modelu. Celkový průběh obrábění probíhal 

velmi hladce, coţ bylo nejspíš způsobeno vhodně zvoleným obráběním a ostrými nástroji. 

Výsledné technicko-ekonomické zhodnocení výroby ukázalo celkové náklady na výrobu 

jednoho modelu a jednoho jaderníku a odhalilo, ţe průběţnou optimalizací obráběcí 

technologie bylo dosaţeno úspory 1655 Kč. Důleţitou skutečností je, ţe při výrobě 

s vyuţitím víceosého obráběcího stroje by došlo k prodraţení o 2759 Kč díky vyšší 

hodinové sazbě. To naznačuje, ţe by pouţití víceosého obráběcího centra nebylo pro 

výrobu těchto součástí vhodné. 

Výsledná obrobená plocha u vyrobených dílců se po důkladném zkontrolování zdála velmi 

kvalitní. Hotové obrobené součásti model a jaderník bylo moţné ověřit i v praxi. Při 

výrobě jader ve firmě Formservis, s.r.o. se zjistilo, ţe jádra jdou z jaderníku dobře vyjímat 

i přes poměrně malé úkosy. Jaderník se při vstřelování opotřebovává, zvolený materiál 

umělé dřevo je vhodný spíše pro menší série. Po první sérii 12 kusů jader však 

nevykazoval ţádné výrazné známky opotřebení a proto se dá očekávat, ţe celá série 51 

kusů jader bude úspěšně vyrobena. V době tvorby této práce však bylo zhotoveno jen 12 

jader pro 12 odlitků, coţ je tzv. zkušební série. Výsledný odlitek vykazoval velmi dobrou 

kvalitu povrchu. Zvýšením posuvových rychlostí při výrobě modelu a jaderníku nedošlo ke 

zhoršení kvality povrchu. Zhodnocením celé výroby je zřejmé, ţe výroba na CNC frézce 

s vyuţitím CAD a CAM technologie zajišťuje kvalitnější a rozměrově přesnější výrobky 

neţ při ruční výrobě modelů. V případě tohoto konkrétního modelu a jaderníku by byla 

ruční výroba velmi pracná. 

 

 

 

  



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 86 

ZÁVĚR 

Práce se zabývá aplikací frézování na obrábění tvarové součásti. V rámci práce byla 

zpracována technologie výroby dvou součástí s názvem model a jaderník na 3-osé frézce. 

Tyto modely budou slouţit pro výrobu odlitků ze slitiny hliníku. Podle poţadavků na 

model pro slévárenské účely byla součást konstrukčně upravena v CAD systému 

SolidWorks, aby splňovala poţadavky na následné formování a odlévání. Druhá součást 

s názvem jaderník byla namodelována a spolu s modelem připravena pro následný návrh 

technologie obrábění. 

V druhé části práce byla navrţena technologie obrábění formou programování v CAM 

systému HSMWorks. Obrábění bylo po prvotním návrhu optimalizováno pro sníţení 

strojního času obrábění. Takto upravená technologie obrábění byla simulována v softwaru, 

kde proběhla rovněţ verifikace celého obráběcího procesu. Zkontrolované obráběcí 

strategie byly převedeny na strojní program a nahrány do obráběcího stroje. Na obráběcím 

stroji byly podle takto navrţených obráběcích technologií opracovány obě součásti model i 

jaderník. 

Po celkovém zhodnocení výroby byla optimalizací procesu zjištěna redukce strojního času 

o 34%. To vedlo k celkové úspoře 1655 Kč na výrobu obou součástí. Volba 3-osého 

obráběcího stroje je podloţena technicko-ekonomickým zhodnocením, ze kterého vyšla 

varianta vyuţívající výroby na 5-osém obráběcím centru jako nejdraţší. Tato vysoká cena 

je dána vyšší hodinovou sazbou stroje, kvůli které se výroba daných součástí na tomto 

stroji nevyplatí. Takto navrţená technologie je v rámci firmy znovu vyuţitelná při výrobě 

dalších modelů. Na závěru práce byla popsána výroba finálního odlitku s vyuţitím 

obrobených dílu. Takto vyrobené odlitky byly zkontrolovány a jejich kvalita byla 

zhodnocena vedením firmy jako velmi dobrá. Tím je prokázáno, ţe pouţitá technologie 

výroby byla dobře zvolená. 

Celkově je vyuţitím technologie CAD/CAM a následného obrábění na CNC stroji 

dosaţeno výrazného zkrácení výroby modelů oproti ruční tvorbě modelů. V případě 

součástí zpracovaných v této diplomové práci by bylo velmi obtíţné dosáhnout takovéto 

přesnosti a kvality ruční výrobou. V dnešní době je zákazníky kladen stále větší důraz na 

kvalitní výrobky a rychlou výrobu s co nejniţšími náklady. Díky tomu se vyuţití CNC 

strojů při výrobě modelů velmi osvědčilo a do budoucna se dá předpokládat, ţe budou 

nasazeny v ještě větším rozsahu. 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

2,5D [-] Dvou a půl rozměrný 

2D [-] Dvourozměrný 

3D [-] Trojrozměrný 

ADi [mm
2
] Jmenovitý průřez třísky 

ap [mm] Šířka záběru ostří 

ASCII [-] 

American Standard Code for Information 

Interchange (americký standardní kód pro výměnu 

informací) 

C [-] Výchozí bod programu 

CA [-] Computer Aided (počítačem podporované) 

CAD [-] 
Computer Aided Design (počítačem podporované 

konstruování) 

CAE [-] 
Computer Aided Engineering (počítačem podporované 

výpočty) 

CAM [-] 
Computer Aided manufacturing (počítačem podporovaná 

výroba) 

CAP [-] 
Computer Aided Programming (počítačem řízená 

technologie procesů) 

CAPE [-] 
Computer Aided Production Engineering (počítačem řízená 

produkce) 

CAPP [-] 
Computer Aided Process Planning (počítačem podporované 

plánování procesů) 

CAQ [-] 
Computer Aided Quality (počítačem podporovaná kontrola 

kvality) 

CFc [-] Konstanta 

CIM [-] 
Computer Intergarted Manufacturing (počítačově 

integrovaná výroba) 

CL [-] 
Cutter Location Data (vygenerované dráhy nástroje pro 

ideální NC stroj) 

CN [-] Computer Numeric  (číslicově řízený) 

CNC [-] Computer Numeric Control (počítačem číslicově řízený) 

Cold Box [-] Technologie výroby jader 

D [mm] Průměr nástroje 

F [-] Bod supportu nebo vřetene 

Fc [N] Řezná síla 

Fci [N] Řezná síla 

fn [mm] Posuv na otáčku 

fz [mm] Posuv na zub 
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HFM [-] High feed cutting (obrábění vysokými posuvy 

hi [mm] Okamţitá tloušťka třísky 

HPC [-] High performance cutting (obrábění vysokými výkony) 

kci [MPa] Měrná řezná síla 

KNB [-] Kubický nitrid boru 

M [-] Nulový bod stroje 

Mk [N.mm] Krouticí moment 

n [min
-1

] Otáčky nástroje 

nz [-] Počet zubů v záběru 

Pc [kW] Řezný výkon 

PKD [-] Polykrystalický diamant 

R [-] Referenční bod 

USB [-] Universal Serial Bus (univerzální sériová sběrnice) 

vc [m.min
-1

] Řezná rychlost 

vf [mm.min
-1

] Posuvová rychlost 

W [-] Nulový bod obrobku 

x [-] Exponent vlivu tloušťky třísky 

z [-] Počet zubů nástroje 

κr [°] Úhel nastavení hlavního ostří 

π [-] Konstanta 

φi [°] Úhel posuvového pohybu 

φmax [°] Maximální úhel posuvového pohybu 

Ѱ [°] Úhel záběru frézy 
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