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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu výroby předního MTB náboje a použití 

počítačového programu SinuTrain 4.7. Práce má čtyři tematické části. V první části je popis 

softwaru SinuTrain a náboje. Další část se zabývá konstrukcí náboje a výběrem materiálu. 

Ve třetí části je popsána technologie výroby náboje a výběr stroje s nástroji. Poslední část je 

o práci se softwarem SinuTrain a výsledcích simulace. 

Klíčová slova 

MTB náboj, SinuTrain, Sinumerik, simulátor, CNC soustruh 

 

ABSTRACT  

This Master's thesis is focused on technical preparation of the MTB front wheel hub and 

application of SinuTrain 4.7 computer software. The thesis is divided into four thematic 

parts. The first part introduces the SinuTrain software and briefly describes the MTB wheel 

hub. The next section contains the hub design and selection of the suitable material for this 

component. The third part describes production technologies and selection of the turning 

machine with suitable tools. The last chapter deals with SinuTrain 4.7 software usage and 

also presents the results of the production simulations. 

Key words 

MTB hub, SinuTrain, Sinumerik, simulator, CNC lathe 
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ÚVOD 

S nástupem sériové výroby technicky složitých strojních zařízení začala vznikat v průběhu 

20. století potřeba automatizovaných výrobních strojů pro tyto provozy.  

Nejdříve vznikly vačkové automaty, které byly složité a časově náročné na seřízení. Tyto 

stroje se daly seřídit pouze na jeden výrobek. 

Poté přišly NC (Numerical Control) stroje, které byly řízeny například pomocí děrných 

pásek. Tyto pásky se daly vyměňovat, a tak už nebylo tak složité přejít z výroby jedné 

součásti na výrobu jiné součásti. 

Posledním výrazným posunem v této oblasti byl nástup CNC (Computer Numerical Control) 

strojů, které jsou řízeny počítači pomocí různých řídicích systémů. V dnešní době se již CNC 

stroje používají i pro kusovou výrobu, a to zejména z důvodu vyšší přesnosti a možnosti 

obrábění složitých tvarů (např. obrábění po křivce). Programování může probíhat buď přímo 

na stroji, nebo mimo stroj pomocí počítače. Programování mimo stroj má dvě základní 

výhody, první spočívá v možnosti zaměstnání méně kvalifikovaných pracovníků na ovládání 

stroje a druhá ve vyšším využití stroje. 

Tato diplomová práce se bude zabývat možnostmi programování řídicího systému 

Sinumerik mimo stroj pomocí softwaru SinuTrain 4.7. Jako obrobek byla vybrána sestava 

náboje předního kola z MTB (obr. 1), který bude pro tuto práci navrhnut. Náboj se skládá 

z náboje, osy, dvou vymezovacích kroužků a dvou kuličkových ložisek. Pro sestavu náboje 

bude vypracována výkresová dokumentace a vybrán materiál součástí. Provede se výběr 

vhodného stroje pro výrobu všech komponent. Pro jednotlivé součásti se vyberou nástroje 

a vypracují programy pomocí softwaru SinuTrain 4.7, které budou následně ověřeny 

simulací. 

 

Obr. 1 Řez nábojem. 

  



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 9 

1 NÁBOJ PŘEDNÍHO KOLA MTB 

Jedná se o součástku, která se nachází středu předního kola, do které jsou připevněny 

výpletové paprsky držící ráfek, viz obr. 2. Náboj se otáčí okolo osy, a ta je připevněna do 

vidlice pomocí takzvaného rychloupínáku, nebo v případě pevné osy je osa přímo 

zašroubována do vidlice.  

 

Obr. 2 Náboj předního kola MTB. 

1.1 Náboje a jejich odlišnosti 

Jsou různé druhy nábojů, liší se například v závislosti na typu brzd (obr. 3), kterými je dané 

kolo osazené. Při osazení kola kotoučovými brzdami (obr. 3b) musí být k tomu náboj 

uzpůsoben. Existují dva typy připevnění brzdového kotouče na náboj, buď pomocí systému 

CenterLock, nebo za pomoci šestice šroubů. V případě ráfkových brzd (obr. 3a) tato část na 

náboji chybí (celková šíře náboje je ale stejná). 

  

a) b) 

Obr. 3 Druhy brzd: a) Ráfková brzda, b) Kotoučová brzda. 

 

Náboj 
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Další rozdělení nábojů je na přední a zadní. Přední vidlice mají standartní šíři 100 mm bez 

ohledu na typ kola (mimo kol typu Fatbike viz obr. 4). Zadní náboje standardizovanou šíři 

nemají. Oproti přednímu, zadní náboj obsahuje volnoběžné tělísko, na které se připevňují 

pastorky. 

 

Obr. 4   Fatbike [1]. 

Pro uložení náboje na ose se používají dva typy ložisek. Levnější varianty nábojů (pouze 

u řešení upnutí rychloupínákem) mají v sobě zalisované pouzdro, po kterém se odvalují 

ložiskové kuličky, které na něj jsou přitláčeny speciální maticí našroubovanou na ose 

a zajištěnou kontramaticí (obr. 5). Nevýhodou tohoto řešení je, že velikost valivého tření 

závisí na utažení matice. Proto lepší variantou je použití radiálních kuličkových ložisek, 

která mají lepší chod a v případě potřeby se dají vyměnit za nové.  

  

Obr. 5 Základní typ uložení [2]. 

Sestava rychloupínáku 

Osa s maticí, 

podložkou, kontramaticí 

a těsněním 

Náboj s ložiskovými 

kuličkami 
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Náboje mají dva typy uchycení paprsků (drátů výpletu kola). Paprsky mohou být buď 

s přímou (obr. 6a) nebo se zahnutou (obr. 6b) hlavou a podle toho se liší upevňovací prvky 

na náboji. Podle vybraného ráfku se volí příslušný počet paprsků. 

a) 

 

b) 

 

Obr. 6  Druhy paprsků: a) Paprsky s přímou hlavou. [3]  b) Paprsky se zahnutou hlavou. 

Kromě těchto základních odlišností existují ještě různé další speciální náboje, jako jsou 

například náboje s torpédem (při zpětném chodu řetězu se v náboji rozpíná váleček a dochází 

k brždění), náboje s integrovaným dynamem, vícerychlostní náboje (mají až osm rychlostí), 

náboje s bubnovou brzdou a další. 

1.2 Použitý náboj 

Pro účely této diplomové práce byl vybrán přední náboj s držákem brzdového kotouče 

připevňovaného pomocí šesti šroubů. Z důvodu problematického utahování paprsků 

s přímou hlavou (protáčí se), byla zvolena varianta pro uchycení paprsků se zahnutou 

hlavou. Pro uložení byla vybrána radiální kuličková ložiska, aby je bylo možné vyměnit 

v případě opotřebení vlivem hrubšího zacházení či nedostatečného servisu.  
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2 SINUTRAIN OPERATE 

CNC stroje se dají programovat různými způsoby, například programováním přímo na stroji, 

psaním programu v textovém editoru, programováním v simulátoru nebo pomocí CAM 

(Computer Aided Manufacturing) softwaru. Software SinuTrain Operate se řadí mezi 

simulátory CNC strojů. SinuTrain Operate je počítačový program od společnosti Siemens, 

který umožňuje přenést prostředí řídícího systému Sinumerik z CNC obráběcího stroje do 

osobního počítače. Softwary SinuTrain a Sinumerik mají identické programové jádro, což 

softwaru SinuTrain umožňuje mít zcela identické programovací prostředí. Absence 

speciálních kláves potřebných k ovládání softwaru je na osobním počítači řešena softwarově 

pomocí jejich vyobrazením v okně programu SinuTrain Operate jak je vidět na obr. 7. 

 

Obr. 7 SinuTrain 4.7. 

Využití tohoto programu je možno hledat ve výuce obsluhy a programování CNC strojů 

(řízených softwarem Sinumerik). Při výuce obsluhy nedochází k zastavení výroby z důvodu 

obsazení stroje výukou a zároveň nehrozí jeho poškození, což je nákladná věc jak z hlediska 

ceny opravy, tak z hlediska zastavení generování zisku. Díky programování řídicího systému 

Sinumerik mimo obráběcí stroj dochází ke zkrácení seřizovacích časů a tím k zefektivnění 

výroby. Toto zefektivnění se projeví zejména ve výrobě menších sérií, kde čas na seřízení 

stroje tvoří relativně velký podíl z celkového času.  

Do softwaru SinuTrain Operate lze importovat konfigurace reálných strojů (obrázek 8), čímž 

se zaručí v daném stroji kompatibilita vytvořených CNC programů pomocí softwaru 

SinuTrain. Výhodou oproti programování přímo na obráběcím stroji je také vyšší komfort 

při psaní programů. Vytvořené programy lze přímo ze softwaru tisknout či převádět do strojů 

pomocí síťového připojení, USB portu nebo Compact Flash (CF) paměťové karty.  
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Obr. 8 Import stroje. 

2.1 Sinumerik Operate 

V řídícím systému Sinumerik můžeme programovat různými způsoby od standartního ISO 

kódu s pomocí „Program GUIDE“ přes dílensky orientované programování až po 

vícekanálové programování. Funkce Program GUIDE pomáhá při psaní cyklů, kdy se 

jednotlivé parametry zapisují do přehledné tabulky, ze které se následně vytvoří zápis 

daného cyklu. Dílensky orientované programování se podle typu použití nazývá buď 

ShopMill (frézování) nebo ShopTurn (soustružení) [4; 5]. 

Programování pomocí ShopMill nabízí například automatický překlad programů pro upnutí 

většího počtu identických obrobků nebo upnutí odlišných obrobků, na kterých se počítá 

s využitím stejných nástrojů. Tyto funkce zkracují časy na výměnu nástroje (čas je stejný, 

ale je jeden pro více kusů). 

Systém Sinumerik obsahuje množství různých technologických cyklů pro soustružení, 

frézování i vrtání. Mezi složitější cykly patří například gravírování, trochoidní frézování, 

soustružení nebo frézování s rozpoznáním zbytkového materiálu. 

Při programování pomocí kontury je možné pomocí CAD-Readeru importovat křivky přímo 

z výkresů uložených v univerzálním formátu .dxf.  

2.2 Programování v ShopTurt a ISO kódu  

ShopTurn je dílensky orientované programování soustružnických strojů. Při tomto 

programování stačí uživateli pouze vyplňovat tabulky a software nastaví všechny parametry 

stroje, výměny nástroje, příjezdy i odjezdy sám. Bezpečnost při přejezdech a výměně 

nástroje, aby nástroj nenarazil do obrobku či jiné části stroje, je zde řešena definováním 

návratových rovin v jednotlivých osách a bodem výměny nástroje. Takto napsaný program 

je výrazně kratší než program napsaný pomocí ISO kódu s využitím cyklů. Vzhledem 

k tomu, že je zápis programu kratší, tak je pro obsluhu také lépe čitelný a přehledný. 

Nevýhodou tohoto způsobu programování jsou menší možnosti uživatele ovlivnění pohybů 

a funkcí stroje. Na obrázku 9 je zobrazena část programu pro výrobu náboje psaná pomocí 

ShopTurn.  



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 14 

 

Obr. 9 Program vytvářený pomocí ShopTurn. 

Programování pomocí ISO kódu je složitější a náročnější na obsluhu, ale jak již bylo výše 

napsáno, nabízí širší možnosti nastavení. Další výhodou je, že takto napsaný program 

v případě, že se nevyužijí cykly, je možno použít i v jiných strojích s odlišným řídícím 

systémem, který podporuje ISO kód. Na obr. 10 je zobrazena část programu pro výrobu 

náboje psaná pomocí ISO kódu s programem GUIDE. Při porovnání částí programů, kde je 

realizováno vrtání děr pro výplet na obrázcích 9 a 10 je vidět, že v ShopTurn tato část zabírá 

dva řádky zatím co v ISO kódu přes deset řádků. 

 

Obr.  10 Programování pomocí ISO kódu a program GUIDE. 
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3 MATERIÁL 

Důležitým faktorem při výběru kola bývá jeho hmotnost, která má velký vliv na jeho jízdní 

vlastnosti. Z tohoto důvodu se většina komponent jízdních kol konstruuje z materiálů s co 

nejnižší měrnou hmotností při dostatečné pevností. Mezi nejvíce používanými materiály 

jsou slitiny hliníku, slitiny titanu, karbonové kompozity a slitiny hořčíku. 

3.1 Slitiny hliníku 

Slitiny hliníku jsou velmi používané zejména díky jejich dobrým mechanickým vlastnostem 

a nízké měrné hmotnosti. Hustota hliníku je 2,7 g.cm-3 což je téměř třikrát méně než u oceli 

která má hustotu 7,85 g.cm-3. Tvrdost hliníkových slitin se pohybuje od 15 HB (čistý hliník) 

do 140 HB (Al-Zn-Mg-Cu) což je pro použití v cyklistickém průmyslu dostačující. Teplotní 

roztažnost je vyšší než u oceli, koeficient teplotní roztažnosti se pohybuje v rozmezí  

18,0-27,4 µm/m.K (u oceli 9,9-17,3 µm/m.K). Nejlepší hliníkové slitiny mají mez pevnosti 

přibližně 500 MPa, kterou si drží zhruba do teploty 100 °C, při setrvání ve vyšších teplotách 

dochází ke změnám ve struktuře a prudkému snížení meze pevnosti které je nevratné. Na 

rozdíl od ocelí, které trpí na tranzitní lomové chování, slitiny hliníku mají stejné nebo 

dokonce i lepší vlastnosti při nízkých teplotách. Vlivem zatěžování (ale i času) u tohoto 

materiálu dochází ke stárnutí. Tlumící vlastnosti těchto materiálů jsou horší. Hliník a jeho 

slitiny velice lehce oxidují, jsou velmi reaktivní. I přesto se ale často chovají korozivzdorně, 

což je způsobeno odolnou oxidační vrstvou, která zůstává na povrchu, neodlupuje se a tím 

brání další oxidaci [6; 7; 8; 9; 10]. 

3.2 Slitiny titanu 

Titan by se dal charakterizovat jako lehký a tvrdý kov, který dobře snáší tepelnou zátěž, má 

výborné mechanické vlastnosti a dobrou tepelnou a elektrickou vodivost. Vyniká vysokou 

pevností, dokonce jeho poměr mezi měrnou hmotností a pevností je nejvyšší ze všech 

kovových materiálů. Pevnost v tahu u titanu je téměř o 50 % vyšší než u oceli a měrná 

hmotnost naopak asi o 57 % nižší. Titan dovoluje velké elastické deformace díky o polovinu 

nižšímu Youngovu modulu pružnosti v tahu než má ocel. Jeho korozivzdornost je na dobré 

úrovni díky netečnosti k vodě, atmosférickým plynům a většině minerálních kyselin 

i roztoků alkalických hydroxidů. Součásti vyrobené z tohoto materiálu dobře tlumí vibrace 

a mají velmi dobrou únavovou životnost. Tyto součásti ale musí být konstruovány s ohledem 

na vrubovou citlivost titanu a horší svařitelnost (má velkou afinitu ke kyslíku, dusíku 

a vodíku). Při tření titanu dochází k zadírání. Titan je velmi drahý, a proto v cyklistickém 

průmyslu používá daleko méně nežli hliník nebo ocel [7; 9; 11]. 

3.3 Karbonové kompozity 

Karbonové kompozity se vyznačují zejména nízkou hmotností a vysokou pevností. Dále 

mají dobré absorpční vlastnosti a vysokou životnost. Karbonové kompozity mají oproti 

hliníkovým slitinám přibližně poloviční hmotnost, ale téměř třínásobnou pevnost. 

Karbonové komponenty se vytváří z pojiva a uhlíkových vláken, která se na sebe vrství. 

Samotné karbonové vlákno je zhruba čtyřikrát křehčí než sklo a výsledné vlastnosti jsou 

dány různými směry vláken v jednotlivých vrstvách a pojivem. Po vytvrzení již není možné 

provádět žádné úpravy výsledného tvaru. Při deformaci vyšší, než je elastická mez dojde 

k přetrhání vláken, která již není možné nijak spojit, opravy se provádějí přidáváním nových 

vrstev, ale to pouze u rozměrnějších komponent [9; 12]. 
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3.4 Slitiny Hořčíku 

Výroba primárního hořčíku je velmi složitý proces, který se provádí pouze na několika málo 

místech na světě. Největší výhodou hořčíkových slitin je nižší měrná hmotnost než 

u hliníkových slitin, a to zhruba o jednu třetinu. Tyto slitiny mají dobrou tažnost. Hořčíkové 

slitiny obsahují více jak devadesát procent hořčíku. Slitiny mají výborné tlumící vlastnosti. 

Komponenty vyrobené z tohoto materiálu velmi dobře snáší nárazy koncentrované do malé 

plochy. Velkou nevýhodou je špatná korozní odolnost a obrobitelnost. Při obrábění hrozí 

splanutí [7; 9; 11]. 

3.5 Volba materiálu  

Snižování hmotnosti jízdního kola se nejvíce projeví na rotačních součástech, výsledný efekt 

odlehčení je zhruba čtyřnásobný oproti nerotačním součástem. U předního náboje kola typu 

MTB, kde je dnes standardem odpružená vidlice, nižší hmotnost přispívá také k lepší funkci 

vidlice díky menším setrvačným silám. Díky těmto skutečnostem je potřeba vybrat materiál 

s nízkou měrnou hmotností. Dále je potřeba, aby vybraný materiál měl dostatečné pevnostní 

vlastnosti.  

Tyto požadavky splňují všechny výše uvedené materiály. Karbonové kompozity jsou 

z výběru vyloučeny díky podstatě jejich výroby, kde by využití softwaru SinuTrain bylo 

minimální, pouze na dodělání několika málo prvků jako například díry pro uchycení 

paprsků. 

Využití slitin hořčíku je v cyklistickém průmyslu na ústupu, což je způsobeno hlavně jejich 

špatnou korozivzdorností a obrobitelností. Tyto jejich vlastnosti vadí i při použití materiálu 

na náboj, který je potřeba obrobit při čemž by hrozil požár a kde se předpokládá častý styk 

s vodou a blátem. Při špatné údržbě a zatečení vody do centrální dutiny pro průchod osy 

voda v otvoru zůstane a způsobí korozi. 

Náboj má být upínaný rychloupínákem, což je způsob upnutí, který se nepoužívá na 

vrcholných modelech kol (vidlic). Slitiny titanu jsou exkluzivní materiál, který je velmi 

drahý, a to by mělo za následek vysokou cenu náboje. Lidé, kteří neinvestují vyšší částky do 

dražších modelů vidlic, pravděpodobně nebudou investovat ani do titanového náboje, který 

oproti náboji z hliníkové slitiny bude mít pouze nepatrně lepší vlastnosti. Díky velké 

pružnosti by vznikaly konstrukční problémy s kroucením náboje podél osy otáčení při 

brždění kotoučovou brzdou. 

Z výše popsaných důvodů bylo rozhodnuto o použití hliníkové slitiny. Hliníkové slitiny jsou 

z navrhnutých materiálů nejlevnější, dostatečně pevné a relativně tuhé, což je žádoucí hlavně 

při použití kotoučové brzdy. V tab. 1 jsou rozepsány různé stavy hliníkových polotovarů. 

V tab. 2 je přehled technologických vlastností u slitin hliníku pro tyčové polotovary 

a v tab. 3 jsou pro tyto slitiny vypsány mechanické vlastnosti pro různé stavy (tab. 1). 
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Tab. 1 Výtažek z označování stavů hliníkových polotovarů dle ČSN EN 515 [7]. 

Stav Popis  

0 
Žíhaný… stav výrobku, jehož požadované vlastnosti odpovídající žíhanému stavu se 

dosáhnou po tváření za tepla, se může označit jako O 

H111 
Žíhaný a mírně deformačně zpevněný (méně než H11) během po sobě následných operací 

jako je vypínání, nebo rovnání. 

H112 
Mírně deformačně zpevněný po tváření za zvýšené teploty nebo po tváření za studena 

s omezenou velikostí (specifikují se meze mechanických vlastností). 

T1 Stav po ochlazení ze zvýšené teploty tváření a přirozeném stárnutí. 

T3 Stav po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena a přirozeném stárnutí. 

T4 Stav po rozpouštěcím žíhání a přirozeném stárnutí. 

T5 Stav po ochlazení ze zvýšené teploty tváření a umělém stárnutí. 

T6 Stav po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí. 

T8 Stav po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena a umělém stárnutí. 

T9 Stav po rozpouštěcím žíhání, umělém stárnutí a tváření za studena. 

 

Tab. 2 Technologické vlastnosti tyčí a profilů z hliníkových slitin [13]. 

Označení dle 

EN 
Chem. složení 

Korozní 

odolnost 

Vhodnost 

k eloxáži 
Svařitelnost Obrobitelnost 

EN AW 2007 AlCu4PbMgMn Nízká Ne Ne Dobrá 

EN AW 2011 AlCuBiPb Nízká Ne Ne Velmi dobrá 

EN AW 2017 AlCuMg1Si Nízká Ne Špatná Dobrá 

EN AW 2024 AlCu4Mg1 Nízká Ne Špatná Dobrá 

EN AW 2030 AlCu4PbMg Nízká Ne Ne Dobrá 

EN AW 5083 AlMg4,5Mn0,7 Dobrá Ne Velmi dobrá Dobrá 

EN AW 6005 AlSiMg 
Velmi 

dobrá 
Ano Velmi dobrá Dostatečná 

EN AW 6012 AlMgSiPb 
Velmi 

dobrá 
Ano Dobrá Velmi dobrá 

EN AW 6026 AlSiMgMn Dobrá Ano Dobrá Dobrá 

EN AW 6061 AlMg1SiCu 
Velmi 

dobrá 
Ano Dobrá Dobrá 

EN AW 6064 AlFeSiMg Dobrá Ano Dobrá Dobrá 

EN AW 6082 AlMgSi1Mn 
Velmi 

dobrá 
Ano Dobrá Dobrá 

EN AW 6262 AlMg1SiPb Dobrá Ano Dobrá Dobrá 

EN AW 7003 AlZn6Mg0,8Zr Nízká Ne Dobrá  Dobrá 

EN AW 7075 AlZn5,5MgCu Nízká Ne Ne Dobrá 
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Tab. 3 Mechanické vlastnosti tyčí a profilů z hliníkových slitin [13]. 

Označení dle EN Stav 

Rm 
Rp0,2 A 

Min. Max. 

[MPa] [MPa] [MPa] [%] 

EN AW 2007 
T3 370 - 250 5 

T4 370 - 250 6 

EN AW 2011 

T3 320 - 270 8 

T4 275 - 125 12 

T6 310 - 230 6 

T8 380 - 270 6 

EN AW 2017 

0/H111 - 250 Max. 135 10 

T3 400 - 250 8 

T4 380 - 240 8 

EN AW 2024 

0/H111 - 250 Max. 150 10 

T3 440 - 30 8 

T4 425 - 315 4 

EN AW 2030 
T3 370 - 250 5 

T4 370 - 250 6 

EN AW 5083 
0 270 - 110 10 

H112 270 - 125 10 

EN AW 6005 
T4 180 - 90 13 

T6 260 - 215 8 

EN AW 6012 
T4 200  100 10 

T6 310 - 260 8 

EN AW 6026 
T8 345 - 315 4 

T9 360 - 330 4 

EN AW 6061 
T4 180 - 110 14 

T6 260 - 240 6 

EN AW 6064 
T8 345 - 315 4 

T9 360 - 330 4 

EN AW 6082 
T4 205 - 110 12 

T6 290 - 250 6 

EN AW 6262 

T6 260 - 240 10 

T8 345 - 315 4 

T9 360 - 330 4 

EN AW 7003 
T1 320 - 210 12 

T5 340 - 280 10 

EN AW 7075 
0 - 275 Max. 165 10 

T6 530 - 480 6 

Při výběru slitiny byla hlavním kritériem mez kluzu Rp0,2. Z tohoto pohledu se jako nejlepší 

jeví slitina EN AW 7075 po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí (T6). Tato slitina má 

extrémní pevnostní vlastnosti, mez pevnosti 530 MPa a mez kluzu 480 MPa což je přibližně 

o 150 MPa více než má nejbližší následující slitina.  

Druhým důležitým kritériem bylo, aby byl materiál obrobitelný. Z výše uvedené tab. 2 

vyplývá, že materiál je dobře obrobitelný. Jako nevýhoda tohoto materiálu se v této tabulce 
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jeví horší korozní odolnost. Řešením problému s horší korozní odolností je práškový nástřik 

nebo eloxování. Náboj je část kola, kam se obvykle dostane odstřikující voda a bláto. 

Odletující kamení se díky umístění náboje v ose rotace kola a ochraně výpletem nedostane. 

Práškový nástřik nemá tak velkou odolnost jako eloxovaný povrch. V tab. 2 je o materiálu 

psáno, že eloxovatelnost je špatná, ale existují firmy zabývající se eloxováním, které tento 

materiál eloxují běžně. Jiné zdroje o eloxování tohoto materiálu uvádějí na stupnici 1-5 

známku 3. Eloxovaný povrch je odolnější a vzhlednější, z tohoto důvodu bude výrobek 

chráněn proti korozi eloxováním. Poslední uvedenou technologickou vlastností v tab. 2 je 

nemožnost sváření, což je ale v případě nádoje nepodstatné. Slitina má výbornou leštitelnost, 

což je žádoucí pro pohledové plochy a plochy na uložení ložisek [14]. 

Díky obsahu mědi v této slitině materiál získal vyšší tvrdost, která se pohybuje mezi 140 až 

160 HB, ale také zvýšenou náchylnost na vruby a horší korozivzdornost. Zvýšená vrubová 

citlivost při použití v náboji není zásadní problém a tvrdost je přínosná, aby se 

nevymačkávalo uložení paprsků [15]. 

Slitina EN AW 7075 je využívána například v automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu 

a ve výrobě strojů. Podle dostupných zdrojů se cena této slitiny pohybuje na podobné úrovni 

jako ostatní hliníkové slitiny, proto není důvod hledat slitinu, která má menší, ale ještě 

dostatečné mechanické vlastnosti. Tato slitina bude použita na všech třech součástech, čímž 

dojde k mírnému odlehčení sestavy a usnadní se třískové hospodářství. Mezi přechodem 

z výroby jedné součásti na druhou nebude potřeba čistit stroj tak dokonale, jako kdyby se 

například náboj obráběl z této hliníkové slitiny a osa z oceli [15]. 

3.5.1 Obrobitelnost slitiny EN AW 7075 

Řezný odpor tohoto materiálu se téměř vyrovná odporu, který kladou automatové oceli, což 

ve spojitosti se všeobecně vyššími řeznými podmínkami klade vyšší nároky na výkon 

a tuhost stroje. Při hrubovacím soustružení slitiny EN AW 7075 vznikají problémy 

s utvářením dlouhé třísky. Tento problém se řeší použitím vhodných nástrojů, vyšších 

posuvů (okolo 0,4 mm.ot-1) a vyšší řezné rychlosti. Při dokončovacím soustružení se slitina 

dobře obrábí a lehce se docílí dobrého povrchu. Při vrtání je potřeba používat kvalitní vrtáky 

které jsou pro tyto slitiny určené, jinak dochází k zahřívání a zadírání vrtáku v obrobku. Při 

použití správného a ostrého nástroje je vrtání bezproblémové, tvoří drobivou třísku, která 

dobře odchází šroubovicí z místa řezu potažmo z díry. Odcházející špony nevydírají stěny 

díry, takže není potřeba ani přesnější otvory předvrtávat. Frézování této slitiny je 

bezproblémové, je možné frézovat i bez chlazení. Materiál odletuje a nedochází 

k nalepování na frézu. Relativně pěkného povrchu lze dosáhnout již po hrubování. Díky 

lesklému povrchu po obrábění, jsou ale na obrobku dobře viditelné následky vibrací při 

obrábění, tudíž je potřeba dbát na tuhost soustavy stroj, nástroj a obrobek. Při řezání závitu 

závitníky klade materiál vyšší řezný odpor, který je způsoben mírným odpružením materiálu 

obrobku před závitníkem, které posléze závitník svírá [16]. 

Změn mechanických vlastností vlivem tepla vzniklého při obrábění se není třeba obávat. Jak 

je vidět na obrázku 11, změny tvrdosti hliníkových materiálů vlivem zvýšené teploty jsou 

procesy trvající několik hodin. Obdobný vliv má teplota i na smluvní mez kluzu, viz obr. 12 

[6; 15; 17]. 
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             . 

Obr.  11 Závislost tvrdosti na teplotě a době vytvrzování [17]. 

 

 

Obr.  12 Závislost smluvní meze kluzu na teplotě a čase [6]. 

Vytvrzení slitiny EN AW 7075 probíhá ve dvou krocích, v prvním kroku je materiál zahřát 

na 115 až 125 °C po dobu 12 až 24 hodin, a v druhém kroku je materiál zahřát na 165 až 

180 °C po dobu 4 až 6 hodin. Teplota žíhání naměkko 470 až 480 °C s následným 

ochlazením ve vodě. Teplota rozpouštěcího žíhání je 470 až 480 °C s následným ochlazením 

ve vodě [15]. 

3.5.2 Kontaktní koroze 

Náboj, který bude vyrobený z hliníkové slitiny, bude v přímém kontaktu s ložisky, 

výpletovými paprsky a brzdovým kotoučem, což jsou díly, které jsou vyrobeny z oceli. 

Vzhledem k tomu, že každý z kovů má jiný elektrický potenciál, potom na principu 

galvanického článku vzniká kontaktní koroze. Ke vzniku galvanického článku je potřeba, 

aby byly články v elektrolytu, kterým může být například zkondenzovaná vzdušná vlhkost. 

Méně ušlechtilé kovy se stávají anodou a rozpouští se (korodují). Při kontaktu hliníku a oceli 

se stává anodou hliníková slitina. S různými druhy oceli je rozpouštění hliníkové slitiny 

různě intenzivní. Tyto intenzity jsou popsány v tab. 4 [6; 18]. 
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Tab. 4  Intenzita kontaktní koroze hliníku a jeho slitin s ocelí [18]. 

Hliníková 

slitina 

v kontaktu 

s: 

Prostředí 

Atmosférické Ponoření 

Venkovní Průmyslové Moře 
Sladká 

voda 
Slaná voda 

Nerezová 

ocel 
A B C C D 

Nelegovaná 

uhlíková 

ocel 

B B D C D 

Kde:  

A… Tato spojení by neměla mít vliv na korozi hliníku a slitin hliníku. 

B… Spoje v této kategorii mohou mít vliv na nepatrné zvýšení koroze hliníku 

a slitin hliníku. 

C… Tato spojení mají vliv na korozi hliníku a jeho slitin. U těchto spojení je 

potřeba provést ochranná opatření. 

D… Spoje v této kategorii mají natolik zvýšenou korozi hliníku a slitin hliníku, že 

by se při konstrukci neměly tyto spoje vytvářet. 

Jak již bylo napsáno, náboj bude proti korozi chráněn eloxováním. Eloxovaný povrch bude 

v místě styku náboje s kotoučem a výpletovými paprsky, čímž bude tvořena ochrana proti 

kontaktní korozi. Šrouby, které drží brzdový kotouč, budou z nerezové oceli a budou 

opatřeny vazelínou, aby se zamezilo vniku atmosférické vlhkosti a zvýšila se tak odolnost 

proti kontaktní korozi. Ze stejného důvodu budou opatřeny vazelínou i plochy, na které 

budou přitlačena ložiska a místa přechodu náboj-ložisko, ložisko-osa, viz obrázek 13. 

  

Obr. 13 Místa opatřená vazelínou.  
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4 KONSTRUKCE 

Při konstrukci náboje bylo několik rozměrů, které bylo třeba dodržet, aby byl náboj 

kompatibilní s ostatními standardně vyráběnými komponenty, jakými jsou vidlice, brzdové 

třmeny, výpletové paprsky a ráfky. Podle vidlice se řídí rozteč, průměr osy v místě upnutí 

do vidlice a její délka. Brzdové třmeny určují, v jaké vzdálenosti od vidlice má být uchycen 

brzdový kotouč. Výpletové paprsky svou délkou a průměrem stanovují průměr roztečné 

kružnice, na které mají být otvory pro upevnění paprsků a jejich průměr.  

Při konstrukci náboje byl použit běžně používaný tvar těla náboje bez větších tvarových 

experimentů viz obr. 14. Náboj je uložen na jednořadých kuličkových ložiscích, které nejsou 

na ose připevněny maticí, jak je běžnou praxí, ale pouze vymezovacími kroužky 

přitlačenými na osazení a ose pomocí rychloupínáku, který zároveň drží kolo ve vidlici. 

 

Obr.  14 Sestava Náboje. 

Výpletové paprsky se vyrábí v různých průměrech a délkách. Průměry paprsků se pohybují 

od 1,8 mm do 3 mm, nejpoužívanější průměr je 2 mm. Pro stanovení potřebné délky paprsků 

existují různé vztahy jako například vztah 1. U náboje je předpokládáno o využití s paprsky 

o průměru 2 mm, a proto budou vrtány díry o průměru 2,5 mm. 

Vztah (1) pro výpočet potřebné délky výpletového paprsku [19]. 

𝐿 =
𝐴

2
− 𝐵 + 2 (1) 

Kde: A… [mm]  vnitřní průměr ráfku 

 B… [mm]  rozteč sousedních děr v náboji 

 L… [mm]  délka výpletového paprsku 

U nábojů upínaných rychloupínákem mají jejich osy obvykle 9 nebo 9,5 mm. Při navrhování 

náboje ale bylo po proměřením většího počtu předních vidlic kol různého stáří zjištěno, že 

Ložiska 

Vymezovací kroužky 
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vidlice mají příslušný rozměr větší. Nejmenší naměřený rozměr byl 10,39 mm na vidlici kola 

Superior RX 600 z roku 2003. Z tohoto důvodu se rozhodlo o navýšení průměru osy v místě 

upnutí do vidlice na shodný průměr s plochou pro uložení ložiska (10 mm). Toto navýšení 

přinese vyšší pevnost, kratší čas obrábění (nevzniká další osazení a ubírá se méně materiálu) 

a minimální zvýšení hmotnosti. Délka osy byla ponechána na standartních 108 mm. 

Vzhledem ke smyslu namáhání byla použita jednořadá radiální kuličková ložiska. Hlavní 

požadavky na ložisko jsou nízké tření a dobrá prachotěsnost. Z návodu pro volbu řešení 

těsnění od firmy SKF (obr. 15) byl vybrán typ těsnění RSL s nízkým třením, který je 

přijatelným kompromisem mezi výše zmíněnými požadavky. Toto těsnění je téměř 

bezkontaktní, tvořené zápichem v osazení vnitřního kroužku, do kterého zapadá těsnění. 

Materiál těsnění je odolný proti opotřebení a je vyztužen vložkou z oceli. Tento typ ložisek 

se dodává jako jednostranně i oboustranně krytý. Pro použiti v náboji byla vybrána 

jednostranně krytá ložiska 6000-RSL. Oboustranné krytí není potřebné a zvyšovalo by tření. 

 

Obr.  15 Návod pro volbu řešení těsnění SKF [20]. 
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Rychloupínák se na kole používá pro nastavení výšky sedla a upnutí kol do vidlic. Skládá se 

ze šroubu, matky, podložky, čepu, na kterém je excentricky uložená páka a v případě upínání 

kol ještě dvou kuželovitých pružinek (obr. 16). Tento díl je namáhám pouze axiálně, a to na 

tah. Tento díl se běžně prodává v řádech desetikorun. Z důvodu takto nízké ceny a faktu, že 

většina zákazníků tento díl již při nákupu náboje vlastní se nebude dodávat spolu s nábojem.  

 

Obr. 16 Rychloupínák. 

Kotoučová brzda je upevněna pomocí šesti šroubů velikosti M5 na roztečné kružnici 

o průměru 44 mm. Plocha pro upevnění brzdového kotouče musí být vzdálena 10 mm od 

vnitřní strany vidlice. Pro dodržení této vzdálenosti není potřeba zpřísnit výrobní tolerance, 

protože na brzdovém třmeni jsou zhotoveny pro upevnění k vidlici drážky pro šrouby, 

kterými se brzdový třmen seřídí tak, aby kotouč procházel středem, viz obr. 17. 

 

Obr.  17 Uchycení brzdového třmenu. 

Výkres sestavy a výkresy jednotlivých dílů jsou přiloženy v přílohách 1 až 5. 
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4.1 Zatížení náboje 

Na náboji vznikají dva typy zatížení, od brždění a od výpletu (vidlice). Vzhledem k tomu, 

že je výplet tvořen paprsky (dráty), tak je zřejmé, že namáhání nebude tlakové, ale tahové. 

Při jízdě jsou zatěžovány paprsky uchycené v horní polovině ráfku (v ten daný okamžik). 

Na obr. 18 můžeme pozorovat na znázorněné výseči, kde červeně znázorněné paprsky jsou 

upevněné v bližší přírubě a žlutě znázorněné paprsky jsou upevněné ve vzdálenější přírubě, 

že náboj je od výpletu zatěžován rovnoměrně a nevzniká zde žádné napětí v krutu. Dále na 

obr. můžeme pozorovat, že osa paprsku není kolineární se spojnicí osy rotace a kotvícího 

bodu pro daný paprsek. Tyto úsečky mezi sebou svírají uhel téměř 90° což je přínosné pro 

tvorbu odlehčovacích drážek v přírubách, na které toto zatížení nemá tak velký vliv, jako 

kdyby byly tyto úsečky kolineární. 

 

Obr.  18 Výplet kola. 

Od kotoučové brzdy je náboj namáhán na krut. Největší napětí v krutu bude v místě zápichu 

za držákem brzdového kotouče (obr. 19). Pro toto místo je potřebné zjistit modul průřezu 

(pro mezikruží) pomocí vztahu 2, vypočítat kroutící moment pomocí vztahu 4 a následně 

z těchto hodnot vypočítat velikost napětí v krutu pomocí vztahu 5, které se porovná 

s dovoleným napětím. 

 

Obr. 19 Místo největšího namáhání na krut. 



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 26 

Vztah (2) modulu průřezu v krutu pro mezikruží [21]. 

𝑊𝑘 =
𝐼𝑝

𝐷
2

=

𝜋
32 (𝐷4 − 𝑑4)

𝐷
2

=
𝜋

16
∙

(𝐷4 − 𝑑4)

𝐷
 (2) 

Kde:  

Wk [mm3]  modul průřezu v krutu 

D [mm]  vnější průměr 

d [mm]  vnitřní průměr 

𝑊𝑘 =
𝜋

16
∙

(374 − 26,94)

37
= 7 167,02 𝑚𝑚3  

 

Pro výpočet brzdné síly (vztah 3), potřebné pro výpočet kroutícího momentu, bylo využito 

zjištěných zpomalení různých typů kol ze studie, která byla prováděla na Ústavu soudního 

inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kde nejvyšší hodnota zpomalení při brždění 

pouze předním kolem byla 6,38 m.s-1. Tato hodnota byla naměřena na suchém betonu. 

Z bezpečnostních důvodů jelikož není jisté, že se jedná o maximální zpomalení, bylo do 

výpočtu dosazeno 7 m.s-1. Dále bylo třeba stanovit celkovou hmotnost, která se skládá 

z hmotnosti cyklisty a jízdního kola. Hmotnost kola byla stanovena na 15 kg a hmotnost 

cyklisty byla stanovena na 100 kg. [22] 

Vztah (3) brzdné síly. 

𝐹𝐵 = 𝑚 ∙ 𝑎 (3) 

Kde:  

Fb [N]  Brzdná síla 

m [kg]  Celková hmotnost  

a [m.s-1]  Zrychlení (zpomalení) 

𝐹𝐵 = 115 ∙ 7 = 805 𝑁  

Za délku zatěžujícího ramene byl do výpočtu kroutícího momentu (vztah 4) dosazen poloměr 

dvacetidevítipalcového kola, které má největší průměr ze standardně vyráběných kol. 

Průměr těchto kol se v závislosti a obutém plášti nepatrně mění, pro výpočet bylo dosazeno 

730 mm. 

Vztah (4) kroutícího momentu. 

𝑀𝑘 = 𝐹𝐵 ∙ 𝑟 (4) 

Kde:  

Mk [N.mm] Kroutící moment 
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Fb [N]  Brzdná síla 

r [mm]  Délka zatěžujícího ramene  

𝑀𝑘 = 805 ∙ 730 = 587 650 𝑁 ∙ 𝑚𝑚  

 

Vztah (5) napětí v krutu [21]. 

𝜏𝑘 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘
 (5) 

Kde:  

𝜏𝑘  [MPa]  Napětí v krutu 

MK [N.mm] Kroutící moment 

WK [mm3]  modul průřezu v krutu 

𝜏𝑘 =
587 650

7167,02
= 81,99 𝑀𝑃𝑎  

Nyní by se výsledná hodnota měla porovnat s hodnotou meze kluzu ve smyku, tato hodnota 

ale není pro tento materiál v materiálových listech udávána a nepodařila se zjistit ani za 

pomoci dodavatelů tohoto materiálu a výrobce rotačních dílů z tohoto materiálu. Z tohoto 

důvodu by se musely provést materiálové zkoušky, nebo provést testování náboje na 

zkušebně. Z pohledu vyráběných nábojů se dá říci, že se na trhu nacházejí MTB náboje ze 

stejného materiálu, které mají ještě tenčí stěnu (obr. 20). Dle fotografie (obr. 20) lze podle 

výpletové příruby (která má tloušťku 3 mm) odhadnout, že zobrazený náboj má tloušťku 

stěny ve střední části zhruba 2 mm a v zápichu za držákem kotouče v nejtenčím místě také 

zhruba 2 mm [23]. 

 

Obr. 20 NOVATEC D542SB [24]. 
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5 TECHNOLOGIE 

5.1Technologie výroby jednotlivých součást 

V následujících podkapitolách 5.1.x budou rozebrány technologie výroby všech součástí. 

Technologické postupy jsou přiloženy jako přílohy pět, šest a sedm. 

5.1.1 Technologie výroby náboje 

Vzhledem k tvaru náboje bylo třeba vyřešit způsob upínání. První uvažovanou variantou 

bylo obrobení na tři upnutí. První dvě upnutí by byla realizována ve tříčelisťovém sklíčidle 

a třetí upnutí a by bylo mezi hroty. Na první upnutí by se obrobila plocha pro druhé upnutí, 

čelní plocha ze strany, kde není kotoučová brzda, vnitřní tvar, vyvrtaly by se díry pro výplet 

a vyfrézovaly odlehčovací kapsy s obvodovým tvarem výpletové příruby. Na druhé upnutí 

by se obrobil zbylý vnitřní tvar, druhá čelní plocha, průměr 52 držáku kotoučové brzdy 

a přilehlý odlehčovací zápich, vyfrézoval zbylý tvar držáku kotoučové brzdy, odlehčovací 

kapsy a obvodový tvar výpletové příruby, vyvrtaly díry pro výplet a upnutí kotouče, vyrobily 

by se závity. Na třetí upnutí by se soustružil vnější tvar náboje. 

Druhou uvažovanou variantou bylo obrobení na dvě upnutí s využitím pouze tříčelisťových 

sklíčidel. Obrábění by začínalo na straně kotoučové brzdy, soustružením čelní plochy, 

průměru 52 držáku kotoučové brzdy, zápichem za držákem, vrtáním centrálního průchozího 

otvoru průměru 22, soustružení vnitřního průměru 26 pro ložisko, frézováním tvaru držáku 

brzdného kotouče, odlehčovacích drážek a obvodového tvaru výpletové příruby, vrtáním 

mimoosých děr a řezáním závitů. Poté by došlo k přepnutí do protivřetene. Druhé upnutí by 

bylo realizováno za průměr 38 na držáku kotouče brzdy do měkkých čelistech, které by byly 

tvarově uzpůsobeny tak, aby nevznikal na náboji otlak a upnutí bylo co nejpevnější. 

Na druhé straně by obrábění pokračovalo obrobením tvarové čelní plochy, zapichovacím 

soustružení střední části náboje (v okolí průměru 30), tato část by byla následně dokončena 

pomocí zapichovacího nože s VBD s plným rádiusem. Přechod mezi plochami obrobenými 

různými nástroji by byl na vrcholu výpletových přírub, kde je díky frézovanému 

obvodovému tvaru minimální plocha a přechod mezi nástroji by tak neměl být vidět. Poté 

by obrábění pokračovalo soustružením vnitřního osazení pro ložisko, frézováním 

odlehčovacích drážek na výpletové přírubě a jejího obvodového tvaru a vrtáním děr pro 

výplet.  

Výhody první varianty jsou: 

 obrobení vnějšího povrchu bez přerušení, 

 tuhost jednotlivých upnutí. 

Nevýhody první varianty jsou: 

 více přerušovaných řezů, 

 není zaručená kolmost upínací plochy držáku kotouče na osu otáčení, 

 potřeba dvou strojů, nebo časově nákladná výměna upínacích přípravků, 

 v případě že by obrábění probíhalo na jednovřetenovém soustruhu, by bylo obtížné 

dodržet toleranci délky vnitřního osazení. 
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Výhody druhé varianty jsou: 

 výroba na jednom stroji, 

 při využití dvouvřetenového stroje výroba celého náboje v jednom pracovním cyklu, 

 menší množství přerušovaných řezů. 

Nevýhody druhé varianty jsou: 

 menší tuhost při druhém upnutí. 

Z těchto důvodu bylo rozhodnuto o využití druhé varianty technologického postupu.  

5.1.2 Technologie výroby osy 

Osa bude vyráběna z tyčí o průměru 12 mm, díky čemuž se její střední část nebude obrábět. 

Tím se docílí snížení výrobních nákladů díky vyššímu využití materiálu a kratšímu strojnímu 

času. Osa bude vyráběna na dvě upnutí, při prvním upnutí bude osoustružena čelní plocha, 

vnější průměr pro ložisko a díra pro rychloupínák. Při druhém upnutí bude osoustružena 

druhá čelní plocha a vnější průměr pro ložisko. Vnější osazení o průměru 10 js7 

s předepsanou průměrnou aritmetickou úchylkou profilu Ra 0,8 bude vyráběno 

soustružením. Podle obecných tabulek patří předepsaná průměrná aritmetická úchylka 

profilu Ra 0,8 mezi obtížně dosažitelné povrchy při soustružení, ale jak již bylo napsáno 

v kapitole o obrobitelnosti, u materiál EN AW 7075 se při dokončovacím soustružení snadno 

dosahuje dobrých povrchů. Dokončovací soustružení musí být prováděno VBD s rádiusem 

špičky pouze 0,2 mm což zhoršuje kvalitu povrchu (při použití stejného posuvu). 

Pro ověření, zda je teoreticky možné při daném posuvu a rádiusu dosáhnout požadované 

jakosti povrchu, byly použity vztahy 6 a 7 ze kterých bylo zjištěno že za daných podmínek 

(posuv 0,05 mm na otáčku) je teoreticky možné dosáhnout teoretické průměrné aritmetické 

úchylky povrchu Ra 0,4. V případě, že by se při výrobě prvních kusů ukázalo, že se 

požadované kvality povrchu nedosahuje, bude do technologického postupu přidáno broušení 

na kulato mezi hroty, a dané plochy by se soustružily s přídavkem 0,2 mm [8; 25]. 

Vztahy 6 a 7 pro zjištění teoretické hodnoty průměrné aritmetické úchylky profilu [26]: 

𝑅𝑎𝑡 =
1000 ∙ 𝑟𝜖(2𝛼𝐴 − sin2𝛼𝐴 )

𝑓
 (6) 

𝛼𝐴 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 [
𝑟𝜖

𝑓
(𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

𝑓

2𝑟𝜖
+

𝑓

4𝑟𝜖
2

√4𝑟𝜖
2 − 𝑓2)] (7) 

Kde: 

Rat [µm]  teoretická průměrná aritmetická úchylka profilu povrchu 

re [mm]  poloměr špičky 

f [mm]  posuv na otáčku 

Pro vrtání otvoru na rychloupínák bylo uvažováno o vrtání dvou kratších otvorů, které by se 

ve středu součásti spojily. O této technologii bylo uvažováno z důvodu ceny nástrojů. 

Vrtáky, které vyvrtají díru přes půl délky osy, stojí v řádu stokorun, zatímco dlouhé vrtáky, 

které vyvrtají průchozí díru, stojí v řádech tisíců korun. U tohoto otvoru by nevadilo, když 
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by na sebe otvory zcela navazovaly, vůle mezi dírou a šroubem rychloupínáku je dostatečná. 

[27] 

Výhody a nevýhody dlouhého vrtáku: 

 + kratší strojní čas, 

 + nevzniká vrubové místo, 

 - vysoké pořizovací náklady, 

 - potřeba pilotního otvoru o hloubce minimálně 6xD. 

Výhody a nevýhody kratšího vrtáku: 

 + pořizovací náklady, 

 - potřeba dvou kusů vrtáku, 

 - tvorba vrubu v napojení děr. 

Byla zvolena varianta vrtání z jedné strany, a to z důvodu kratšího strojního času a absence 

vrubu ve středu součásti, který by vznikl v místě napojení děr. 

5.1.3 Technologie výroby vymezovacích kroužků 

Vymezovací kroužky se budou vyrábět upichováním z tyčového polotovaru. Prořez při 

řezání na pásové pile je sice menší než při upichování, ale při výrobě z přířezu by se materiál 

musel řezat s přídavkem na obrobení čelní plochy a technologickým přídavkem na upnutí, 

takže výsledná ztráta materiálu by byla vyšší. Dalšími výhodami upichování je kratší výrobní 

čas a jednodušší logistika. Při obrábění nejdříve dojde k soustružení vnějšího tvaru, poté 

k vyvrtání centrálního otvoru a jeho dokončení soustružením. Následně se součást uchytí 

protivřetenem a dojde k popotažení. Poslední operací je upíchnutí, čímž se zhotoví druhá 

čelní strana a první čelní strana na následujícím kusu. Upíchnutí součásti bude realizováno 

destičkou se zapichovací geometrií (obr. 21), jelikož při upichování za pomoci protivřetene 

upichovací geometrie nepřináší žádnou podstatnou výhodu a naopak dochází k rychlejšímu 

opotřebení VBD díky menšímu množství materiálu v okolí špičky.  

 

Obr. 21 Zapichovací geometrie vlevo, upichovací geometrie vpravo. 

5.2 Volba stroje 

Volba stroje je důležitý aspekt technologie výroby, který výrazně ovlivňuje parametry 

technologického postupu. Pro všechny tři součásti sestavy náboje bude vybrán stejný stroj. 
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Toto rozhodnutí bylo učiněno z důvodu realizovatelnosti výroby i v menších firmách, které 

nemají tak velké výrobní kapacity. Všechny součásti jsou rotační, a tedy vybíraný stroj by 

měl být soustruh. Z důvodu požadované přesnosti některých rozměrů a složitějších tvarů 

zejména vnějšího tvaru náboje bylo rozhodnuto o použití CNC (Computer Numerical 

Control) stroje. Tento stroj by měl být dvouvřetenový, aby se snadněji obráběly délkové 

rozměry s menšími tolerancemi. Dalšími požadavky na stroj jsou možnost pohánění nástrojů 

v revolverové hlavě a řiditelná osa C (otáčení vřetene). Tyto parametry jsou potřebné, aby 

bylo možné na vybraném CNC soustruhu realizovat i frézovací a mimoosé vrtací operace 

při výrobě náboje (odlehčovací kapsy, obvodový tvar držáku brzdového kotouče a přírub 

pro výplet kola, díry pro výplet a díry se závitem M5). Dalším důležitým parametrem při 

výběru stroje jsou maximální otáčky vřeten z důvodu potřeby dosahování vyšších řezných 

rychlostí, které jsou na obrábění hliníku potřeba. Pro zjištění maximálních otáček vřetene 

byl do vztahu 6 dosazen nejmenší obráběný průměr, kterým byl průměr 10 mm nacházející 

se na osy.  

𝑛 =
1000 ∙ 𝑣𝑐

𝜋 ∙ 𝐷
 (8) 

Kde: 

n [min-1]  otáčky 

vc [m.min-1] řezná rychlost 

D [mm]  Průměr obráběné plochy  

𝑛 =
1000 ∙ 350

𝜋 ∙ 10
= 11 141 𝑚𝑖𝑛−1  

Mezi běžně dostupnými dvouvřetenovými CNC soustruhy se nevyskytují soustruhy, které 

dokáží otáčet vřetenem v takto vysokých otáčkách. Díky tomuto faktu se bude muset 

přistoupit k obrábění nižší řeznou rychlostí, než je udávaná výrobcem VBD (vyměnitelných 

břitových destiček). Jak bylo napsáno v kapitole o obrobitelnosti tohoto materiálu, vyšší 

řezné rychlosti jsou potřebné k tomu, aby se lámala tříska. V případě obrábění osy se ale 

jedná o poměrně krátkou plochu (24 mm), na které se problém s dlouhou třískou tolik 

neprojeví a v případě, že zůstane namotaná například na noži,  ji obsluha odstraní při výměně 

kusu. Posledním parametrem výběru je ovládání stroje systémem Sinumerik 840d z důvodu 

kompatibilnosti se softwarem SinuTrain Operate 4.7. 

Pomocí výše uvedených kritérií bylo vybíráno ze strojů od společností KOVOSVIT MAS, 

DMG MORI, EMCO group a Spinner, které dodávají stroje s řídícím systémem Sinumerik 

840d. 

Z produkce společnosti KOVOSVIT MAS bylo vybráno soustružnické centrum 

SP 280 SMC, případně SP 280 SY, které je vybavené navíc osou „Y“. Tyto soustruhy jsou 

dvouvřetenové, mají řiditelnou osu „C“ a poháněné nástroje. Maximální otáčky hlavního 

vřetene dosahují pouze 4700 min-1, na protivřeteni potom 6000 min-1. Maximální točivý 

moment je na hlavním vřeteni 257 Nm a na vedlejším 57 Nm [28]. 

Vybraným strojem od společnosti DMG MORI je CNC soustruh CTX alpha 500 páté 

generace. Tento soustruh má dvě vřetena, která se obě dokáží otáčet v maximálních otáčkách 
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6000 min-1. Maximální točivý moment je 192 Nm. Soustruh má osu C, X, Y a Z. Za příplatek 

je možné mít tento soustruh vybavený nástrojovým revolverem se šestnácti pozicemi pro 

nástroje namísto standartního dvanáctimístného. Tento stroj používá starší verzi systému 

Sinumerik 840d (operate 4.5), což je nevhodné pro použití s programem SinuTrain 4.7. 

Řídící programy by v takovém případě musely být napsány v základním G-kódu bez použití 

cyklů, čímž by nedošlo k využití téměř žádných výhod, které program SinuTrain nabízí 

oproti textovým editorům [29]. 

U produkce firmy EMCO group byl jako nejvhodnější vybrán stroj MAXXTURN 45 SMY. 

Stroj disponuje dvěma vřeteny, která se dokáží obě otáčet v maximálních otáčkách 6300 

min-1. Maximální točivý moment na hlavním vřeteni je 100 Nm a na vedlejším vřeteni 

43 Nm. MAXXTURN 45 SMY disponuje osami C, X, Y a Z [30]. 

Z nabídky společnosti SPINNER byl vybrán univerzální soustruh TC 300-52. Tento stroj na 

hlavním vřeteni dokáže vyvinout 5000 otáček za minutu a na protivřetenu 7000 otáček za 

minutu. Maximální točivý moment na hlavním vřeteni činí 95 Nm a na vedlejším vřeteni 

činí 63 Nm. Stroj disponuje osami C, X, Y a Z [31]. 

Z navržených strojů byl vybrán stroj společnosti EMCO group, CNC soustruh 

MAXXTURN 45 SMY (obr. 22), který z navržených strojů dosahuje nejlepších parametrů 

otáček hlavního a vedlejšího vřetene. Podrobnější informace o stroji jsou přiloženy v Příloze 

8 na přiloženém CD. 

 

Obr. 22 MAXXTURN 45 [30]. 
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Vybraný stroj disponuje revolverovou hlavou s 12 pozicemi, ale zvolený technologický 

postup pro součást náboj počítá s použitím 17 nástrojů. Pro vyřešení tohoto problému byl 

využit katalog držáků nástrojů společnosti WTO,  který je doporučen výrobcem stroje. 

V tomto internetovém katalogu (aplikaci) je možno zobrazit držáky přímo pro stroj 

Maxxturn 45 SMY. V katalogu byly nalezeny vícenásobné upínače pro vnější nože, 

vyvrtávací tyče i poháněné nástroje. V daném technologickém postupu v příloze je popsáno, 

které nástroje budou v těchto upínačích upnuty. 

5.3 Volba nástrojů 

Nástroje byly vybírány pomocí internetového nástrojového katalogu (aplikace) GARANT 

ToolScout. Výběr nástroje probíhá v pěti krocích. V aplikaci se nejdříve zvolí druh obrábění 

(vrtání, závitování, frézování nebo soustružení), viz obr. 23. 

 

Obr. 23 Volba druhu obrábění (1. krok). 

Ve druhé kroku se vybere materiálová skupina, do které obráběný materiál spadá, 

materiálová norma, podle které chceme materiál vybírat a konkrétní materiál, který má být 

obroben. 

Ve třetím kroku se volí způsob obrábění a jeho parametry. Například pro soustružení se 

vybírá z: 

 čelní soustružení, 

 podélné soustružení vnější, 

 podélné soustružení vnitřní, 

 zapichování-upichování. 

Například u zapichovacího soustružení se zadává provedení nože (levé/pravé), vnější průměr 

zápichu, vnitřní průměr zápichu, šířku zápichu a smysl pohybu (pouze radiální, nebo axiální 

a radiální (obr. 24). 
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Obr. 24 Volba způsobu obrábění (3. krok). 

V posledním kroku se zobrazí seznam nabídnutých nástrojů, kde je možné nástroje řadit 

podle různých parametrů a přidávat filtry pro zúžení nabídky nástrojů jako jsou rozměry 

upínací části nástroje, tvar utvařeče, rádius špičky, velikost VBD, řezný materiál a další. 

Nástroje byly vybírány s ohledem na: 

 maximální povolené rádiusy na součástkách,  

 potřebné vyložení nástroje,  

 silové zatížení stroje,  

 požadovaný výsledný povrch součásti  

 efektivitu obrábění. 

 

Vnější soustružnický nůž hrubovací: 

Označení:    SCLCR/L 1616H09 (bude použita pravá i levá varianta) 

Art. č.:    260007 16/09 
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Použití:    Hrubování vnějšího tvaru všech dílů. 

Celková délka:  100 mm 

Délka hlavy:   17 mm 

Funkční šířka:  20 mm 

 

Obr.  25 Soustružnický nůž: SCLCR 1616H09 [27]. 

 

Vnější soustružnický nůž dokončovací: 

Označení:    SVHBR/L 1616H11 (bude použita pravá i levá varianta) 

Art. č.:    261106 16/11 

Použití:    Dokončovací soustružení všech součástí. 

Celková délka:  100 mm 

Délka hlavy:   13 mm 

Funkční šířka:  20 mm 

 

Obr.  26 Soustružnický nůž: SVHBR 1616H11 [27]. 

 

Vnitřní soustružnický nůž: 

Označení:    AH0608H SCLCL06 

Art. č.:    260023 0608/06 

Použití:  Dokončovací soustružení vnitřní plochy vymezovacího 

kroužku.    

Celková délka:  100 mm 

Délka hlavy:   25 mm (délka vyložení) 

Funkční šířka:  8 mm 

Chlazení:   Vnitřní 

 

Obr.  27 Soustružnický nůž: AH0608H SCLCL06 [27]. 

 

 



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 36 

Vnitřní soustružnický nůž - hrubovací: 

Označení:    A16Q SCLCR/L09 (bude použita pravá i levá varianta) 

Art. č.:    260033 16/09 

Použití:  Hrubovací soustružení vnitřního osazení náboje. 

Celková délka:  180 mm 

Funkční šířka:  20 mm 

Chlazení:   Vnitřní 

 

Obr.  28 Soustružnický nůž: A16Q SCLCL09 [27]. 

Vnitřní soustružnický nůž - dokončovací: 

Označení:    A16M SVQBR/L11 (bude použita pravá i levá varianta) 

Art. č.:    261131 16/11 

Použití:  Dokončovací soustružení vnitřního osazení náboje. 

Celková délka:  150 mm 

Funkční šířka:  21 mm 

Chlazení:   Vnitřní 

 

Obr.  29 Soustružnický nůž: A16M SVQBR/L11 [27]. 

 Zapichovací nůž - pravý: 

Označení:    273830 16/2 

Art. č.:    273830 16/2 

Použití: Upíchnutí vymezovacího kroužku z tyče. 

Max. hl. zápichu:  10 mm 

Šířka zápich:   2 mm 

Celková délka:  77,5 mm 

Chlazení:   vnitřní 

Tělo:    16x16 

Provedení:   Pravé 

 

Obr.  30 Zapichovací nůž eco 16/2 [27]. 
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Zapichovací nůž – 16/4: 

Označení:    273755 16/4 

Art. č.:    273755 16/4 

Použití: Hrubování a dokončení vnějšího tvaru střední části náboje. 

Max. hl. zápichu:  20 mm 

Šířka zápich:   4 mm 

Celková délka:  100 mm 

Tělo:    16x16 

Provedení:   Pravý 

 

Obr.  31 Zapichovací nůž 16/4 [27]. 

VBD – hrubovací 

Označení:    CC.T 09T308 

Art. č.:    260152 HU7310 

Použití:  Hrubování vnějšího tvaru všech dílů a vnitřního osazení 

náboje. 

Použití v noži:  SCLCL 1616H09, SCLCR 1616H09, SCLCR 1616H09, 

SCLCL 1616H09 

Povlak:   bez povlaku 

 

Obr. 32 VBD: CC.T 09T308 [27]. 

Tab. 5 Parametry VBD CC.T 09T308. [27] 

vc f ap Materiál 
Radius 

špičky 
tloušťka 

Délka řezné 

hrany 

[m/min] [mm] [mm] - [mm] [mm] [mm] 

350-600 0,05-0,5 0,1-4 HU 7310 0,8 3,97 9 
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VBD – dokončovací (R0,4) 

Označení:    VB.T 110304 

Art. č.:    261224 HB7310 

Použití:  Dokončovací soustružení vnějšího tvaru vymezovacího 

kroužku a dokončovací soustružení vnitřního osazení a čelních 

ploch náboje. 

Použití v noži:  SVHBL 1616H11, SVHBR 1616H1, A16Q SVUBL11, 

A16Q SVUBR11 

Povlak:    TiAlN, TiB2 

 

Obr.  33 VBD: VB.T 110304 [27]. 

Tab. 6 Parametry VBD VB.T 110304 [27]. 

vc f ap Materiál 
Radius 

špičky 
tloušťka 

Délka řezné 

hrany 

[m/min] [mm] [mm] - [mm] [mm] [mm] 

350-600 0,05-0,5 0,1-4 HB 7310 0,4 3,18 11 

 

VBD – dokončovací (R0,2) 

Označení:    VBGT 110302 

Art. č.:    261222 HB7310 

Použití:   Dokončovací soustružení vnějšího tvaru osy. 

Použití v noži:   SVHBL 1616H11, SVHBR 1616H11 

Povlak:    TiAlN, TiB2 

 

Obr.  34 VBD: VBGT 110302 [27]. 

Tab. 7 Parametry VBD VBGT 110304 [27]. 

vc f ap Materiál 
Radius 

špičky 
tloušťka 

Délka řezné 

hrany 

[m/min] [mm] [mm] - [mm] [mm] [mm] 

350-600 0,05-0,5 0,1-4 HB 7310 0,2 3,18 11 
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VBD – dokončovací (vnitřní) 

Označení:    CC.T 060204  

Art. č.:    260142 HB7310  

Použití:  Dokončovací soustružení vnitřní plochy vymezovacího 

kroužku. 

Použití v noži:   AH0608H SCLCL06 

Povlak:   TiAlN, TiB2 

 

Obr. 35 VBD: CC.T 060204 [27]. 

Tab. 8 Parametry VBD CC.T 060204 [27]. 

vc f ap Materiál 
Radius 

špičky 
tloušťka 

Délka řezné 

hrany 

[m/min] [mm] [mm] - [mm] [mm] [mm] 

350-600 0,05-0,5 0,1-4 HB 7310 0,4 2,38 6 

 

VBD – zapichovací 2 mm 

Označení:    273716 2 

Art. č.:    273716 2 

Použití:   Upíchnutí vymezovacího kroužku z tyče. 

Použití v noži:   273830 16/2 

Povlak:    TiAlN, TiB2  

 

Obr.  36 Zapichovací VBD 2 mm [27]. 

Tab. 9 Parametry zapichovací VBD [27]. 

vc f ap Materiál 
Radius 

špičky 
tloušťka Šířka VBD 

[m/min] [mm] [mm] - [mm] [mm] [mm] 

350 0,04-0,14 0,2-1,1 HU 7310 0,2 - 2 

 

 

 



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 40 

VBD – zapichovací 4 mm s plným rádiusem 

Označení:    273739 4 

Art. č.:    273739 4 

Použití:   Dokončení vnějšího tvaru náboje. 

Použití v noži:   273755 16/4 

Povlak:    TiAlN, TiB2 

 

Obr.  37 Zapichovací VBD 4 mm s plným rádiusem [27].  

Tab. 10 Parametry zapichovací VBD [27]. 

vc f ap Materiál 
Radius 

špičky 
tloušťka Šířka VBD 

[m/min] [mm] [mm] - [mm] [mm] [mm] 

350 0,1-0,22 0,6-1,6 HB7310 2 - 4 

VBD – zapichovací 4 mm 

Označení:    273664 4 

Art. č.:    273664 4 

Použití:   Hrubování vnějšího tvaru střední části náboje. 

Použití v noži:   273755 16/4   

Povlak:    - 

 

Obr.  38 Zapichovací VBD 4 mm [27].  

Tab. 11 Parametry zapichovací VBD [27]. 

vc f ap Materiál 
Radius 

špičky 
tloušťka Šířka VBD 

[m/min] [mm] [mm] - [mm] [mm] [mm] 

350 0,09-0,34 - HU7310 0,2 - 4 

 

Vrták Ø 2,5 

Použití:    Vrtání děr pro výpletové paprsky. 

Art. č.:    114200 2,5 

Celková délka:  57 mm 
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Délka drážky na třísky: 30 mm 

Vrcholový úhel:  130° 

Materiál:   HSS 

Řezná rychlost:  70 m.min-1 

Posuv:    0,05 mm 

 

Obr.  39 Vrták Ø 2,5 [27].  

Stupňovitý vrták Ø 4,2 

Použití:    Vrtání a sražení děr pro závity M5 na náboji.  

Art. č.:    117020 M5 

Celková délka:  66 mm 

Délka drážky na třísky: 28 mm 

Délka prvního stupně: 13,6 mm  

Průměr prvního stupně: 4,2 mm 

Průměr druhého stupně: 5,5 mm 

Vrcholový úhel:  118° 

Přechodový úhel:  90° 

Materiál:   HSS 

Řezná rychlost:  45 m.min-1 

Posuv:    0,07 mm (pro ocel) 

 

Obr.  40 Stupňovitý vrták Ø 4,2 [27]. 

 

Vrták Ø 5,5 - krátký 

Použití:    Předvrtání pilotního otvoru v ose osy. 

Art. č.:    122606 5,5 

Celková délka:  82 mm 

Délka drážky na třísky: 44 mm 

Vrcholový úhel:  140° 

Tolerance:   p6 

Materiál:   SK  

Řezná rychlost:  360 m.min-1 
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Posuv:    0,25 mm 

Chlazení:   Vnitřní 

Povlak:    COX 

 

Obr.  41 Vrták Ø 5,5 - krátký [27]. 

 

Vrták Ø 5,5 - dlouhý 

Použití:    Vrtání průchozího otvoru v ose osy. 

Art. č.:    123590 5,5 

Celková délka:  185 mm 

Délka drážky na třísky: 140 mm 

Vrcholový úhel:  135° 

Materiál:   SK  

Řezná rychlost:  150 m.min-1 

Posuv:    0,25 mm 

Chlazení:   Vnitřní 

Povlak:    COX 

 

Obr.  42 Vrták Ø 5,5 - dlouhý [27]. 

 

Vrták Ø 9,5 

Použití:    Předvrtání centrálního otvoru ve vymezovacím kroužku. 

Art. č.:    113020 9,5 

Celková délka:  84 mm 

Délka drážky na třísky: 40 mm 

Vrcholový úhel:  135° 

Materiál:   HSS E 

Řezná rychlost:  70 m.min-1 

Posuv:    0,2 mm (v katalogu není uvedeno) 

 

Obr.  43 Vrták Ø 9,5 [27]. 
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Vrták Ø 22 

Použití:    Vrtání průchozí díry v ose náboje. 

Art. č.:    232250 18 (tělo vrtáku), 232286 22 (VBD)   

Celková délka:  - 

Délka drážky na třísky: 168 mm 

Vrcholový úhel:  132° 

Materiál:   HSS 

Povlak:   TiAIN 

Řezná rychlost:  260 m.min-1 

Posuv:    0,23 mm (pro ocel < 900 N/mm2) 

Chlazení:   Vnitřní  

 

Obr.  44 Vrták Ø 22 [27]. 

 

Fréza Ø 6 

Použití:    Pro frézovací operace na náboji na straně bez kotoučové brzdy. 

Art. č.:    202241 6   

Celková délka:  57 mm  

Délka vyložení:  12 mm   

Materiál:   SK 

Povlak:   - 

Řezná rychlost:  170 m.min-1 

Posuv na zub:  0,03 mm (pro obvodové frézování) 

    0,025 mm (pro frézování drážek) 

Počet břitů:   3 

ae pro obvodové fr.:  2 mm  

ap pro frez. drážek:  6 mm (1xD)   

 

Obr.  45 Fréza Ø6 [27]. 
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Fréza Ø 6 prodloužená 

Použití:    Pro frézovací operace na náboji na straně kotoučové brzdy 

Art. č.:    202244 6M  

Celková délka:  62 mm  

Délka vyložení:  24 mm   

Materiál:   SK 

Povlak:   - 

Řezná rychlost:  190 m.min-1 

Posuv na zub:  0,03 mm (pro obvodové frézování) 

    0,025 mm (pro frézování drážek) 

Počet břitů:   3 

ae pro obvodové frez.: 2 mm (0,3 x D) 

ap pro frez. drážek:  6 mm (1xD) 

 

Obr.  46 Fréza Ø6 - dlouhá [27]. 

 

Strojní závitník M5 

Použití:    Vrtání děr pro závit na náboji.  

Art. č.:    134270 M5 

Tvar náběhu:   C  

Celková délka:  70 mm 

Materiál:   HSS E PM (povlakován tvrdým chromem pro delší životnost) 

Řezná rychlost:  28 m.min-1 

 

Obr.  47 Strojní závitník M5 [27]. 
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5.4 Kontrola výkonu stroje 

Aby bylo zaručeno, že za daných zvolený řezných podmínek bude možné obráběcí proces 

uskutečnit, je potřeba mimo kontroly maximálních otáček provést také kontrolu výkonu 

stroje. Tato kontrola se může provést pomocí vztahu 7 a 8 nebo pomocí aplikací dodávaných 

výrobci nástrojů. Při použití níže uvedených vzorců jsou zanedbány vlivy jako úhel 

nastavení hlavního ostří nebo velikost tření na čelní ploše nástroje. 

 

Vztah (7) pro výpočet výkonu stroje [32]: 

𝑃 =
𝑎𝑝

𝑥𝐹𝑐 ∙ 𝑓𝑦𝐹𝑐 ∙ 𝐶𝐹𝑐 ∙ 𝑣𝑐

6 ∙ 104 ∙ 𝜂
 (7) 

Kde: 

P…  [kW]  výkon  

ap…  [mm]  hloubka záběru ostří 

xFc...   [-]  exponent vlivu hloubky záběru ostří 

f…  [mm]  posuv na otáčku 

yFc...   [-]  exponent vlivu posuvu 

CFc…  [-]  materiálová konstanta 

vc…  [m.min-1] řezná rychlost 

η…  [-]  účinnost stroje 

 

Vztah (8) pro přepočet řezného momentu z výkonu stroje: 

𝑀𝑘 =
𝑃

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛
 (8) 

Kde: 

Mk…  [Nm]  řezný moment 

P…  [kW]  výkon 

n…  [min-1]  otáčky 

 

Pro účely této diplomové práce bylo využito internetové aplikace GARANT ToolScout, do 

které se v části řezná data zadají katalogová čísla nástrojů (art. č.), potřebné řezné parametry 

a vybere se obráběný materiál. V dalším kroku aplikace vygeneruje startovací řezné 

podmínky, potřebný výkon a řezný moment stroje.  

Kontrola výkonu a řezného momentu byla prováděna vždy pro maximální použitou hloubku 

řezu na největším obráběném průměru pro daný nástroj, kde je největší výsledná síla na 

nejdelším rameni. 
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Zjištěný potřebný výkon a řezný moment stroje se následně porovná s možnostmi stroje při 

daných otáčkách. Na obr. 48 je zobrazena výkonnostní charakteristika hlavního vřetene, na 

obr. 49 je zobrazena tato charakteristika pro protivřeteno a obr. 50 zobrazuje tuto 

charakteristiku pro pohon nástrojů. 

 

Obr.  48 Výkonnostní charakteristika hlavního vřetene [33]. 

 

Obr.  49 Výkonnostní charakteristika protivřetene [33]. 
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Obr.  50 Výkonnostní charakteristika poháněných nástrojů [33]. 

Vygenerované hodnoty řezného momentu a výkonu na vřeteni pro jednotlivé operace jsou 

uvedeny v tab. 12. Tyto hodnoty jsou vypočteny pro systémem zvolenou řeznou rychlost 

a posuv, které v ne-zcela všech případech odpovídají použitým řezným podmínkám. 

V některých případech musela být snížena řezná rychlost z důvodu nižších maximálních 

otáček stroje a u některých operací byl snížen posuv z důvodu kvality výsledného povrchu 

součásti. Ze vztahu 7 a 8 je patrné, že snížením řezné rychlosti dojde ke snížení potřebného 

výkonu (potřebný řezný moment se nezmění) a při snížení posuvu dojde ke snížení obou 

těchto parametrů. Díky tomu se může kontrola výkonu považovat za relevantní. Při obrábění 

náboje jsou na druhé straně použity menší hodnoty ap z důvodu menší tuhosti upnutí, ale 

výpočty pro tyto parametry obrábění nebyly prováděny, jelikož výkonnostně slabší 

protivřeteno by bylo dostačující i na parametry obrábění první strany obrobku.  

Při kontrole výkonnostních parametrů stroje bylo zjištěno, že zapichovací nůž šířky 6 mm, 

který byl původně vybrán pro hrubování střední části náboje, vytváří při obrábění příliš velký 

řezný moment, a proto byl vyměněn za zapichovací nůž šířky 4 mm, který již parametrům 

stroje vyhovuje. Výsledky vygenerované aplikací pro tyto nože jsou zobrazeny na obr. 51. 

Ostatní nástroje kontrole vyhověly. 
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Obr.  51 Zatížení stroje: zapichovací nůž 6 mm vlevo a zapichovací nůž 4 mm vpravo [27]. 

 

Tab. 12 Tabulka výkonnostních hodnot pro jednotlivé operace. 

Součástka Operace 
ap/ae vc f 

Maximální 

potřebný 

řezný 

moment 

Maximální 

potřebný 

výkon 

[mm] [min-1] [mm] [Nm] [kW] 

O
sa

 

Hrubování 0,55 600 0,1 0,438 0,729 

Dokončovací s. 0,15 600 0,1 0,1 0,201 

Předvrtání 

otvoru 
- 360 0,25 1,21 2,63 

Hluboké vrtání - 150 0,25 1,21 1,1 
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V
y
m

ez
o
v
ac

í 
k
ro

u
že

k
 Hrubování 3 400 0,3 13,9 6,18 

Dokončovací s. 0,25 600 0,1 0,419 0,335 

Vrtání - 70 0,1 1,78 0,438 

Vnitřní 

dokončovací s. 
0,25 600 0,1 0,167 0,331 

Upichování - 400 0,1 3,31 1,77 

N
áb

o
j 

Hrubování 3 400 0,3 32,4 6,18 

Dokončovací s. 0,25 600 0,1 0,871 0,335 

Soustružení 

rádiusového 

zápichu 

- 400 0,18 21,7 5,55 

Vrtání Ø 22 - 247 0,237 18,7 6,99 

Vnitřní 

hrubování 
2 500 0,2 5,88 3,77 

Vnitřní 

dokončení 
0,3 600 0,1 0,517 0,398 

Frézování 6/6 190 0,075 0,8 0,844 

Vrtání Ø 2,5 - 70 0,05 0,0728 0,068 

Vrtání Ø 4,2 - 45 0,12 0,78 0,248 

Závit M5 - 28 - 1,07 0,199 

Zapichovací 

hrubování / 

původní 

varianta 

- 350/350 0,18/0,22 29,2/51,1 4,86/8,51 

  

Součástka Operace 
ap/ae vc f 

Maximální 

potřebný 

řezný 

moment 

Maximální 

potřebný 

výkon 

[mm] [min-1] [mm] [Nm] [kW] 
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6 TVORBA CNC PROGRAMU 

Tvorba řídících programů pro výrobu jednotlivých částí náboje byla provedena pomocí ISO 

kódu. V programech bylo částečně využito parametrického programování, a to k zadání 

bodu pro výměnu nástroje, počtu vyrobených kusů z jedné tyče v automatickém režimu 

a souřadnic pro protivřeteno (souřadnice pro přepnutí a pro obrábění). Parametrické 

programování nebylo využito pro volbu rozměrů součásti, jelikož přední náboj nemá tolik 

různých velikostních variant a program by se stával méně přehledným, proto je lepší vytvořit 

kopii programu a dané rozměry v ní upravit.  

Programy vždy začínají nadefinováním proměnných. Tyto proměnné by se daly zadat 

i v menu softwaru, ale programy pro výrobu sestavy náboje jsou napsány tak, že s těmito 

proměnnými dále pracují (přepisují je) a tak je potřeba,aby se při startu programu vždy nově 

nadefinovaly. Dále programy pokračují částí, kde dojde k nastavení stroje.  

V této části dojde k nastavení: 

 kótování,  

 nulového bodu,  

 délkových jednotek,  

 jednotek posuvu,  

 roviny obrábění,  

 zapisování souřadnic X a Y pro průměr součásti.  

Tyto dvě části programu jsou zobrazeny na obr. 52. 

 

Obr.  52 Zadání proměnných a nastavení stroje. 
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Poté následují jednotlivé obráběcí operace. Tyto operace tyto operace obvykle obsahují 

definováním hlavního vřetene, odjetím rychloposuvem do bodu výměny nástroje, volbou 

nástroje, zadáním obráběcích parametrů, přijetím rychloposuvem k obrobku, dané obrábění 

realizované pomocí cyklu nebo ručně nadefinované, odjezd do bodu výměny nástroje 

a vypnutí funkcí stroje, které byly při operaci zapnuté (otáčky vřetene, chlazení…).  

Na konci programu pro výrobu vymezovacího kroužku je připsána část s rozhodovací 

podmínkou If-Else-Endif, která rozhoduje zda, program pustit znovu nebo ho zastavit. Za 

příkazem M30 (konec programu a návrat na začátek programu) je napsán program, pomocí 

kterého obsluha do stroje založí novou tyč. 

V tab. 13 jsou vypsány adresové znaky, které byly použity při tvorbě programů sestavy 

náboje. 

Tab. 13 Použité adresové znaky. 

Příkaz  Vysvětlení 

F Posuv  

N Číslo bloku 

R Uživatelské parametry 

S Otáčky/Řezná rychlost 

T Nástroj  

X Souřadnice osy X 

Y Souřadnice osy Y 

Z Souřadnice osy Z 

V tab. 14 jsou vypsány přípravné funkce, které byly použity při tvorbě programů sestavy 

náboje. 

Tab. 14 Použité přípravné funkce. 

Příkaz Vysvětlení 

G00 Lineární interpolace rychloposuvem 

G01 Lineární interpolace pracovním posuvem 

G02 (nebyla použita) 
Kruhová interpolace pracovním posuvem ve směru hodinových 

ručiček 

G03 (nebyla použita) 
Kruhová interpolace pracovním posuvem proti směru 

hodinových ručiček 
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G04 f… (G04 S…) 
Časová prodleva v sekundách zapsaná za „f“ (prodleva x otáček 

hlavního vřetene) 

G17 Volba pracovní roviny XY 

G18 Volba pracovní roviny XZ 

G19 Volba pracovní roviny YZ 

G54 Určení nulového bodu obrobku 

G71 (G70) Programování v mm (palcích) 

G90 (G91) Absolutní kótování (inkrementální) 

G96 (G97) Zapnutí konstantní řezné rychlosti (vypnutí) 

V tab. 15 jsou vypsány pomocné funkce, které byly použity při tvorbě programů sestavy 

náboje. 

Tab. 15 Použité pomocné funkce. 

Příkaz Vysvětlení 

M0 Programový stop 

M01 Volitelný programový stop (zapnutelný nastavením stroje) 

M2=3 Start otáček protivřetene ve směru hodinových ručiček 

M2=4 Start otáček protivřetene proti směru hodinových ručiček 

M2=5 Vypnutí otáček protivřetene 

M3 Start otáček hlavního vřetene ve směru hodinových ručiček 

M4 Start otáček hlavního vřetene proti směru hodinových ručiček 

M5 Vypnutí otáček hlavního vřetene 

M8 Spuštění procesní kapaliny 

M9 Zastavení procesní kapaliny 

M10 Sevření kleštiny/sklíčidla hlavního vřetene 

M11 Otevření kleštiny/sklíčidla hlavního vřetene 

M17 Konec podprogramu 
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M20 Sevření kleštiny/sklíčidla protivřetene 

M21 Otevření kleštiny/sklíčidla protivřetene 

M23 Sběrač obrobků zpět 

M24 Sběrač obrobků vpřed 

M30 Konec programu a návrat na začátek programu 

M71 Zapnutí ofukování 

M72 Vypnutí ofukování 

 

Tab. 16 Použité příkazy [34; 35]. 

Příkaz Vysvětlení 

atrans Transformace nulového bodu (inkrementální) 

coupdef Definice vazby ELG / vazby synchronizace vřeten 

coupof Deaktivování vazby ELG / dvojice synchronizace vřeten 

coupon Aktivování vazby ELG / dvojice synchronizace vřeten 

coupres Reset vazby ELG 

diamon Programování osy X v hodnotách průměru součásti 

lims Omezení maximálních otáček 

mcall Deaktivování modálního podprogramu 

setms Nastavení master (hlavního) vřetene 

spcof Přepnutí řídícího vřetena nebo vřetena (n) z režimu polohové 

regulace do režimu regulace otáček 

spcof(2) Přepnutí vlečného vřetena nebo vřetena (n) z režimu polohové 

regulace do režimu regulace otáček 

spcon Přepnutí řídícího vřetena nebo vřetena (n) z režimu regulace 

otáček do režimu regulace polohy 

spcon(2) Přepnutí vlečného vřetena nebo vřetena (n) z režimu regulace 

otáček do režimu regulace polohy 
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Celé programy pro jednotlivé součásti jsou zpracovány formou videa (bezplatná verze 

softwaru neumožňuje export programů) v přílohách 9 až 11 na CD. 

6.1 Definice nástrojů pro Sinutrain Operate 

Pro správnou funkci softwaru je potřebné mít nadefinované nástroje, kterými se daný 

obrobek má obrábět. Do seznamu nástrojů je možno se dostat více způsoby, při tvorbě 

diplomové práce byla využívána varianta, kdy se zmáčknutím virtuálního tlačítka offset 

(nastavení) dostane uživatel do nastavení, kde klikne na horizontální kontextovou klávesu 

seznam nástrojů, viz obr. 53. Dále je možné se do seznamu nástrojů dostat přes „Menu 

select“ nebo přes vertikální kontextové klávesy ve výběru nástroje při psaní programu. 

  

 

 

 

Obr.  53 Způsob otevření seznamu nástrojů. 

V seznamu nástrojů se nejdříve klikne na kolonku ve druhém sloupci s piktogramem 

nástroje, čímž se zobrazí na výběr různé druhy nástrojů (vrtáky, frézy, soustružnické nože 

a další) a orientace těchto nástrojů. Dále se zapíše jméno nástroje, podle kterého bude 

programem vyvoláván. V následujících sloupcích se zapíší souřadnice X a Z, které nejsou 

(mimo fréz a vrtáků) pro simulaci důležité, zapisují se při zaměření nástroje ve stroji, jejich 

využití u vrtáků a fréz je v zadání délky nástroje. Toho bylo využito pro vizuální kontrolu, 

zda je nástroj dostatečně dlouhý, kdy se zadala délka šroubovice u vrtáků nebo délka 

vyložení u fréz. Další zadávané údaje o nástroji se liší podle typu nástroje a jak je vidět 

na obr. 53, ne zcela u všech typů nástrojů se vyplňují všechny sloupce. Při najetí kurzorem 

na danou kolonku tabulky se zhruba po necelých dvou sekundách zobrazí textová nápověda, 

co se v dané kolonce zadává (rádius špičky, průměr nástroje a další). 

6.2 Cykly využité pro výrobu sestavy náboje 

V této kapitole budou postupně rozeprány všechny cykly, které byly použity při 

programování výroby sestavy náboje a popsáno, co je třeba při programování dodržet pro 

jejich správnou funkci. 

Pro vyvolání cyklu je třeba si nejdříve z horizontální kontextové nabídky vybrat oblast 

použití, do které hledaný cyklus spadá a následně si ve vertikální kontextové nabídce vybrat 

konkrétní cyklus.  
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6.2.1 Surový obrobek 

Tento cyklus slouží pro volbu polotovaru a je potřebný pro funkčnost simulace. Určí pro 

simulaci nulový bod obrobku a polotovar, ze kterého se bude obrábět. Na výběr je ze čtyř 

typů polotovarů a to tyče, trubky, n-úhelníku a středového kvádru, který ale vytvoří to samé 

jako n-úhelník. Pro popis cyklu byl vybrán polotovar pro druhou stranu náboje (obr. 54) 

z důvodu chybějícího parametru při zadávání obrobku pro hlavní vřeteno. 

 

Obr.  54 Surový obrobek. 

Význam jednotlivých parametrů v cyklu: 

Data pro… výběr vřetene, ve kterém má být obrobek upnut (hlavní vřeteno, 

protivřeteno) 

Zrcadlení Z… umožňuje otočit orientaci osy Z (tento parametr je pouze při zadávání 

dat obrobku pro protivřeteno) 

Sur. obrobek… volba typu polotovaru, je na výběr je válce, trubky, středově upnutý 

kvádr a n-úhelník 

XA…   vnější průměr obrobku 

XI…   vnitřní průměr obrobku 

ZA…   souřadnice osy Z, na které začíná obrobek 

ZI…   celková délka polotovaru (při inkrementálním zadávání) 

ZB…   vyložení ze sklíčidla 

Zápis cyklu v programu: 
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WORKPIECES(, , ,“PIPE“,12544, -3, 83-100+r3,70,22) 

6.2.2 Cyklus oddělování třísky 

Tento cyklus (obr. 55) se používá pro soustružení válcových ploch a je vhodný pro operace, 

kde je na tvarově jednoduché ploše potřeba odebrat více třísek a ruční programování 

by v takovém případě bylo rozepsáno na mnoho řádků.  

 

Obr.  55 Oddělování třísky. 

Význam jednotlivých parametrů v cyklu: 

SC…  vzdálenost od obráběné oblasti od které se používá pracovní posuv 

F…  velikost pracovního posuvu 

Obrábění… na výběr je hrubování (jeden trojúhelník) a dokončování (tři trojúhelníky) 

Pozice...          poloha obráběného prvku vůči obrobku 

X0…  maximální průměr při vnějším obrábění (při vnitřním obrábění se jedná 

o minimální průměr) 

Z0…  bod začátku obrábění v ose Z 

X1…  průměr obrobené plochy 

Z1…  bod konce obrábění v ose Z 

D…  hodnota ap (hloubka řezu) 

UX…  přídavek pro dokončení na průměru 
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UZ…  přídavek na dokončení v ose Z 

Zápis cyklu v programu: 

CYCLE951(70,0,52,-16,52,-16,1,3,0,1,11,0,0,0,1,0.1,0,2,1110000) 

6.2.3 Cyklus vyvolání kontury 

Tento cyklus slouží k vyvolání kontury pro soustružnické nebo frézovací cykly, které pracují 

s konturou. Cyklus vyvolání kontury musí být v programu napsán před cyklem, který 

s danou konturou pracuje. V této diplomové práci byly kontury vyvolávány z podprogramů 

(obr. 56). 

 

Obr.  56 Vyvolání kontury. 

Význam jednotlivých parametrů v cyklu: 

…   na výběr je jakého zdroje se má kontura vyvolat:  název kontury, návěstí, 

podprogram, návěstí v podprogramu 

PRG… místo pro zapsání názvu podprogramu 

Zápis cyklu v programu: 

CYCLE62(“KONTURA_1_STR“,0, , )  

 

6.2.4 Cyklus oddělování třísky (kontura) 

Oddělování třísky pomocí kontury (obr. 57) je používáno pro soustružení složitějších tvarů, 

které by musely být rozepsány na více cyklů 951 (oddělování třísky) nebo mnoho ručně 

psaných řádků G-kódu. Před tímto cyklem musí být vyvolána jeho kontura. 
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Obr.  57 Oddělování třísky (kontura). 

Význam jednotlivých parametrů v cyklu: 

Zadání…  umožňuje zjednodušit zadávání odebráním pokročilých parametrů 

PRG…  název programu, který má být vygenerován 

Zbytkový materiál… umožňuje vytvořit konturu obrobeného povrchu 

SC…   vzdálenost od obráběné oblasti, od které se používá pracovní posuv 

F…   velikost pracovního posuvu 

Obrábění… na výběr je hrubování (jeden trojúhelník), dokončování (tři 

trojúhelníky) a hrubování s dokončením (čtyři trojúhelníky) 

…   volba směru obrábění (příčně, podélně, rovnoběžně s konturou)  

…   orientace obrábění vůči obrobku (vnější, vnitřní, vpředu, vzadu) 

Přídavek…  umožňuje zanechat přídavky na obrábění v ose Z a X 

Podříznutí… umožní noži klesat ve směru osy X v průběhu odebírání třísky 

(potřebné například pro zápich tvaru F a G) 

Zápis cyklu v programu: 

CYCLE952(“KONTURA_1_STR“, ,“ “, 2103122,0,18,0,0,1,0.1,0.1, 0.1, 0.1, 0.1,0,1,0,0, , 

, ,2,2, , ,0,1, ,0,12,1100110,1,0) 
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6.2.5 Cyklus zápich 2 

Tento cyklus se používá pro zápichy, které mají jednu nebo více hran sražených nebo 

zaoblených. Mimo tohoto zapichovacího cyklu existuje ještě Zápich 1 (bez zaoblení 

a sražení hran) a Zápich 3 (vytváří se na kuželových plochách). Cyklus byl použit při 

programování součásti vymezovací kroužek pro obrobení druhé strany a součásti náboj pro 

výrobu části mezi držákem kotouče a přírubou a části mezi přírubami. Cyklus je zobrazen 

na obr. 58. 

 

Obr.  58 Zápich 2. 

Význam jednotlivých parametrů v cyklu: 

SC…   vzdálenost od obráběné oblasti, od které se používá pracovní posuv 

F…   velikost pracovního posuvu 

Obrábění… na výběr je hrubování (jeden trojúhelník), dokončování (tři 

trojúhelníky) a hrubování s dokončením (čtyři trojúhelníky) 

Pozice… orientace obrábění vůči obrobku (vnější, vnitřní, vpředu, vzadu) a bod, 

ke kterému se zápich má kótovat 

X0… maximální průměr při vnějším obrábění (při vnitřním obrábění se 

jedná o minimální průměr) 

Z0…   bod začátku obrábění v ose Z 

B1…   šířka zápichu 

T1… hloubka zápichu nebo nejmenší průměr zápichu (podle způsobu 

kótování – inkrementální, absolutní) 
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a1…   úhel první stěny zápichu 

a2…   úhel druhé stěny zápichu 

FS1/R1…  velikost sražení/rádiusu první hrany 

FS2/R2…  velikost sražení/rádiusu druhé hrany 

FS3/R3…   velikost sražení/rádiusu třetí hrany 

FS4/R4…  velikost sražení/rádiusu čtvrté hrany 

D…   maximální přísuv do hloubky 

UX…   přídavek pro dokončení na průměru 

UZ…   přídavek na dokončení v ose Z 

N…   počet zápichů (následně se objeví pole parametru DP pro zadání jejich 

   rozteče) 

Zápis cyklu v programu: 

CYCLE930(52,-10,6,6,37, ,0,0,0,0,3,3,0,0.2,30,1,10510, ,1,30,0.18,1,0,0,2,1001100) 

6.2.6 Cyklus kruhová drážka 

Cyklus kruhová drážka (obr. 59) se používá pro frézování jedné nebo více drážek, které 

nejsou přímé ale obloukovité. Tento cyklus byl použit pro výrobu odlehčovacích na náboji.  

 

Obr.  59 Kruhová drážka. 
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Význam jednotlivých parametrů v cyklu: 

Zadání…  umožňuje zjednodušit zadávání odebráním pokročilých parametrů 

PL…   výběr roviny obrábění a směr frézování (sousledné, nesousledné) 

RP…   návratová vzdálenost, do které nástroj odjede po ukončení cyklu 

SC…   vzdálenost od obráběné oblasti, od které se používá pracovní posuv 

F…   velikost pracovního posuvu 

Obrábění… na výběr je hrubování (jeden trojúhelník), dokončování (tři 

trojúhelníky), dokončení s okrajem (tři trojúhelníky a okraj) a sražení 

FZ…   zavrtávací posuv 

… volba oblasti, na které se mají drážky vytvořit, na výběr je celý kruh 

nebo kruhový oblouk 

X0…   souřadnice X středu roztečné kružnice drážek 

Y0…   souřadnice Y středu roztečné kružnice drážek 

Z0…   souřadnice Z středu roztečné kružnice drážek 

N…   počet drážek  

R…   poloměr roztečné kružnice 

a0…   úhel, o který je posunut začátek první drážky 

a1…   vrcholový úhel drážky  

W…   šířka drážky 

Z1…   hloubka drážky 

DZ…   hloubka řezu (ap) 

UXY…  přídavek na stěnu 

Polohování… trajektorie přejezdů, je na výběr kružnice, kdy nástroj jede po roztečné 

kružnici a přímka, kdy nástroj jede po nejkratší možné dráze 

Zápis cyklu v programu: 

SLOT2(10,0,1,-20, ,6,21,6,0,0,22,-10.5,90,0.01,0.025,6,0,0,1011,0,0,0, 

,0,1,2,100,1001,102) 

 

6.2.7 Cyklus frézování po dráze 

Pro cyklus frézování po dráze (obr. 60) je potřebné mít vyvolanou konturu, podél které poté 

tento cyklus frézuje. Kontura může být trajektorií osy nástroje, či může být objížděna z jedné 

nebo druhé strany. U tohoto cyklu se může nastavit pouze hloubka řezu ap, šířka záběru ae je 

dána polohou kontury. Tento cyklus je možno použít pro frézování tvarových drážek. Cyklus 

byl využit pro frézování držáku kotouče a výpletové příruby.  
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Obr.  60 Frézování po dráze. 

Význam jednotlivých parametrů v cyklu: 

PL…   výběr roviny obrábění 

RP…   návratová vzdálenost, do které nástroj odjede po ukončení cyklu 

SC…   vzdálenost od obráběné oblasti, od které se používá pracovní posuv 

F…   velikost pracovního posuvu 

Obrábění… na výběr je hrubování (jeden trojúhelník), dokončování (tři 

trojúhelníky) a sražení 

Z0…   souřadnice začátku obrábění na ose Z 

Z1…   souřadnice konce obrábění na ose Z 

DZ…   hloubka řezu (ap) 

UZ…   přídavek v ose Z 

UXY… přídavek na stěnu 

Najetí…  způsob najetí do řezu, na výběr  přímka, čtvrtkruh, půlkruh a kolmo 

R1…   poloměr čtvrtkruhu pro najíždění do řezu 

FZ…   zavrtávací posuv 

Odjetí…  způsob odjetí z řezu, na výběr přímka, čtvrtkruh a půlkruh 

R2…   poloměr čtvrtkruhu pro odjetí z řezu 



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 63 

Způs. Pozvednutí… výběr polohy, kam má nástroj odjet před ukončením cyklu, na výběr 

je žádný zpětný pohyb, na RP, Z0+bezpečná vzdálenost a nebo 

o bezpečnostní vzdálenost 

Poznámka:  

Pro frézování tvarových drážek, které nekončí výjezdem z materiálu, je nutno nastavit do 

parametru odjetí přímku a do parametru L2 nulu  

Zápis cyklu v programu: 

CYCLE72(“ “,10,0,1,11,6,0.5,0,0.025,1,301,42,2,1,0.1,2,3,0,1,2,101,1011,101) 

 

6.2.8 Cyklus vrtání 

Cyklus vrtání lze použít pro vrtání jedné i více děr (obr. 61). Tento cyklus neobsahuje 

parametr pro posuv, proto je nutné mít posuv napsaný v programu před tímto cyklem. Pro 

využití tohoto cyklu při vrtání jedné díry je potřeba mít nástroj na požadované pozici v osách 

X a Y, cyklus řídí nástroj pouze v ose Z. Pro využití tohoto cyklu při vrtání více děr je 

potřeba následně do programu zapsat cyklus poloha kružnice (HOLES2), který určí polohy 

jednotlivých děr a na konci operace zapsat příkaz MCALL (Deaktivování modálního 

podprogramu) [35]. 

 

Obr.  61 Vrtání. 
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Význam jednotlivých parametrů v cyklu: 

Zadání…  umožňuje zjednodušit zadávání odebráním pokročilých parametrů 

PL…   výběr roviny obrábění 

RP…   návratová vzdálenost, do které nástroj odjede po ukončení cyklu 

SC…   vzdálenost od obráběné oblasti, od které se používá pracovní posuv 

… zde se vybírá, zda má cyklus vyvrtat pouze jednu díru (jednotl. 

pozice), nebo více děr (polohový vzor MCALL) 

Z0…   Souřadnice na ose Z, na které začíná díra  

… výběr prvku vrtáku, ke kterému se má kótovat hloubka otvoru, zda se 

má kótovat po špičku (špička), nebo bez kuželovité začáteční části 

(stopka) 

Z1…   souřadnice na ose Z konce otvoru 

Navrtání…  možnost zpomaleného posuvu při zavrtávání vrtáku do obrobku 

Provrtání…  možnost zpomaleného posuvu při provrtání se vrtáku z obrobku 

DT…   časová prodleva v konečné hloubce vztažená na otáčky nebo čas 

 

Poznámka: 

Při zadání parametru PL (rovina obrábění) do tohoto cyklu, i cyklu pro polohu děr, tak 

nefungovala simulace, proto je daný parametr na obr. 64 nevyplněný. 

Při zadání parametru DT nula, nefungovala simulace. 

 

Zápis cyklu v programu: 

MCALL CYCLE82(-15,-16,0.5,-19.5, , 0.1,10,0,12) 

(při použití tohoto cyklu pro jeden otvor v zápise chybí MCALL) 

 

6.2.9 Cyklus poloha kružnice 

Tento cyklus (obr. 62) slouží k určení polohy vrtání více stejných děr (nebo závitů), které 

jsou rovnoměrně rozloženy po obvodě roztečné kružnice. Při programování sestavy náboje 

byl využit pouze tento polohový cyklus, ale software nabízí ještě několik dalších polohových 

cyklů. Vertikální kontextové klávesy v tomto cyklu nabízejí možnost skrytí vybraných děr 

a ty pak nejsou vrtány. 
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Obr.  62 Poloha kružnice. 

Význam jednotlivých parametrů v cyklu: 

LAB…  opakovat návěstí pro polohu 

PL…   výběr roviny obrábění 

X0…   Souřadnice na ose X středu roztečné kružnice 

Y0…   Souřadnice na ose Y středu roztečné kružnice 

a0…   úhel, ve kterém leží na roztečné kružnici střed první díry 

R…   poloměr roztečné kružnice 

N…   počet děr 

Polohování… trajektorie přejezdů, je na výběr kružnice, kdy nástroj jede po roztečné 

kružnici a přímka, kdy nástroj jede po nejkratší možné dráze 

Zápis cyklu v programu: 

HOLES2(0,0,28.5,0,30,16,1010,0, , ,1) 

 

6.2.10 Cyklus vrtání závitu 

Cyklus vrtání závitu (obr. 63) je určený pro výrobu jednoho nebo více závitů pomocí 

závitníku bez i s vyrovnávací hlavičkou. Pro tento cyklus platí ohledně výroby jednoho nebo 

více závitů stejná pravidla jaká byla popsána u cyklu vrtání (CYCLE82) pro vrtání jedné 

nebo více děr. Mimo tohoto způsobu výroby závitů je možno v softwaru vyrábět závity také 
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soustružením a frézováním. Tento cyklus byl využit spolu s polohovým cyklem pro řezání 

závitů M5 na náboji pro uchycení brzdového kotouče. 

 

Obr.  63 Vrtání závitů. 

Význam jednotlivých parametrů v cyklu: 

Zadání…  umožňuje zjednodušit zadávání odebráním pokročilých parametrů 

PL…   výběr roviny obrábění 

RP…   návratová vzdálenost, do které nástroj odjede po ukončení cyklu 

SC…   vzdálenost od obráběné oblasti, od které se používá pracovní posuv 

…   na výběr je bez vyrovnávacího pouzdra a s vyrovnávacím pouzdrem 

…   na výběr je vrtání jedné díry, nebo vrtání pomocí polohového vzoru 

Z0…   souřadnice začátku závitu na ose Z  

Z1…   souřadnice konce závitu na ose Z 

…   smysl otáčení závitu (pravý závit, levý závit) 

Tabulka… zde se může zadat druh závitu a následně po zadání velikosti není 

potřeba zadávat stoupání závitu (funguje pouze pro základní řadu 

stoupání) 

Výběr…  zde se zadává již zmíněná velikost stoupání 

P…   stoupání závitu 
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aS…   úhel natočení (začátku) závitu vztažený k ose X 

S…   otáčky vřetene/závitníku při výrobě závitu 

…   volba způsobu výroby (1 průchod, ulam. třísky, odstr. třísky) 

DT…   časová prodleva na konci závodu 

SR…   otáčky při zpětném chodu  

SDE…   smysl opáčení po ukončení cyklu 

Zápis cyklu v programu: 

MCALL CYCLE84(10,0,1, ,11,0.6,3, ,0.8,0,1780,1780,0,1,0,0,5,1.4, 

,“ISO_METRIC“,“MS“,“M5“, ,1001,101001) 

6.3 Tvorba podprogramu s konturou 

Založení nového podprogramu probíhá obdobně jako založení nového programu. Pomocí 

tlačítka Program manager nebo přes Menu select se otevře správce programů, kde se otevře 

složka, ve které je program, pro který se bude psát daný podprogram. Ve vertikální 

kontextové nabídce se klikne na tlačítko „Nový“ (tímto tlačítkem se vytvářejí i nové složky 

a hlavní programy) následně se otevře okno (obr. 64), ve kterém se zvolí možnost 

„Podprogram SPF“ a napíše název nového podprogramu. Tento název nesmí obsahovat 

mezery, čárky, tečky a jiné další speciální znaky (mezery v názvu se nahrazují podtržítkem).  

 

Obr.  64 Vytvoření podprogramu. 
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Po vytvoření souboru podprogramu a jeho otevření se pomocí cyklu nová kontura nakreslí 

kontura pro soustružení nebo frézování. Po nakreslení kontury a zavření cyklu je nutné ještě 

na konec podprogramu dopsat příkaz M17 (konec podprogramu). 

6.4 Simulace 

Simulace programu se spouští v horizontální kontextové nabídce při editaci programu. 

Software (ve verzi použité k tvorbě této diplomové práce) zobrazí obrobek upnutý 

v tříčelisťovém sklíčidle a řeznou část nástroje aktuálně vyvolaného nástroje, nepracuje 

s polohou dalších nástrojů a ostatních částí stroje, které by mohly způsobit kolizi.  

Při simulaci se ukázalo, že u programů psaných v G-kódu software neumí simulovat přepnutí 

obrobku (v dílensky orientovaném programování ShopTurn přepnutí funguje) a nereaguje 

ani na příkazy pro otevření a zavření sklíčidla, z tohoto důvodu byly po operaci přepnutí do 

programu zapsány dva příkazy pro polotovar, z nichž první odstraní obrobek z hlavního 

vřetene a druhý vloží polotovar do protivřetene.  

V tab. 17 jsou zapsány obráběcí časy pro jednotlivé součásti, které byly zjištěny simulací. 

Při reálné výrobě budou tyto časy o něco málo delší, což bude způsobeno prodlevami při 

výměně nástrojů (otáčení revolverové hlavy) a jinými podobnými úkony, které v času 

simulace nejsou započteny.  

Tab. 17 Jednotkové strojní časy zjištěné simulací. 

Součást - Osa Vymezovací kroužek Náboj 

Jednotkový strojní čas (tas) [min] 2,63 1,98 20,18 

Na obr. 65, 66, a 67 jsou ukázky ze simulací. 

 

Obr.  65 Simulace výroby Osy. 
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Obr.  66 Simulace výroby Vymezovacího kroužku. 

 

 

Obr.  67 Simulace výroby Náboje (první strana vlevo, druhá strana vpravo). 
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ZÁVĚR 

Pro účely této diplomové práce byla zkonstruována sestava předního náboje. Sestava se 

skládá z: 

 náboje, který je určen pro 32 paprskový výplet a použití s kotoučovou brzdu, 

 osy o průměru 10 mm v upínací části, která je určena pro použití s rychloupínákem, 

 dvou vymezovacích kroužků, kterými jsou ložiska držena v dané pozici a chrání 

ložiska před hrubými nečistotami, 

 dvou ložisek 6000-RSL, které zaručují hladký chod náboje. 

Pro tyto součástí (mimo ložiska) byla vypracována výkresová dokumentace, která je 

přiložena v přílohách. Pro součásti byla vybrána hliníková slitina AW EN 7075, která vyniká 

svými dobrými mechanickými vlastnostmi. Všechny součásti budou vyráběny ze stejného 

materiálu, čímž se zjednoduší třískové hospodářství a nepatrně se sestava odlehčí (oproti 

variantě, kdy by osa byla z oceli). 

Díky chybějícím hodnotám materiálových vlastností pro vybraný materiál nebylo možné 

empiricky ověřit, zda navržená sestava odolá veškerému zatížení, které by při reálném 

provozu mohlo nastat. Tyto vlastnosti by se museli experimentálně ověřit na zkušebně. 

Pro výrobu byl vybrán stroj od společnosti EMCO group, Maxxturn 45 SMY. Jedná se 

o CNC soustruh s dvěma vřeteny, osou Y a popoháněnými nástroji, který je řízen systémem 

Sinumerik 840d. Tento stroj byl vybrán hlavně z důvodu dosahování nejvyšších otáček 

vřeten z navržených strojů, které jsou potřebné vzhledem vyšším řezným rychlostem při 

obrábění hliníkových slitin. I tak ale vznikal problém s nedostatečnou řeznou rychlostí při 

obrábění malých průměrů. 

Nástroje byly vybírány z katalogu GARANT ToolScout, který nabízel nástroje s relativně 

nízkou řeznou rychlostí, které byly potřebné vzhledem k dosahovaným otáčkám stroje. 

Pomocí tohoto internetového katalogu nástrojů byla provedena také kontrola výkonu stroje, 

při které bylo zjištěno, že pro navrhovaný 6 mm široký zapichovací nůž stroj při daných 

otáčkách dosahuje dostatečného výkonu, proto byl tento nástroj vyměněn za 4 mm široký 

zapichovací nůž. 

Pomocí programu SinuTrain byly napsány pro všechny tři součásti programy, tyto programy 

jsou napsány v G-kódu s využitím cyklů, které software nabízí. Programy jsou vždy 

koncipovány tak, že nejdříve je část, kde se zadávají parametry (bod výměny nástroje 

a podobné), poté následuje část, kde dojde k nastavení stroje a dále program pokračuje 

jednotlivými operacemi. Součást náboj bude vyráběna z přířezu ve tříčelisťových 

sklíčidlech, v programu se počítá pro zakládání kusů s použitím dorazu nebo tvarově 

uzpůsobených měkkých čelistí. Součást osa bude vyráběna z přířezu z tyče a program je 

napsán tak, aby bylo možné obrábět i bez nainstalovaného dorazu. Součást vymezovací 

kroužek bude vyráběna upichováním z tyčí, které budou nařezány na délku podle možností 

stroje (0,5-1,0 m). Na konci programu za příkazem M30 je dopsána část na upnutí nové tyče. 

Simulací v programu SinuTrain Operate 4.7 byly zjištěny jednotkové strojní časy pro 

jednotlivé součásti. Tyto časy jsou: 

 20 minut a 11 sekund pro výrobu součástky náboj, 



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 71 

 1 minuta a 59 sekund pro výrobu součástky vymezovací kroužek, 

 2 minuty 38 sekund pro výrobu součástky osa. 

Strojní čas na výrobu jedné sestavy tedy je přibližně 27 minut. Tento čas není celkový, 

protože simulace nezahrnuje do výpočtu jednotkového strojního času například čas potřebný 

pro výměnu nástroje (otočení revolverové hlavy). Dále je potřeba počítat s časy na přípravu 

polotovarů, manipulaci, upnutí obrobku, seřízení stroje, výměny otupených nástrojů 

a dalšími časy, které vzhledem zaměření této diplomové práce nebyly počítány. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka Jednotka Popis 

CAD [-] Computer Aided Design 

CAM [-] Computer Aided Manufacturing 

CD [-] Compact Disc 

CF [-] Compact Flash 

CNC [-] Computer Numerical Control 

ČSN  [-] Česká Státní Norma 

EN [-] Evropská Norma 

HB [-] Tvrdost dle Brinella 

HSS [-] High speed steel (rychlořezná ocel)  

ISO [-] International Organization for Standardization 

MTB [-] Mountain Bike 

NC [-] Numerical Control 

SK [-] Slinutý karbid  

USB [-] Universal Serial Bus 

VBD [-] Vyměnitelná Břitová Destička 

 

Symbol Jednotka Popis 

A [mm] Vnitřní průměr ráfku  

B [mm] Rozteč sousedních děr na náboji 

CFc [-] Materiálová konstanta 

L [mm] Délka výpletového drátu 

Ra [μm] Průměrná aritmetická úchylka profilu povrchu 

Mk [N.mm] Kroutící moment (Řezný moment) 

Rat [μm] Teoretická průměrná aritmetická úchylka profilu povrchu 

Fb [N] Brzdná síla 

Wk [mm3] Modul průřezu v krutu 

D [mm] Vnější průměr 

D [mm] Průměr obráběné plochy 
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P [kW] Výkon 

a [m.s-1] Zrychlení (zpomalení) 

ae [mm] Šířka záběru ostří 

ap [mm] Hloubka záběru ostří 

d [mm] Vnitřní průměr 

f [mm] Posuv na otáčku 

m [kg] Celková hmotnost 

r [mm] Délka zatěžujícího ramene 

re [mm] Poloměr špičky  

vc [m.min-1] Řezná rychlost 

xFc [-] Exponent vlivu hloubky záběru ostří 

yFc [-] Exponent vlivu posuvu 

η [-] Účinnost stroje 

𝜏𝑘 [MPa] Napětí v krutu 
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