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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na pokročilý způsob NC programování s využitím maker 

a uživatelských cyklů. V první části se řeší teorie k problematice programování a obrábění 

tenkostěnných součástí. Druhá část obsahuje praktické ukázky tvorby cyklů, včetně jejich 

grafické podpory, na jednotlivé strategie frézování součásti s tenkou stěnou. Vše je podrobně 

vysvětleno a práce tak může posloužit jako návod pro programátory, či širší odbornou veřejnost. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis is focused on advanced NC programming using macros and user cycles. 

The first part deals with theory of programming and machining of thin-walled parts. The second 

part contains practical examples of creating cycles, including their graphical support, 

for individual thin-wall milling strategies. Everything is explained in detail and work can serve 

as a guide for programmers or wider professional public. 
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ÚVOD 

CNC stroje jsou v dnešní době průmyslového rozvoje a automatizace standartní 

záležitostí pro výrobu celé škály nejrůznějších výrobků. Obrobené součásti se využívají 

v mnoha průmyslových odvětvích, zkrátka všude tam, kde jich je třeba a od toho se pak odvíjejí 

jejich požadované vlastnosti. Jedním z hlavních a často užívaných procesů obrábění 

strojírenské průmyslové výroby je frézování. Tento způsob obrábění se neustále vyvíjí směrem 

kupředu a dosahuje se vysoké produktivity s použitím moderních obráběcích center 

v kombinaci s novými řeznými nástroji k dosažení požadovaných rozměrů a geometrie 

součástí za dodržení optimálních podmínek při výrobě. Právě ono zvyšování přesnosti, kvality 

obrobených ploch ale i produktivity a ekonomičnosti je žádoucím jevem ve strojírenství a je 

na to kladen vysoký důraz. Za vyhovující způsob využití CNC technologie lze považovat ten, 

který splní všechny zmíněné faktory. Výhodou této technologie je její flexibilita (pružná 

automatizace), kdy například rychlou úpravou NC programu, a tedy změnou výroby může 

firma reagovat na rychle se měnící požadavky zákazníka. 

Pro komplexní využití možností řízení a manipulace daného stroje nebo i více 

složitějších strojů, byla vyvinuta celá řada řídicích systémů. Firmy z celého světa se zabývají 

jejich výrobou a distribucí a modifikují je pro požadavky zákazníka. V dnešní době se může 

provést jejich rozdělení do tří hlavních skupin: ISO programování, dílensky orientované 

programování a CAD/CAM technologie. Nejznámějšími systémy jsou Sinumerik, Heidenhain, 

Fanuc, Mitsubishi atd. PowerMILL, EdgeCAM, SurfCAM jsou systémy využívající 

CAD/CAM technologii.  

Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře právě s možnostmi systému Sinumerik 

Operate 4.7 ve spojení s pokročilým programováním při tvorbě vlastních uživatelských cyklů 

a maker. První kapitola je teoretická a shrnuje problematiku programování. V další jsou 

popsány způsoby frézování tenkostěnných součástí. Praktická část je věnována vytváření cyklů 

pro obrobení součástí se stěnami tenčími než 5 mm a zároveň je zde ukázána i tvorba vlastní 

grafické podpory. 
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1 PROBLEMATIKA PROGRAMOVÁNÍ 

NC programem se rozumí technologický program, s jehož pomocí se dá určit finální 

vzhled produktu. Je tvořen příkazy, kterými se řídí obráběcí proces výrobku dle příslušných 

požadavků. NC programy obvykle začínají hlavičkou a je možné do nich vepsat textovou 

poznámku, což může být například název programu [1]. Programování CNC strojů se neustále 

vyvíjí za účelem zvyšování kvality a produktivity práce. Samotný program lze pak sestavit 

s využitím podprogramů nebo parametrického programování ručně anebo za pomocí 

softwarových podpor. Mezi hlavní a nejpoužívanější způsoby patří ISO programování, 

programování pomocí obráběcích cyklů, dílensky orientované programování nebo vytváření 

programu CAD/CAM technologií. 

Výrobci řídicích systémů vědí, že ne vždy obsluhuje stroj plně kvalifikovaný pracovník 

schopný vytvořit program, a tak se snaží co nejvíce ulehčit práci u stroje tím, že do svých 

řídicích systémů vkládají různé prvky pro zjednodušení programování. 

1.1 ISO programování 

ISO-kód se objevil na počátku šedesátých let jako první z metod programování ještě 

bez použití počítačů. Program je sestaven programátorem na základě jeho znalostí ISO kódu 

a textového editoru dle výrobního výkresu (viz ukázka obrázek 1). Pomocí jednotlivých 

příkazů se určuje chování stroje. Využívá se přípravných a doplňkových funkcí. Přípravné 

funkce neboli G-kódy skrývají řetězce znaků s počátečním písmenem G a pomocné funkce 

řetězce znaků s písmenem M, kterými se ovládají mechanismy obráběcího stroje. Využitím 

jednoho příkazu jsou různé stroje schopny vykonávat různé funkce [2]. Nevýhodou je dlouhý 

čas pro vytvoření a ověření funkčnosti programu a jeho případná oprava, která bývá poměrně 

složitá. Výhodou však je možnost psaní programu v libovolném textovém editoru, 

srozumitelná struktura, organizace programu, využití těchto znalostí v CAD/CAM technologii 

atd. [3, 4] 

 

Obrázek 1 - Textový editor řídícího systému Sinumerik Operate 4.7. 
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1.2 Dílensky orientované programování 

S vývojem řídících systému obráběcích strojů se pojí snaha zkrátit a zjednodušit 

přípravu NC programu, což vedlo k vytvoření dílensky orientovaného programování, kdy 

NC program lze zadat přímo u stroje pomocí jednotlivých parametrů do dialogových oken 

a není potřeba další externí pracoviště s dalšími výdaji za výpočetní techniku. Dílensky 

orientované programování je tedy v zásadě ISO programování s podporou cyklů, kde není nutná 

přílišná znalost programovacího jazyka k vytvoření NC programu. Jedná se o rychlou 

a poměrně intuitivní záležitost. Řídicí systém Sinumerik nazývá tento typ programování 

ShopMill/ShopTurn pro frézování/soustružení (viz obrázek 2), které byly do systému 

integrovány v roce 1997. Moderní řízení stroje Sinumerik Operate již sjednocuje ovládací 

prostředí HMI Advanced (komunikační prostředí stroje a člověka), ShopMill a ShopTurn 

do jednoho řešení. Na veškeré změny a varianty na součásti lze snadno reagovat díky přehledné 

programové struktuře. Propracovaná je i technologie řezných podmínek s možností použití 

jednoduché kalkulačky. Většinou nástroj koná pohyb po předem připravené kontuře (obdoba 

CAMu) nebo existuje možnost importu geometrie z externích zdrojů ve formátu dxf [3, 5]. 

 

Obrázek 2 - Ukázka z prostředí ShopMill. 

V modulu ShopMill se po stranách pro uživatele nachází horizontální a vertikální menu 

s potřebnými funkcemi pro vlastní programování pomocí nichž se sestaví program s logickou 

strukturou a návazností jednotlivých operací. Pro ověření funkčnosti programu se doporučuje 

využít grafickou simulaci ještě před zahájením výrobního procesu. 
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1.3 Řídicí systém CNC stroje 

Řídicí systém stroje převádí každý příkaz programu, tak jak ho programátor definoval 

na mechanickou činnost stroje. Jedná se tedy o počítač řídicí jednotlivé složky stroje jako 

např. pohony, posuvy, chlazení a jiné pomocné funkce. Zadanou konturovou křivku musí 

interpolovat, nadělit a poslat k jednotlivým pohonům CNC stroje [6]. Existuje celá řada řídicích 

systémů (viz úvod), z nichž se však tato práce zaměří pouze na jeden, a to systém Sinumerik 

od firmy Siemens. Na obrázku 4 je zobrazeno schéma řídicího systému. 

 

Obrázek 3 - Schéma řídicího systému [6]. 

1.4 Systém Sinumerik 

Jedná se o řídicí systém CNC strojů německé společnosti Siemens AG. V současné době 

Siemens nabízí tři řady řídicích systému: Sinumerik 808D, 828D a 840D sl. Verze Sinumerik 

808D je určena pro nenáročné aplikace, kam se řadí základní frézování a soustružení. Sinumerik 

828D je systém vhodný pro standardní koncepty strojů, jenž výrobce nabízí ve velkém 

množství. Nejenže je zde možné programovat dle ISO normy, ale lze využít také dílenského 

programování (ShopTurn a ShopMill). Sinumerik 840D je ideální volbou díky své otevřenosti 

a flexibilitě pro potřeby koncového uživatele, který si tak individuálně přizpůsobí mechanické 

konfigurace [7] a zároveň je reprezentován výrobcem jako nejlepší z nabízených řad. Vzhled 

operačních panelů jednotlivých řad je vidět na obrázku 4. 
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Obrázek 4 - Vzhled operačních panelů jednotlivých řad systému Sinumerik [8]. 

1.5 Sinumerik/Sinutrain Operate 4.7 

Hovoří-li se o Sinutrainu, nemluví se přímo o ŘS Sinumerik ale o jakémsi jeho průvodci 

světem programování CNC strojů, jenž nemusí sloužit pouze jako výukový, vzdělávací 

software na školách a učilištích, ale může být zároveň i výrazným pomocníkem technologů 

v průmyslové praxi, kteří tak nemusí vytvářet program přímo u stroje. Při zaučování obsluhy 

není potřeba zastavovat výrobu a nehrozí tak poškození stroje. Je to vlastně jakýsi simulátor 

CNC strojů umožňující přenos řídícího prostředí Sinumerik z obráběcího centra do notebooku 

či počítače. Sinutrain se používá již od roku 1995 a v prosinci 2015 uvedla společnost Siemens 

na trh dlouho očekávaný nový software 4.7 (volně dostupný bez nutnosti licence při použití 

DEMO strojů). Sinutrain a Sinumerik Operate jsou již naprosto totožné a opravdu u nich platí, 

že to, co se připraví na PC, pak může být použito na reálném stroji (mají identická programová 

jádra, viz obr. 5). S novým softwarem přichází i řada nových funkcí usnadňující a rozšiřující 

operátorské a programátorské možnosti řídicího systému Sinumerik 840D SL. Mnoho novinek 

nabízí i pro výrobce strojů. Nové funkce usnadní a zkrátí oživování strojů a zvýší kvalitu 

obráběcího stroje. Prostředí Operate zachovává základní filozofii, ale odpovídá už požadavkům 

dnešní doby, kdy orientace v něm je silně založena na intuici vycházející z praxe. Je tu také 

bohatá grafická podpora, integrovaná nápověda prvků, nová grafická simulace k ověření 

daného programu, nastavení vlastního jazykového prostředí, možnost uživatele doplnit ovládací 

obrazovky, technologie frézování, soustružení i multifunkční stroje pod jednou střechou apod., 

což dělá z Operate opravdu dobrého pomocníka při programování a řízení [9, 10]. 

 

Obrázek 5 – Sinutrain pro Sinumerik Operate 4.7 (offline programování) [11]. 
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1.6 Využití maker a uživatelských cyklů 

Ke zjednodušení, zpřehlednění a celkovému zkrácení programů, kdy se 

několikanásobně opakují obráběcí prvky (díra, kapsa, závit, speciální tvarová dutina, …) jsou 

využívány podprogramy, jenž se tvoří stejně jako programy hlavní, takže principiálně tedy mezi 

nimi není žádný výrazný rozdíl, neboť u obou se získávají informace o poloze a lze u nich 

zadávat příkazy k aktivaci či deaktivaci strojních prvků. Jen je potřeba je pak vyvolat pomocí 

určité funkce a adresy. Díky podprogramům se dají eliminovat chyby, které by mohla zavinit 

obsluha stroje. Pro často využívané operace si může uživatel vytvořit vlastní cyklus nebo makro 

dle svých požadavků. Tvorba nejen hlavního programu, ale i dalších podprogramů a cyklů je 

dobře popsána v Technickém týdeníku [12]. 

1.6.1 Technika maker 

V současnosti se hojně využívá programování pomocí tzv. maker. Využívají se k velmi 

často se opakujícím operacím a uživatel si může vytvořit svá vlastní makra dle svých 

potřebných požadavků. Programování s jejich pomocí vede k urychlení celého programovacího 

děje, kdy programátor zadává pouze hodnoty potřebné ke specifikaci pro umístění a rozměry 

daného makra. Některé typy makro podprogramů se již v CNC systému nacházejí přímo 

od výrobce (přednastavené), ale lze doobjednávat další speciální makra, je-li to třeba. 

Funkcí makra je přestavět posloupnost jednotlivých příkazů, které jsou pak soustředěny 

do nového celku s vlastním názvem. Za makra lze považovat také G-, M- a H-funkce nebo 

názvy podprogramů. Vyvolají-li se v průběhu zpracování programu, zpracují se postupně 

příkazy naprogramované v těchto makrech. Opakující se posloupnosti se naprogramují jen 

jednou jako makro do vlastního modulu makra nebo hned na začátku programu. Pak je možné 

makro vyvolat a nechat jej zpracovat kdekoliv v hlavním programu či podprogramu. Je nutné 

je načíst do NC systému, aby se mohli aktivovat a použít v NC programech a řídí se dle 

následující syntaxe: 

• Definice makra: 

• DEFINE <název makra> AS <příkaz 1> <příkaz 2> ... 

• Volání v NC programu: 

• <název makra> 

, kde pomocí DEFINE … AS se nadefinuje makro kombinací klíčových slov, pro <název 

makra> se připouští pouze identifikátory a vyvolání makra se řídí dle tohoto názvu, <příkaz> 

určuje programový příkaz obsažený v makru [13]. 

Existuje několik pravidel pro definici maker [13]: 

• Možnost definice libovolných identifikátorů, G-, M-, H- funkcí a L-názvů 

programů v makru 

• Definování maker také v NC-programu 

• Makra G-funkcí se smí definovat pouze globálně v řídícím systému v modulu 

maker 

• H- a L- funkce se programují jako dvoumístné 

• M- a G- funkce jako třímístné 
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Příklad pro definici makra na začátku programu [13]: 

Příklad pro externí soubor maker [13]: 

1.6.2 Technika cyklů 

Cykly jsou podpůrné prostředky pro obrobení nejpoužívanějších prvků při obrábění. 

Slouží k usnadnění CNC programování, neboť výrazně totiž dokáží zkrátit programy. 

Programátor si volí mezi jednotlivými cykly, které jsou již integrovány do většiny řídicích 

systémů a jsou přizpůsobené požadované technologii nebo si může vytvořit cykly vlastní. 

Na začátku každého programu je nutné specifikovat parametry pro řízení stroje jako třeba 

definování nulového bodu, pracovní roviny, v níž se bude programovat, nebo způsob 

programování. Potom může programátor vyvolat cyklus potřebný pro správné naprogramování 

dané kontury. Standartní nebo také „pevné cykly“ se používají například při soustružení 

pro hrubování podélné a příčné, zapichování, vrtání děr, závitování při frézování pro vrtání, 

výrobu kapes, výrobu drážek atd. Standardní cyklus je definován jako podprogram se svým 

názvem a seznamem parametrů. Výhoda pevných cyklů spočívá v jejich snadném použití, 

rychlém nadefinování a také možnosti vícenásobného vložení (dle polohového vzoru, 

transformační funkce, otočení, posunutí, zrcadlení, škálování). Nevýhodou je pak jejich 

omezená použitelnost a možnost ovlivnění dráhy nástroje, což vede k nárůstu času na výrobu 

[1, 3]. 

Na obrázku 6 je vidět část postupu programování v systému Sinumerik Operate 4.7, 

který definuje jednoduchý standartní cyklus pro vrtání – navrtávání středících důlku jako 

podprogram s pevně definovaným názvem a seznamem parametrů a na dalším obrázku 7 se pak 

nachází schéma jednotlivých geometrických parametrů zadávaných v masce tohoto cyklu. Tyto 

parametry jsou identické u všech cyklů pro vrtání, pro vrtací vzory a pro frézovací cykly. 

Programový kód Komentář 

DEFINE LINIE AS G1 G94 F300 

… 

… 

N70 LINIE X10 Y20 

; Definice makra 

 

 

; Volání makra  

Programový kód Komentář 

%_N_UMAC_DEF 

;$PATH=/_N_DEF_DIR 

DEFINE PI AS 3.14 

DEFINE TC1 AS M3 S1000 

DEFINE M13 AS M3 M7 

DEFINE M14 AS M4 M7 

DEFINE M15 AS M5 M9 

DEFINE M6 AS L6 

DEFINE G80 AS MCALL 

M30 

 

; Specifická uživatelská makra 

 

 

; Vřeteno se otáčí vpravo, zapnutí chladicí kapaliny 

; Vřeteno se otáčí vlevo, zapnutí chladicí kapaliny 

; Zastavení vřetena, vypnutí chladicí kapaliny 

; Vyvolání programu pro výměnu nástroje 

; Deaktivování cyklu pro vrtání 
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Obrázek 6 - CYCLE81 nadefinovaný v systému Sinumerik Operate. 

 

Obrázek 7 - Geometrické parametry vrtacího cyklu [14]. 

Nástroj vrtá díru definovanou v rovině se zadanými otáčkami vřetena a rychlostí posuvu 

(nutné zadat ve výrobním programu) až do zvolené konečné hloubky pro vrt. Cyklus samotný 

pak uskutečňuje najíždění rychloposuvem G0 na referenční rovinu posunutou o bezpečnostní 

vzdálenost, dále pak pracovním posuvem G1 do vrtané hloubky a zpět k návratové rovině s G0. 
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Z uvedených informací je patrné, že existuje možnost pro uživatele si vytvořit cykly dle 

svých potřeb tzv. uživatelské cykly, které jsou variabilnější a lze je použít nejen ve 2D rovině, 

ale i na 3D ploše a jejich ergonomie je zároveň „výkladní skříní“ každého systému [3, 15]. 

V případě tvorby vlastního cyklu ať už pro obrábění nebo měření součásti je vhodné mít 

vytvořenou vlastní grafickou podporu k danému cyklu, aby obsluha mohla snadno rozeznat účel 

tohoto cyklu a dál jej využívat. K vytvoření takovéto grafické podpory cyklu je potřeba 

definovat proměnné, vytvořit softkey a masku uživatelského cyklu a přiřadit funkce [15]. 

Uživatelské cykly se u firmy Siemens vždy řídí podkladovým podprogramovým 

souborem s koncovkou (".SPF"). V systémové oblasti  se pomocí tlačítka  

 lze dostat do složky Data NC, která obsahuje další podsložky, kde se nachází 

i adresář s názvem Cykly, který obsahuje uživatelské cykly, cykly od výrobce a standartní cykly 

(viz obrázek 8). 

 

Obrázek 8 - Adresář cyklů v Sinumerik Operate. 

 Při vyvolání samotného cyklu se nejdříve prohledává adresář pro uživatelské cykly, 

v případě žádného nálezu se prohledává další oblast cyklů od výrobce, a nakonec standartní 

cykly [3]. Tento postup zaručuje použití nejnovější verze pokročilého cyklu v programu.  

Oblast Standardní cykly zahrnuje vše, co je v základnímu systému a tato data jsou 

chráněna, což znamená, že všechny odstraněné nebo změněné soubory SPF nativního cyklu 

SIEMENS budou automaticky po restartu systémem opět vytvořeny [3]. 

Pozměněné cykly výrobce v jeho adresáři jsou okamžitě aktivovány a zůstávají 

zachovány v systému i po vypnutí. Z tohoto důvodu by měly být upravovány pouze výrobcem 

stroje. 

Je-li vytvářen uživatelský cyklus, není nutné ho psát úplně celý od začátku do konce, 

ale existuje varianta, kdy stačí upravit některý ze standartních cyklů. Pro editaci se zkopíruje 

z adresáře Standardní cykly do složky Uživatelské cykly. Název cyklu zůstává zachován 

a po uskutečnění změn je nutné restartovat řídící systém. Po opětovném spuštění systému bude 

upravený cyklus k dispozici [14, 15]. Pokud uživatel chce provést úpravy standardních cyklů 

musí si počínat s maximální opatrností, avšak v zásadě se tato varianta nedoporučuje. 

Pokud je vyvoláván uživatelský cyklus, obsluhující pracovník na něj nemá žádný přímý 

vliv, protože se obvykle nezobrazuje, a protože operátor CNC stroje neví, kde jej hledat.  

Tvorbu vlastního uživatelského cyklu pro frézování tenkostěnné součásti lze nalézt 

v praktické části této práce. 
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2 TENKOSTĚNNÉ SOUČÁSTI A JEJICH OBROBITELNOST 

Na tenkostěnné součásti lze narazit v celé škále jednotlivých průmyslových odvětví, 

nejčastější oblasti jejich výskytu jsou v leteckém, kosmickém, automobilním a energetickém 

průmyslu. Využívají se zejména pro jejich nízkou hmotnost. Vzhledem k jejich tvarům 

a postupnému snižování tuhosti při obráběcích procesech se snadno deformují a je tedy nutné 

brát zřetel na tuto náchylnost. Typickými příklady tenkostěnných součásti pro letecký průmysl 

mohou být výztuhy, žebra křídel letadla (obr. 9), různé nosníky, části opláštění apod., které si 

z hlediska obrábění přináší některé specifické problémy. Tyto poněkud tvarově komplexnější 

součásti se obvykle vyrábí z monolitních bloků hliníkových slitin a dochází u nich k úběrům 

až 90 % z celkového objemu polotovaru [16].  

 

Obrázek 9 – Žebro křídla draku letadla [16]. 

Pod pojmem tenkostěnná součástka si nelze představit nic jiného nežli součást tvořenou 

stěnami o malé tloušťce ve srovnání s jejími ostatními rozměry. Tloušťka stěny tenkostěnné 

součásti t [mm] je výrazně menší než výška stěny h [mm] (viz obrázek 10 ,,zjednodušený 

model’’ desky – deskového prvku o 𝑡 = 1 𝑚𝑚, ℎ = 40 𝑚𝑚). O tenkostěnných součástech se 

hovoří vždy tam, kde tloušťka stěny nepřesáhne hodnotu 5 mm a šířka záběru ostří ap je větší 

než 30 mm [17]. 

 

Obrázek 10 - Model tenkostěnné součásti [17]. 
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Jiný zdroj [18] považuje za tenkostěnné součásti ty, které mají tloušťku stěny t v poměru 

k výšce h v rozmezí: 

Vyrobit tenkostěnné součástky je možné pomocí soustružení, frézování a dalších 

progresivních metod obrábění. Podle jejich tvaru lze volit od 2D přes 3D až po 5-osé frézování 

[17]. 

Existuje celá řada problémů při obrábění tenkostěnných prvků. Parametry nejvíce 

ovlivňujícími proces obrábění tenkostěnných struktur a volbu vhodné metodiky či strategie jsou 

pochopitelně tloušťka a výška stěny. Největší problém při frézování činí tuhost součástky, která 

se s postupným odebíráním materiálu z obrobku snižuje. Je nutné zjistit, zda bude proces 

obrábění probíhat za stabilních podmínek čili ještě před samotným zahájením je třeba 

predikovat stabilitu frézy a stěny. Důsledkem snižující se tuhosti dochází ke vzniku 

samobuzeného kmitání. Chvění sebou přináší horší kvalitu obrobeného povrchu, případné 

nedodržení tolerancí nebo v horším případě může vést k celkovému poškození obrobku, 

ale i k destrukci samotného nástroje. Vhodným nastavením řezných parametrů (např. u HSC 

malou ap, ae a vysokou vc) se usnadní frézování tenkých stěn a to tak, že se sníží doba záběru 

nástroje, čímž se docílí snížení rázů i eventuálního průhybu. Značnou roli hraje i směr 

frézování, kdy se vždy jako lepší varianta jeví sousledné frézování [17, 19]. 

2.1 Metodika frézování 

Obvykle se při frézování tuhých obrobků jako první provedou hrubovací a následně 

dokončovací operace. Po hrubování, kdy dochází k odebrání většiny materiálu až po rozměry 

součásti s určitým přídavkem následuje dokončování, kdy je snahou dosáhnout požadovaných 

vlastností obráběného povrchu optimálními řeznými podmínkami. Pro tenkostěnné součásti je 

však tento postup zcela nevhodný a obvykle vede k úplné destrukci součásti při dokončování 

(viz obrázek 11) [17]. 

 

Obrázek 11 - Tenkostěnná součást při nesprávném postupu frézování [17]. 

Mohla by se zvážit možnost použití hrubování přímo na výsledný tvar a rozměr součásti 

bez dalších přídavků k dokončení. Takto by se ale těžko dosáhlo požadovaných vlastností jako 

rozměru, tvaru, přesnosti a kvality povrchu obrobku [17]. 
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2.1.1 Strategie dle Smitha a Dvoraka 

Jedná se o strategii pro vysokorychlostní frézování rámových a žebrových 

tenkostěnných součástek. Při frézování těchto součástí použili oba pánové samotný materiál 

obrobku a frézování v jednotlivých hladinách, aby byla zajištěna větší tuhost. Rozdíl je v tom, 

že dráhy nástroje jsou seřazeny tak, aby byla zaručena co největší tuhost obrobku. Jelikož tuhost 

součásti je zde opravdu na nízké úrovni, musí se použít způsob, kdy se po jednotlivých 

hladinách hrubuje i dokončuje zároveň. Pro zajištění větší tuhosti frézované tenkostěnné 

součástky se využívá způsobu střídavého odebírání materiálu v horizontálním směru se změnou 

hloubky řezu. Při odebírání samotného materiálu střídavě měníme hrubování s dokončováním, 

nikoliv na celé součástce, ale pouze na úrovni jedné hladiny [17, 20]. Postupné odebírání 

materiálu v pořadí dle čísel je vidět na obrázku 12.  

 

Obrázek 12 - Hrubování a dokončování v jedné hladině [21]. 

2.1.2 Strategie založené na poměrech výšky k tloušťce 

Jednotlivé metody pro obrábění tenkostěnných součástí se liší v závislosti na dvou 

hlavních parametrech, a to výšce h a tloušťce t stěny. Postup frézování při různých poměrech 

výšky k tloušťce je rozdělen v následujících podkapitolách. O malém poměru se mluví 

v situacích, kdy ℎ: 𝑡 < 15: 1, o středním ℎ: 𝑡 < 30: 1, ale zároveň ℎ: 𝑡 > 15: 1 a o velkém 

poměru v případech ℎ: 𝑡 > 30: 1 [22].  

2.1.2.1 Malý poměr 

Strategie zvaná „cikcak‘‘ je vidět na obrázku 13a, kde fréza v prvním řezu odebírá 

dvojnásobek axiální hloubky na rozdíl od druhého řezu na protější straně. Poté již fréza projíždí 

obrobkem stejně jako při prvním řezu [21]. 

Další z možností může být vyhrubování nejprve jedné a poté i druhé strany stěny 

na několik vzájemně se nepřekrývajících průchodů s ponecháním přídavku na dokončení 

po obou stranách (viz obrázek 13b) [22]. 
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Obrázek 13 - Malý poměr výšky k tloušťce [21]: a) „cikcak“ dráha nástroje b) hrubování jedné strany 

s přídavkem. 

2.1.2.2 Střední poměr 

Pro tento poměr si můžeme vybrat jeden ze dvou možných postupů. V prvním případě 

se jedná o nepřekrývané frézování – „po vrstevnici“, kdy se střídají strany po jednotlivých 

nepřekrývajících se průchodech nástroje do určité hloubky (viz obrázek 14a). Druhou variantou 

je překrývané frézování (obrázek 14b) čili s přesahem mezi jednotlivými průchody 

po protějších stranách stěny, čímž se zvýší opora v místě řezu. Prvním řezem se odebere pouze 

polovina šířky záběru ostří ap/2 a pak se pokračuje s ubíráním materiálu v plné šířce záběru ap. 

Vždy je potřeba ponechat na obou stranách přídavek pro následné dokončování [21, 22]. 

 

Obrázek 14 – Frézování [21]: a) nepřekrývané, b) překrývané. 
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2.1.2.3 Velký poměr 

Nejen že se střídají strany, ale využívá se i podpěrných stupňů pro přiblížení se 

na požadovanou tloušťku stěny. Jedná se o tzv. princip „vánočního stromku“ (obr. 15). 

Při postupném obrábění zajišťuje tlustá část oporu tenčí části až k dosažení konečné stěny [22]. 

 

Obrázek 15 - Strategie vánočního stromku [21]. 

2.1.3 Frézování do rohu s tenkým dnem 

Pří frézování součásti s tenkostěnným dnem (viz obr. 16) se využije postupné 

zahlubování kruhovou interpolací od středu plochy obráběného dna. Pohyb nástroje směrem 

ven s využitím okružní dráhy zajistí dosažení požadované hloubky. Je-li protilehlá strana 

součásti obrobena je vhodné použít nástroj s minimem zubů, kterým se docílí co nejmenšího 

působení tlaku na stěnu. U obrobku s otvorem ve středu dna se ponechá vhodná pomocná příčka 

při obrábění první strany pro zajištění stability a poté se obrobí i druhá strana. V poslední fázi 

procesu se musí ještě odstranit pomocná příčka [21, 22]. 

 

Obrázek 16 - Frézování tenkého dna [21]. 
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2.2 Problémy u obrábění tenkostěnných součástí 

Tenkostěnné součástky si sebou se svými složitými tvary a nízkou tuhostí přináší značné 

problémy při jejich obrábění ústící ke chvění až k deformaci. Je důležité dbát na výsledné 

funkční vlastnosti hotového výrobku, kde významnou roli hraje rozměrová a geometrická 

přesnost i celistvost povrchu [24]. Široké uplatnění mají hlavně v leteckém průmyslu, a to 

z důvodu úspory hmotnosti. Při jejich opracování dochází k odebírání až 90 % materiálu 

z celkového objemu polotovaru. Vhodným nastavením parametrů obrábění (co největší řezná 

hloubka a rychlost posuvu) chceme zvýšit efektivitu procesu. Tento způsob však vede k nárůstu 

řezných sil a dosáhnou-li tyto síly vysokých hodnot, dojde ke zhoršení stability obrábění nebo 

k technologicky významným pružným deformacím mezi soustavou nástroj-obrobek (obr. 17). 

Což vede k názoru, že právě řezná síla je hlavním faktorem ovlivňující deformaci zmíněných 

částí. V dokončovací fázi by se tedy mělo snažit o zatížení nástroje a obrobku řeznými silami 

v co možná nejmenším rozsahu [21, 24, 25]. 

 

Obrázek 17 - Obrábění tenkostěnných součástí stopkovou frézou [25]: a) model obrábění bokem frézy, 

b) ideální stav – deformace nástroje i obrobku jsou zanedbatelné, c) reálný stav – deformace nástroje 

i obrobku zhoršují kvalitu obrobeného povrchu. 

Na obrázku 18 je vidět schéma obráběné tenké stěny, kdy dochází k jejímu vychýlení 

vlivem frézovacího procesu. Stěna tak bude mít ve spodní části menší tloušťku a u horního 

konce naopak větší. V ideálním stavu by měl být materiál z polotovaru odebrán tak, jak to 

znázorňuje vyšrafovaná oblast ABCD. V důsledku působení radiální řezné síly se stěna vychýlí 

dle oblasti A´BCD. Po odjetí nástroje od povrchu dojde k elastickému návratu stěny do původní 

pozice a materiál na ploše CDC´ zůstane neodebrán – povrchová vada součásti [21, 26]. 
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Obrázek 18 - Vychýlení obráběné tenké stěny [26]. 

2.3 Tuhost při frézování 

Aby se dalo obrábět tenkostěnné součásti, tak se musí nejprve zajistit určitá lokální 

tuhost celé soustavy, čímž dojde k zabránění vychýlení se od požadovaných rozměrových 

a geometrických tolerancí. Pro dodržení dostatečné tuhosti se využívá výpočtových modelů, 

kde takovým standardem je např. vetknutá rovná stěna. Je tedy vhodné zvýšit tuhost obrobku 

a zlepšit tak celý průběh obráběcího děje, při němž mohou nastat nepřesnosti způsobené [21, 

27]: 

• průhybem soustavy nástroj-obrobek, 

• nárazem rozvibrované stěny do nástroje viz obr. 19, 

• regenerativními vibracemi vzniklými od procesu řezání, 

• dosažením rezonance soustavy. 

 

Obrázek 19 – Náraz rozvibrované stěny do čelní válcové frézy [27]. 

Zdroj vibrací a následný náraz nástroje-obrobku není zřejmý a nedá se tak lehce 

analyzovat. Příčinou tohoto jevu může být, ale nemusí, i když minimálně negativní účinek 

na obrábění to má, vlastní kmitání stěny s určitou návazností na průhyb. Dojde-li k odklonu 



 

TENKOSTĚNNÉ SOUČÁSTI 
 

 29 ÚST FSI VUT v Brně 

stěny či nástroje vlivem ohybového namáhání, výsledný obrobek může být oproti zadání silnější 

a při dalším hlubším průchodu frézky podél stěny se tato silnější část přeobrobí [21, 27]. 

Hlavním problémem je tedy průhyb, který vytváří největší odchylky. Odchylky nebo 

taky deformace způsobené namáháním v ohybu jsou důsledkem nominální řezné síly, kdežto 

vibrační odchylky jsou důsledkem změny řezné síly. Obě varianty sebou nesou problémy 

např. nepřesnost součásti týkající se průhybu nebo špatná kvalita povrchu jako příčina vibrací 

[21, 27]. 

V praxi nesmí být výpočet tohoto modelu v systému plánovacího procesu příliš složitý, 

a proto vypadává metoda MKP i metoda s iteračním přístupem (dokáží predikovat chování 

tenkostěnné součásti v průběhu obrábění a tím následně kompenzovat dráhu nástroje). Využívá 

se tak aproximace vycházející na základě nejhorší možné varianty. Geometrický tvar modelu 

z obrázku 20 ukazuje stav při největším průhybu tedy s největším ohybovým momentem. 

Předpoklady pro výpočet jsou takové, že řezná síla působí v horní řezné zóně a obráběný 

materiál je vetknutý (tuhý) [21, 27]. 

 

Obrázek 20 - Ohybový model při frézování [27]. 

Situace z obrázku 20 odpovídá vetknutému konzolovému nosníku, který je rozdělen 

na tři odlišně se prohýbající části. Složením těchto částí v celek získáme celkový deformační 

obraz. Realističtější je spíše lokální, bodový ohyb stěny nosníku než jeho deformace 

pod stejnosměrným spojitým zatížením. Rozdíl mezi oběma variantami je k vidění 

na obrázku 21. U modelu konzolového nosníku se předpokládá, že průhyb je po celé délce 

stejný a ohybová odolnost se zvyšuje s délkou. Vliv délky stěny na tuhost se stává od určité 

hodnoty délky zanedbatelným, protože k průhybu dochází lokálně nikoliv spojitě. Působí-li 

teda síla na horní hranu stěny konstantní tloušťky dál od volných konců, vzniklý průhyb 

ve vzdálenosti ve směru její délky se rovná dvojnásobku její výšky desetkrát menší než průhyb 

v místě působení síly. Proto se počítá pouze s určitou efektivní délkou rovnající se násobku 

výšky stěny. Nastane-li případ, kdy skutečná délka bude větší jak efektivní, do výpočtu se 

zahrne pouze ta efektivní délka stěny. Tento model výpočtu navrhnul Van Ouwerkerk, který 

počítá s průhybem vzniklým od maximální frézovací síly dle obrázku 20. Omezujícím faktorem 

je deformace v bodě E, který znázorňuje vrchol řezné části nástroje neboli místo, kde může 

dojít k vibračnímu přeobrobení. Ve skutečnosti se tento bod nachází až nad stěnou. Vzdálenost 



 

TENKOSTĚNNÉ SOUČÁSTI 
 

 30 ÚST FSI VUT v Brně 

DE je výška nad potenciálně působící řeznou silou a do úvahy pak tedy bereme deformace 

pro mírně vyšší stěnu. Tento výpočtový model nabízí snazší výpočet a tím, že implicitně 

předpokládá větší průhyb, i značnou bezpečnostní rezervu. Nereprezentuje však praktickou 

situaci, a proto je v určitých ohledech nereálný [21, 27, 28]. 

 

Obrázek 21 - Ohyb stěny [27]: a) pod stejnosměrným spojitým zatížením, b) lokální ohyb stěny. 

2.4 Analytické řešení průhybu řezného nástroje a tenké stěny 

 Průhyb skutečného řezného nástroje obsahuje energie napjatosti W od ohybu My, smyku 

Τz a krutu Mk a jejich derivace dle zatěžující síly F. Matematické vyjádření této obecné 

závislosti je ve tvaru rovnice [25]: 

 𝑤𝐹 =
1

𝐸
∙ ∫

𝑀𝑦(𝑥)

𝐼𝑦(𝑥)
∙

𝜕𝑀𝑦(𝑥)

𝜕𝐹
(𝐼)

∙ 𝑑𝑥 +
𝛽

6
∙ ∫

𝑇𝑧(𝑥)

𝐺(𝑥)
∙

𝜕𝑇𝑧(𝑥)

𝜕𝐹
∙ 𝑑𝑥 +

1

𝐺
∙ ∫

𝑀𝑘(𝑥)

𝐼𝜌(𝑥)
∙

𝜕𝑀𝑘(𝑥)

𝜕𝐹
(𝐼)(𝐼)

∙ 𝑑𝑥 (2) 

Pro zjednodušení se deformace čelní stopkové frézy bere jako deformace vetknutého 

válcového nosníku a matematické vyjádření průhybu je tedy [25]: 

kde:  F [N]  je síla působící na frézu v radiálním směru, 

L [mm] je délka vysunuté frézy z upínače, 

x [mm] je vzdálenost od radiální síly, 

I [mm4] je kvadratický moment průřezu válce-frézy: 

E [GPa] je Youngův modul pružnosti. 

Lze použít i matematický vztah, kde jsou rozlišeny dvě průřezové charakteristiky (řezná 

a válcová část frézy viz obr. 22) [27]: 

 𝑤(𝑥) =
𝐹

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
∙ (2 ∙ 𝐿3 − 3 ∙ 𝐿2 ∙ 𝑥 + 𝑥3)     [𝑚𝑚] (3) 

 𝐼 =
𝜋 ∙ 𝐷4

64
     [𝑚𝑚4] (4) 

 𝑤𝑚𝑎𝑥 =
𝐹 ∙ 𝐿1

3

3 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼1

+
𝐹 ∙ [(𝐿1 + 𝐿2)3 − 𝐿1

3]

3 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼2

    [𝑚𝑚] (5) 
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Velikost průhybu není dle vztahů závislá pouze na velikosti vzniklého zatížení 

při obrábění, ale také na materiálu řezného nástroje, na jeho kvadratickém momentu průřezu 

a na délce vyložení z upínače [25]. 

S matematickým modelem, který bude co nejvíce odpovídat reálnému průhybu čelních 

stopkových fréz, získáme daleko přesnější podklady pro kompenzování odchylky w. 

Dosáhneme tak významného zpřesnění při programování polohy špičky frézy [25]. 

Průhyb obrobku – pevně vetknuté desky jako je to vidět na obrázku 22 se vyjádří dle 

rovnice [25]: 

kde:  Fn [N]  je normálová síla působící na obrobek, 

  b [mm] šířka stěny, 

  h [mm] tloušťka stěny, 

  L [mm] výška stěny obrobku. 

 

Obrázek 22 – a) Vetknutý válcový nosník se dvěma průřezovými charakteristikami, b) pevně vetknutá 

deska [29]. 

  

 𝑤𝑚𝑎𝑥 =
12

𝐸 ∙ 𝑏 ∙ ℎ3
∙ (

𝐹𝑛 ∙ 𝐿3

3
− 2 ∙ 𝐹𝑛 ∙  𝐿2)    [𝑚𝑚] (6) 
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3 TVORBA UŽIVATELSKÝCH CYKLŮ 

Pro názornou ukázku tvorby uživatelského cyklu byla zvolena součást profilového 

tvaru, aby prezentovala tenkostěnnou součástku s poměrem h:t jako je vidět na obrázku 23, 

která bude frézována na základě technologických strategií uvedených v 2. kapitole a pro kterou 

se sestaví uživatelské cykly volatelné z libovolného NC programu systému Sinumerik tak, aby 

operátor stroje zadal jen nezbytné potřebné parametry pro její obrobení.  

 

Obrázek 23 - Tenkostěnná součást pro uživatelské cykly. 

Tyto tenké stěny se nalézají u součásti pro letecký průmysl, konkrétně se jedná o žebro 

na křídle letadla a je nezbytné zajistit jejich správné obrobení tak, aby kvůli špatně zvolené 

strategii nevznikl zmetkový díl (na obrázku 24 vyznačeny červeně). Materiálem tenkostěnné 

součásti a žebra je hliníková slitina, která je popsána v další kapitole. Model žebra byl 

zkonstruován bez dostupné výkresové dokumentace na základě obrázků ze zdroje [30] 

a nachází se v příloze 8 společně s technickou dokumentací vybraných prvků. 

 

Obrázek 24 - Model žebra s vyznačenými tenkými stěnami. 

Vytvořené cykly se následně budou moci aplikovat na tuto konkrétní součást, ale i 

další komponenty užívané nejen v leteckém průmyslu.   
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3.1 Navrhnutý materiál ze slitiny hliníku a jeho obrobitelnost 

 Na základě dostupných informací o slitinách hliníku a konstrukci letadel by se pro žebro 

zvolil materiál EN AW 7075 [AlZn5,5MgCu], který by byl totožný s materiálem 

pro experimentální část na ověření funkčnosti cyklů, kde by se jako polotovar zvolila deska 

o konkrétních rozměrech 80x80x10 mm. Mechanické a fyzikální vlastnosti jsou uvedeny 

v tabulce 1, chemické složení pak v  tabulce 2. Jedná se o materiál s velmi dobrou obrobitelností 

(zlepšující se s obsahem Cu) používaný v nejrůznějších oblastech ve tvaru lisovaných 

a válcovaných polotovarů, volných a zápustkových výkovků. Teploty dosahují nízkých hodnot, 

a proto je možné vyvinout vysokou řeznou rychlost. Hlavní oblastí využívající tento typ 

materiálu je samozřejmě letecký průmysl (odtud označení letecký dural), kde je určen převážně 

pro vysoce namáhané konstrukce pracující v rozmezí teplot 100–120 °C. Příkladem mohou být 

nejrůznější kryty, žebra, výztuže apod. Tepelně se zpracovává metodami T6 (Rozpouštěcí 

žíhání dále jen RŽ a ochlazení, popouštění), T651 (RŽ a ochlazení, vytvrzení tahem, 

popouštění), T73 nebo T76 (RŽ a ochlazení, dvojí popouštění). Prvními dvěma metodami 

docílíme značného zvýšení pevnostních charakteristik a druhými zachováme určitý kompromis 

mezi vysokou pevností a větší odolnosti proti korozi, neboť ta nebývá příliš dobrá [31, 32, 33]. 

Díky kombinaci nízké hmotnosti a specifických mechanických vlastností je poptávka po tomto 

typu materiálu na trhu značná a spousta firem ho nabízí k prodeji ve tvarech plechů a pásů, 

desek, tyčí nebo profilů o požadovaných rozměrech zákazníka. 

Tabulka 1 - Mechanické a fyzikální vlastnosti EN AW 7075 [33]. 

Mechanické vlastnosti Hodnoty při T = 20 °C 

Mez kluzu Rp0,2 [MPa] 240–460 

Pevnost v tahu Rm [MPa] 360–540 

Tažnost A50 [%]  2–8 

Tvrdost HBW [2,5/62,5] 104–160 

Fyzikální vlastnosti Hodnoty při T = 20 °C 

Youngův modul pružnosti E [GPa] ~ 70 

Objemová hmotnost ρ [g/cm³] 2,80 

Tabulka 2 - Chemické složení EN AW 7075 [34]. 

EN AW 

7075 

Si 

Max 

Fe 

Max 
Cu 

Mn 

Max 
Mg Cr Zn 

Ti 

Max 

Ostatní 

Min 

Al 

(ostatní) 

Složení 

[hm%] 
0,40 0,50 

1,20-

2,00 
0,30 

2,10-

2,90 

0,18-

0,28 

5,10-

6,10 
0,20 0,15 87,1-91,4 

3.2 Flexibilní programování NC systému 

 Systém Sinumerik poskytuje uživateli možnost nadefinovat několik druhů proměnných 

s jejichž pomocí lze pak sestavovat flexibilní cykly a další výrobní programy. Samozřejmostí 

je jejich propojení s matematickými funkcemi. Pro tento účel systém poskytuje tři druhy 

proměnných [15]. 
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3.2.1 Proměnné 

Prvním typem jsou systémové proměnné definované v systému s předem určeným 

významem, které ve výrobních programech a cyklech umožňují přístup k aktuálnímu nastavení 

parametrů řídícího systému, ale také ke stavovým informacím o stroji, řídícím systému 

a procesech (např. strojní parametry). Druhým typem jsou uživatelské proměnné, jejichž 

význam není systému znám a nejsou ani systémem vyhodnocovány. Definuje je výlučně sám 

uživatel a dělí se na předdefinované uživatelské proměnné a uživatelem definované proměnné 

[15]. 

Rozdělení proměnných [15]: 

• Systémové proměnné, 

o Proměnné předběžného zpracování, 

o Proměnné hlavního zpracování,  

• Uživatelské proměnné,  

o Předdefinované uživatelské proměnné, 

▪ R – parametry, 

▪ Linkové proměnné, 

o Uživatelem definované proměnné,  

▪ Lokální uživatelské proměnné (LUD), 

▪ Programově globální uživatelské proměnné (PUD), 

▪ Globální uživatelské proměnné (GUD).  

Předdefinované uživatelské proměnné: Početní parametr (R) 

 Početní parametry nebo R-parametry jsou definované jako pole s datovým typem REAL 

(pro případ neexponenciálního způsobu zápisu je rozsah hodnot ± (0,000 0001 ... 9999 9999)). 

V systému je k dispozici až 99 R-parametrů. Jsou možné jejich způsoby zápisu s indexem pole 

nebo bez (např. R[10] nebo R10). Při použití v synchronních akcích je nutno přidat znak 

$R10 [15]. 

Předdefinované uživatelské proměnné: Linkové proměnné 

Jde o globální systémové uživatelské proměnné, jejichž čtení a zápis je možné v případě 

linkové komunikace nastavené v konfiguraci provádět všemi jednotkami NCU linkového 

svazku pomocí výrobních programů a cyklů. Na rozdíl od globálních uživatelských 

proměnných je lze využít při synchronních akcích [15]. 

Definice uživatelských proměnných 

Pomocí příkazu DEF si tyto hodnoty může programátor sám definovat. V závislosti 

na oblasti, kde se proměnná zobrazuje existují tři typy uživatelských proměnných. LUD jsou 

proměnné definované ve výrobním programu, který v okamžiku zpracování není hlavní, ale je 

vyvolán jiným programem a dojde k jejich založení. S koncem výrobního programu, případně 

při resetu NC systému dojde k jejich vymazání. PUD jsou založeny v hlavním programu 

a s koncem programu nebo při resetu NC systému jsou vymazány. GUD jsou v globálními 

proměnnými v NC systému, zůstávají zachovány i po vypnutí a jsou k dispozici ve všech 

programech [15]. 

 Je také nutné před použitím (čtení/zápis) přiřadit při definici uživatelských proměnných 

datový typ proměnné [15]:  
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3.2.2 Předávání parametrů 

Při vyvolání podprogramu se musí přiřadit jednotlivé parametry. Existují dva typy, a to 

formální parametry, které jsou nadefinovány při definici podprogramu a poté předány spolu 

s jejich typem a názvy. Dalšími jsou skutečné parametry doplňující do rozhraní programu 

skutečné hodnoty [15]. 

Formální parametry – příklad: 

PROC SUB_PROG (REAL LENGTH, REAL WID) ; parametry délka, šířka 

N20 G0 X=LENGTH      ; rychloposuv do polohy X=délka 

N30 G1 Y=WID      ; pracovní posuv do polohy Y=šířka 

… 

N100 RET 

Skutečné parametry – příklad: 

N10 DEF REAL LENGTH, WID  ; definice parametrů 

N20 LENGTH=40    ; předání skutečných hodnot 

N30 WID=2 

N40 SUB_PROG (LENGTH, WID) ; vyvolání podprogramu se skutečnými parametry 

a jejich hodnotami 

… 

N100 RET 

Definice podprogramu s předáváním parametrů se uskutečňuje pomocí klíčového slova 

PROC a následným vypsáním všech očekávaných parametrů, což se musí nacházet na prvním 

řádku programu. Při volání podprogramu nemusí být předávány vždy všechny definované 

parametry. V tom případě se bude předávat standardní hodnota „0“. Musí být však zaručena 

posloupnost parametrů, a proto se vždy zapisují čárky, pro jejich oddělení. Pokud však poslední 

parametry není nutné dál zadávat, nemusí se od sebe oddělovat. Tento typ předávání parametrů 

se nazývá Call by Value a nemá žádný zpětný vliv na volající program (viz obr. 25) [15]. 

Datový typ: Význam (Rozsah hodnot) 

INT: 

 

REAL: 

BOOL: 

CHAR: 

STRING[<Max. 

délka>]: 

AXIS: 

FRAME: 

Celočíselné hodnoty se znaménkem (–2147483648 ... 

+2147483647) 

Reálné číslo ± (∼ 2,2∙10-308 ... ∼ 1,8∙10+308) 

Boolovská hodnota TRUE / FALSE (1, 0) 

Znaky ASCII (Kód ASCII (0 ... 255)) 

Řetězec znaků definované délky (Maximálně 200 znaků (žádné 

speciální znaky)) 

Identifikátor osy/vřetena 

Geometrické údaje pro statickou transformaci souřadného 

systému 
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Obrázek 25 - Předávání parametrů typu Call by Value [15]. 

Definice podprogramu s předáváním parametrů Call by Reference je druhý způsob, 

který na rozdíl od předchozího, má zpětný vliv na volající program, který předává podprogramu 

odkaz na skutečný parametr a umožňuje mu tak přímý přístup k odpovídající proměnné, 

viz obrázek 26. Platí stejný způsob zápisu pro definici podprogramu, ale u výpisu všech 

podprogramem očekávaných parametrů se musí připsat k jednotlivým parametrům klíčové 

slovo VAR [15].  

Příklad: 

PROC SUB_1(VAR REAL LENGTH_1, VAR REAL LENGTH_2) 

 

Obrázek 26 - Předávání parametrů typu Call by Reference [15]. 
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3.2.3 Matematické funkce 

 ŘS umí pracovat s klasickými matematickými operacemi (od jednoduchých jako jsou 

+, -, *, /, až po složitější jako LN() – přirozený logaritmus, MOD() – zbytek po dělení, 

BOUND() – hodnota proměnné ležící v definovaném intervalu, ROUND() – zaokrouhlování 

na celá čísla atd.), pro které platí obvyklý matematický zápis a priority pro zpracování se řídí 

dle kulatých závorek. Přednostně se matematické funkce používají pro R-parametry 

a proměnné typu REAL [15].  

3.2.4 Porovnávání a logické operace 

Porovnávání spočívá ve formulaci podmínek skoku, přičemž se mohou porovnávat 

i složitější výrazy. Použitelnost relačních operátorů == rovná se, <> nerovná se, > větší, < 

menší, >= větší nebo rovno, <= menší nebo rovno se vztahuje k proměnným typu CHAR, INT, 

REAL a BOOL. U dalších typů STRING, AXIS a FRAME jsou možné operace ==, <>, které se 

mohou užívat v synchronních akcích pro STRING [15]. 

Logické operace mohou být užity pouze s BOOL typem proměnných. Logickými 

operátory AND – logické a, OR – logické nebo, NOT – negace, XOR – logické XOR se spojí 

pravdivostní hodnoty [15]. 

3.2.5 Řídicí struktury 

 Řídicí systém standardně pracuje s NC bloky tak, jak jsou postupně naprogramované. 

Pomocí alternativních programových bloků a smyček se dá tato posloupnost změnit. Prvky 

řídicích struktur jsou IF...ELSE, LOOP, FOR, WHILE a REPEAT, které mají v programu 

lokální platnost. Do každé úrovně podprogramu je možno vnořit až 16 řídících struktur, 

viz obr. 27 [15]. 

 

Obrázek 27 - Hloubka vnoření [15]. 

Programová smyčka s alternativou (IF, ELSE, ENDIF) 

 Jeli zapotřebí podmínit uskutečnění alternativního programového bloku, použije se 

příkaz IF a ELSE. V případě splnění podmínky IF se provede programový blok, který je 

za tímto příkazem. Pokud však podmínka IF splněna nebude, dojde k uskutečnění 
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alternativního programového bloku za příkazem ELSE. Není nutné provádět příkaz ELSE 

v případě, kdy není zvolena žádná jiná alternativa [15].  

Příklad: 

N10 DEF REAL LENGTH, WID  ; definice parametrů 

N20 LENGTH=40    ; předání skutečných hodnot 

N30 WID=2 

N40 IF WID>5 ; jestliže tloušťka stěny bude větší jak 5 zobrazí se 

blok N50 jinak se zobrazí blok N70 

N50 MSG("PRILIS VELKA TLOUSTKA STENY") 

N60 ELSE 

N70 MSG("V PORADKU") 

… 

N100 RET 

Smyčky (LOOP, FOR, WHILE) 

 Uplatnit smyčku s příkazem (LOOP, ENDLOOP) lze tam, kde je potřeba vytvořit 

nekonečný program. Dojde-li smyčka ke konci, provede se opětovný skok na její počátek. 

Jestliže se má opakovaně zpracovat pouze úsek programu a je znám počet těchto opakování, 

využije se smyčka s počítadlem (FOR … TO …, ENDFOR). Pro smyčku WHILE platí příkaz 

(WHILE, ENDWHILE), kde podmínka je definována na začátku a probíhá tak dlouho dokud 

není splněna [15]. 

3.3 Zpracování jednotlivých cyklů 

 Pro praktickou část diplomové práce se vytvořily parametrické programy pro obrábění 

tenkostěnné součásti volané jako cykly, což znamená, že je lze vyvolat z kteréhokoli 

NC programu v systému Sinumerik. Jedná se o cykly pro jednotlivé stanovené strategie 

frézování z kapitoly 2, které jsou závislé na poměrech výšky h k tloušťce t. U tvorby cyklu je 

potřeba zajistit, aby při jakýchkoli hodnotách, které si uživatel zvolí a zadá, proběhla operace 

z technologického hlediska správně nebo v opačném případě, aby program upozornil na to, že 

je něco v nepořádku. 

Zjednodušeně by se dala základní struktura programu rozdělit do několika úkonů, které 

je potřeba vyřešit. Za prvé je nutné definovat jednotlivé parametry, v další části je potřeba se 

zaměřit na pomocné výpočty a jejich správné provedení s napsáním podmínek pro uskutečnění 

operací, a nakonec se naprogramuje dráha pro pohyb samotného nástroje. 

Strategie dle Smitha a Dvoraka 

Tato strategie se využívá například u vysokorychlostního frézování rámů a žeber letadel, 

kde je jejím cílem zajistit co největší tuhost obrobku vhodným naprogramováním a seřazením 

dráhy nástroje, kdy se střídavě mění hrubování s dokončováním v jednotlivých hladinách. 

Pořadí řezů a všechny geometrické parametry volené uživatelem jsou vidět na obrázku 28. 

V tabulce 3 jsou uvedeny všechny parametry včetně popisů, které uživatel zadává do tohoto 

cyklu.  
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Obrázek 28 - Geometrické parametry pro frézovací cyklus dle Smitha a Dvoraka. 

Tabulka 3 - Všechny zadávané parametry do cyklu pro hrubování a dokončování v jedné hladině. 

Symbol Jednotka Popis 

LENGTH [mm] Délka polotovaru 

WID [mm] Požadovaná šířka tenké stěny 

DP [mm] Konečná hloubka 

FAL [mm] Přídavek na dokončení 

MID [mm] Šířka záběru ostří 

DIA_N [mm] Poloměr nástroje 

SN [min-1] Otáčky 

FFP1, FFP2 [mm/min] Posuvová rychlost 1 - hrubování, 2 - dokončování 

SPIN [-] Směr otáčení vřetene (1=M3, 0=M4) 

Pokud by uživatel pro dokončování chtěl zvolit jiný nástroj musel by si tento cyklus 

najít dle cesty viz kapitola 1.6.2 a přidat zde parametr pro volbu nástroje, avšak fáze hrubování 

je zde spíše myšlena jako součást dokončovací operace obrábění tenké stěny, neboť účelem 

hrubování je vždy co nejrychleji odebrat přebytečný materiál, a navíc cyklus s neustálou 

výměnou nástroje po každé hladině záběru by byl značně neefektivní. 

Cyklus FREZ_1_HLAD 

PROC FREZ_1_HLAD (REAL DP, REAL LENGTH, REAL WID, REAL DIA_N, 

REAL MID, REAL FAL, REAL SN, BOOL SPIN, REAL FFP1, REAL FFP2) 

       ; předání parametrů 

DEF REAL ZN, VAR1, MID2   ; definice pomocných parametrů 

DEF INT ZI 
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IF (WID>5) GOTOF ERROR1   ; podmínka uskutečnění cyklu 

ENDIF 

IF (DP<30) GOTOF ERROR1 

ENDIF 

; -------------------------- Výpočet pomocných proměnných 

VAR1=DP MOD MID    ; dělení se zbytkem 

IF VAR1==0  ; pokud VAR1 bude nula, provede se 

výpočet ZN=DP/MID, v opačném případě 

se znovu podělí a výsledek se zaokrouhlí 

nahoru 

ZN=DP/MID 

ELSE 

ZN=ROUNDUP(DP/MID) 

ENDIF      ; konec podmínky 

MID2=DP/ZN      ; upravená šířka záběru ostří 

; --------------- Najetí rychloposuvem do bezpečné vzdálenosti před začátek obrábění 

G0 X=-WID/2-FAL-DIA_N Y=-(LENGTH/2+(DIA_N+1)) Z=5 

; ---------------------------- Nastavení otáček a zapnutí procesní kapaliny 

S=SN       ; zadaní hodnoty pro otáčky 

IF SPIN==TRUE      ; volba směru otáčení vřetene 

M3 M8 ; otáčení vřetene po směru hodinových 

ručiček a zapnutí procesní kapaliny 

ELSE 

M4 M8 ; otáčení vřetene proti směru hodinových 

ručiček a zapnutí procesní kapaliny 

ENDIF 

; -------------------- Programování smyčky s definováním dráhy (od … do) 

FOR ZI=1 TO ZN ; smyčka se provede tolikrát, až dosáhne 

požadované hodnoty pro hloubku 

G0 Z=-ZI*MID2     ; najetí nástrojem do šířky záběru 

G1 Y=LENGTH/2+DIA_N+1 F=FFP1 ; frézování v ose Y s rychlostí posuvu 1 se 

zahrnutím poloměru nástroje a bezpečné 

vzdáleností od obrobku 

G0 X=WID/2 +FAL+DIA_N ; přejetí rychloposuvem do polohy pro 

druhý řez  



 

TVORBA UŽIVATELSKÝCH CYKLŮ 

 41 ÚST FSI VUT v Brně 

G1 Y=-LENGTH/2-(DIA_N+1) F=FFP1  

G0 X=-WID/2-(DIA_N) 

G1 Y=LENGTH/2+(DIA_N+1) F=FFP2 ; frézování v ose Y s rychlostí posuvu 2 

G0 X=WID/2+DIA_N 

G1 Y=-LENGTH/2-(DIA_N+1) F=FFP2 

G0 X=-WID/2-FAL-(DIA_N) 

ENDFOR      ; konec smyčky 

M5 M9      ; stop otáčkám a procesnímu chlazení 

G0 Z=5      ; odjezd do bezpečné vzdálenosti 

RET       ; návrat do hlavního programu 

ERROR1: ; chybové hlášení s vypsáním následujícího 

textu 

MSG("NEJEDNA SE O TENKOSTENNOU SOUCAST") 

M0       ; zastavení a ukončení programu 

GOTOB ERROR1     ; skok nahoru k podmínce IF 

RET       ; návrat do hlavního programu 

Strategie pro malý poměr výšky k tloušťce 

Pro vytvoření cyklu s malým poměrem h:t byla vybrána varianta dle obrázku 13a 

tzv. metoda „cikcak‘‘. Opět jako v předchozím případě jsou všechny geometrické 

a technologické parametry volené uživatelem vidět na obrázku 29 a v tabulce 4. U této varianty 

není ponechán přídavek na dokončení, s čímž musí operátor počítat a použít cyklus, vyžaduje-

li to situace, jednou pro hrubování a poté znovu i pro dokončování. 

 

Obrázek 29 - Geometrické parametry pro frézovací cyklus s malým poměrem h:t. 
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Tabulka 4 - Všechny parametry volené uživatelem pro strategii cikcak s malým poměrem h:t. 

Symbol Jednotka Popis 

LENGTH [mm] Délka polotovaru 

WID [mm] Požadovaná šířka tenké stěny 

DP [mm] Konečná hloubka 

MID [mm] Šířka záběru ostří 

DIA_N [mm] Poloměr nástroje 

FFP [mm/min] Posuvová rychlost 

SN [min-1] Otáčky vřetene 

SPIN [-] Směr otáčení vřetene (1=M3, 0=M4) 

Cyklus CIKCAK 

PROC CIKCAK (REAL DP, REAL LENGTH, REAL WID, REAL DIA_N, REAL 

MID, REAL SN, BOOL SPIN, REAL FFP)  ; předání parametrů 

DEF REAL ZN, VAR1, MID2     ; definice pomocných parametrů 

DEF INT ZI 

IF (WID>5) GOTOF ERROR1    ; podmínky uskutečnění cyklu 

ENDIF 

IF (DP<30) GOTOF ERROR1 

ENDIF 

IF (DP/WID)>(15/1) GOTOF ERROR2 

ENDIF 

; -------------------------- Výpočet pomocných proměnných 

VAR1=DP MOD MID      ; dělení se zbytkem 

IF VAR1==0  ; pokud VAR1 bude nula, provede 

se výpočet ZN=DP/MID, jinak se 

znovu podělí a výsledek zaokrouhlí 

nahoru 

ZN=DP/MID 

ELSE 

ZN=ROUNDUP(DP/MID) 

ENDIF       ; konec podmínky 

MID2=DP/ZN       ; upravená šířka záběru ostří 

; ---Najetí rychloposuvem do bezpečné vzdálenosti před obrobek a volba otáčení vřetena 

G0 X=-WID/2-DIA_N Y=-(LENGTH/2+(DIA_N+1)) Z=5 

S=SN        ; nastavení otáček 
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IF SPIN==TRUE       ; volba směru otáček 

M3 M8 ; otáčení vřetene po směru 

hodinových ručiček a zapnutí 

procesní kapaliny 

ELSE 

M4 M8 ; otáčení vřetene proti směru 

hodinových ručiček a zapnutí 

procesní kapaliny 

ENDIF 

; -------------------- Programování smyčky s definováním dráhy (od … do) 

FOR ZI=1 TO ZN-1 ; smyčka se provede tolikrát, až 

dosáhne požadované hodnoty ZN-1 

V případě ponechání ZN na místo ZN-1 by smyčka způsobila, že by konečná hloubka 

DP přesáhla požadovanou hodnotu, a proto se musí ukončit o krok dříve a zbytek dráhy je 

pro neobrobenou část ještě potřeba dodefinovat.  

G0 Z=-ZI*MID2      ; najetí nástrojem do n-té hloubky 

G1 Y=LENGTH/2+DIA_N+1 F=FFP ; frézování v ose Y s vf a se 

zahrnutím poloměru nástroje a 

bezpečné vzdáleností od obrobku 

G0 X=WID/2+DIA_N Z=-MID/2-(ZI*MID2) ; přejetí rychloposuvem do polohy 

pro další řez, jehož šířka záběru je o 

polovinu menší než předcházející 

G1 Y=-LENGTH/2-(DIA_N+1) F=FFP 

G0 X=-WID/2-(DIA_N) 

ENDFOR       ; konec smyčky 

; -------------------- Dodefinování potřebné dráhy k dokončení frézování 

G0 Z=-ZN*MID2      ; konečná hloubka DP 

G1 Y=LENGTH/2+DIA_N+1 F=FFP  

G0 X=WID/2+DIA_N Z=-DP 

G1 Y=-LENGTH/2-DIA_N-1 F=FFP 

M5 M9 

G0 Z5 

RET        ; návrat do hlavního programu 

ERROR1: ; chybové hlášení s vypsáním 

následujícího textu 

MSG("NEJEDNA SE O TENKOSTENNOU SOUCAST") 

M0        ; zastavení a ukončení programu 
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GOTOB ERROR1      ; skok nahoru k podmínce IF 

ERROR2: 

MSG("SPATNE ZVOLENA STRATEGIE") 

M0 

GOTOB ERROR2 

RET        ; návrat do hlavního programu 

Strategie pro střední poměr výšky k tloušťce 

Zde byla zvolena varianta překrývaného frézování (viz obrázek 14b) čili frézování 

s přesahem mezi jednotlivými průchody po protějších stranách. Znovu jsou všechny 

geometrické parametry volené uživatelem znázorněny na obrázku 30 a výpis všech ostatních 

parametrů je uveden v tabulce 5.  

 

Obrázek 30 - Geometrické parametry pro frézovací cyklus se středním poměrem h:t. 

Tabulka 5- Všechny parametry volené uživatelem pro strategii se středním poměrem h:t. 

Symbol Jednotka Popis 

LENGTH [mm] Délka polotovaru 

WID [mm] Požadovaná šířka tenké stěny 

DP [mm] Konečná hloubka 

FAL [mm] Přídavek na dokončení 

MID [mm] Šířka záběru ostří 

DIA_N [mm] Poloměr nástroje 

SN [min-1] Otáčky vřetene 

FFP1, FFP2 [mm/min] Posuvová rychlost 1 - hrubování, 2 - dokončování 

SPIN [-] Směr otáčení vřetene (1=M3, 0=M4) 
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Cyklus CIKCAK2 

PROC CIKCAK2 (REAL DP, REAL LENGTH, REAL WID, REAL DIA_N, REAL 

MID, REAL FAL, REAL SN, BOOL SPIN, REAL FFP1, REAL FFP2) 

        ; předání parametrů 

DEF REAL ZN1, ZN, VAR1, VAR2, MID2, MID3, DP1 

DEF INT ZI      ; definice pomocných parametrů 

IF (WID>5) GOTOF ERROR1    ; podmínky uskutečnění cyklu 

ENDIF 

IF (DP<30) GOTOF ERROR1 

ENDIF 

IF (DP/WID)<>BOUND(15/1,30/1,(DP/WID)) GOTOF ERROR2 

ENDIF 

DP1=(DP-FAL)      ; zahrnutí přídavku na dokončení 

; ---------------------- Výpočet pomocných proměnných pro hrubování 

VAR1=DP1 MOD MID     ; dělení se zbytkem 

IF VAR1==0 ; pokud VAR1 bude nula, provede 

se výpočet ZN=DP/MID, pokud ne, 

znovu se podělí a výsledek se 

zaokrouhlí nahoru 

ZN1=DP1/MID 

ELSE 

ZN1=ROUNDUP(DP1/MID) 

ENDIF       ; konec podmínky 

MID2=DP1/ZN1       ; upravená šířka záběru ostří 

; ----------------- Najetí rychloposuvem do bezpečné vzdálenosti před začátek obrábění 

G0 X=-WID/2-FAL-DIA_N Y=-(LENGTH/2+(DIA_N+1)) Z=5 

S=SN        ; zadaní hodnoty pro otáčky 

IF SPIN==TRUE       ; viz předcházející cykly 

… 

ENDIF 

; -------------------- Programování smyčky s definováním dráhy (od … do) 

FOR ZI=1 TO ZN1-1 ; smyčka se provede tolikrát, až 

dosáhne požadované hodnoty ZN-1  

G0 Z=MID2/2-ZI*MID2 ; najetí rychloposuvem do poloviny 

záběru 

G1 Y=LENGTH/2+DIA_N+1 F=FFP1 ; frézování v ose Y s vf  
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G0 X=WID/2+DIA_N+FAL Z=-ZI*MID2 ; přejetí rychloposuvem do polohy 

pro další řez, jehož záběr je 

o polovinu větší než předcházející 

G1 Y=-LENGTH/2-(DIA_N+1) F=FFP1 

G0 X=-WID/2-(DIA_N)-FAL 

ENDFOR       ; konec smyčky 

; -------------------- Dodefinování potřebné dráhy k dokončení hrubování 

G0 Z=-ZN1*MID2      ; najetí do požadované ap 

G1 Y=LENGTH/2+DIA_N+1 F=FFP1  

G0 X=WID/2+DIA_N+FAL Z=-DP1 

G1 Y=-LENGTH/2-DIA_N-1 F=FFP1 

M5 M9 

G0 Z=5 

; -------------------- Výpočet pomocných proměnných pro dokončování 

… 

 Dále je postup stejný jako pro hrubovací operaci jen se přepíší parametry VAR1 

na VAR2, ZN1 na ZN, MID2 na MID3 (počítá se s konečnou hloubkou DP), FFP1 na FFP2 

a přídavek FAL se do dráhy již nebude zadávat. Chybové hlášení při nesplnění podmínek je 

shodné s předcházejícím cyklem CIKCAK. 

Strategie pro velký poměr výšky k tloušťce 

 Střídání stran a zároveň využití podpěr je charakteristickým rysem této strategie 

přezdívané „vánoční stromek“ (obr. 15). Tabulka 6 a obrázek 31 znovu představují všechny 

uživatelem zadávané parametry. Pro zkrácení a zrychlení při zadávání dráhy se využilo 

možnosti definování uživatelských maker, která mohla posloužit i v některých případech 

předcházejících cyklů. 

 

Obrázek 31 - Geometrické parametry pro velký poměr h:t. 



 

TVORBA UŽIVATELSKÝCH CYKLŮ 

 47 ÚST FSI VUT v Brně 

Tabulka 6 - Všechny parametry volené uživatelem pro strategii s velkým poměrem h:t. 

Symbol Jednotka Popis 

LENGTH [mm] Délka polotovaru 

WID [mm] Požadovaná šířka tenké stěny 

DP [mm] Hloubka T-profilu 

MID [mm] Šířka záběru ostří 

DIA_N [mm] Poloměr nástroje 

FAL [mm] Přídavek na podporu stěny 

FFP1 [mm/min] Posuvová rychlost 

SN [min-1] Otáčky nástroje 

SPIN [-] Směr otáčení vřetene 1=M3, jinak M4 

 Pro vytvoření vlastních maker je třeba postupovat dle kapitoly 1.6.1. Do složky Data 

NC/Definice/UMAC (viz obrázek 32) si uživatel nadefinuje a následně aktivuje navrhnutá 

makra. V případě, že se ve složce soubor pro definování uživatelských maker UMAC 

nenachází, stačí jej jednoduše pomocí tlačítka  vytvořit. 

 

Obrázek 32 - Cesta k UMAC.DEF. 

Definice maker pro cyklus FREZ_T_STROM 

N10 DEFINE D_X1 AS X=WID/2+DIA_N    ; posuny v ose X 

N20 DEFINE D_X2 AS X=-WID/2-DIA_N 

N30 DEFINE D_X3 AS X=WID/2+DIA_N+(FAL/2) 

N40 DEFINE D_X4 AS X=-WID/2-(FAL/2)-(DIA_N) 

N50 DEFINE D_X5 AS X=WID/2+DIA_N+(FAL) 

N60 DEFINE D_X6 AS X=-WID/2-(FAL)-(DIA_N) 

N70 DEFINE D_Y1 AS Y=LENGTH/2+DIA_N+1   ; posuny v ose Y 

N80 DEFINE D_Y2 AS Y=-LENGTH/2-DIA_N-1  

N90 DEFINE D_Z AS Z=-MID2*ZI     ; posuny v ose Z 

N100 M30 
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Cyklus FREZ_T_STROM 

PROC FREZ_T_STROM (REAL DP, REAL LENGTH, REAL WID, REAL DIA_N, 

REAL MID, REAL FAL, REAL SN, BOOL SPIN, REAL FFP1) 

        ; předání parametrů 

DEF REAL ZN, VAR1, MID2    ; definice pomocných parametrů 

DEF INT ZI 

; ----------------------- Podmínky uskutečnění cyklu (viz předchozí cykly) 

; ---------------------- Výpočet pomocných proměnných (viz ostatní cykly)  

… 

; ----------------- Najetí rychloposuvem do bezpečné vzdálenosti před začátek obrábění 

G0 D_X2 D_Y2 Z=5 

; ----------------- Zadání hodnoty a směru otáček 

… 

; ------- ---------- Programování smyčky pro dráhu s využitím maker 

G0 D_X2 D_Y2 D_Z 

G1 D_Y1 F=FFP1 

G0 D_X1 

G1 D_Y2 F=FFP1 

G0 D_X3 D_Z-MID2 

G1 D_Y1 F=FFP1 

G0 D_X4 

G1 D_Y2 F=FFP1 

G0 D_X6 D_Z-2*MID2 

G1 D_Y1 F=FFP1 

G0 D_X5 

G1 D_Y2 F=FFP1 

ENDFOR 

; ------------- Dodefinování potřebné dráhy k dokončení cyklu (viz předchozí část) 

… 

RET        ; návrat do hlavního programu 

Při variantě frézování dle strategie na principu vánočního stromku z literatury [21] se 

střídavě mění sousledné s nesousledným frézováním, což se z technologického hlediska nejeví 

jako optimální řešení, a proto byla navrhnuta upravená varianta cyklu pro velké poměry, kde se 

opora ponechává až po konečnou hloubku a nástroj se pohybuje po vyznačené dráze, čímž se 

zajistí po celou dobu buď sousledné nebo nesousledné frézování na základě volby otáčení 

vřetene, viz obrázky 33, 34. 
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Obrázek 33 - Cyklus pro frézování s postupným ponecháváním opory. 

 

Obrázek 34 - Simulace cyklu VSTROM s pohledem zepředu. 

Kompletní programy pro všechny jednotlivé NC cykly se nachází v přílohách této 

diplomové práce. Ověření funkčnosti cyklů se provedlo v Sinutrainu při spuštění simulace 

následujícího hlavního programu (obrázek 36). 
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Hlavní program T_profil.MPF 

G54 G90 G17      ; nastavení základních G-funkcí 

T="CUTTER 10"      ; volba nástroje 

 Vhodný nástroj pro obrábění hliníkové slitiny EN AW 7075 je například stopková fréza 

CoroMillⓇ Plura 2S221-1000-150-NG H10F, jejíž obecné znázornění lze vidět na obr. 35 a popis je 

uveden v tabulce 7. Jde o nástroj s dlouhou životností při vysokých úběrech materiálu, jehož 

geometrie je speciálně přizpůsobená frézování hliníku s výborným odvodem třísek díky velké zubové 

mezeře. Speciální válcová fazeta napomáhá snižování vibrací a omezuje problémy s vylamováním 

ostří na minimum. Důležitá je optimalizace dosahu nástroje (možnost přizpůsobit velikost vyložení 

a pracovní vůle) [35].  

 

Obrázek 35 - Fréza CoroMillⓇ  Plura [35]. 

Tabulka 7 - Parametry frézy [35] 

Symbol Hodnota Popis 

DC 10 mm Řezný průměr 

RE 1,5 mm Poloměr rohu 

LU 60 mm Použitelná délka 

LF 100 mm Funkční délka 

APMX 15 mm Maximální šířka záběru ostří 

DCON 9,7 mm Spojovací průměr 

 Dalším podstatným faktorem při obrábění je nastavení řezných podmínek, kdy vysoké 

řezné parametry zajistí vysokou produktivitu, avšak tím dojde ke značnému nárůstu nákladů. 

Volbou nízkých parametrů se naopak sníží náklady, ale také produktivita. Snahou je dosáhnout 

mezi nimi kompromisu, zvolit podmínky, tak aby bylo dosaženo optimálního opotřebení 

nástrojů, dobré kvality povrchu a bezpečnosti samotného obráběcího procesu (například 

zamezení vzniku vibrací). V této práci se bude vycházet z konkrétních doporučených řezných 

podmínek od výrobce nástrojů SANDVIK Coromant pro univerzální frézovací centrum 

s maximálními otáčkami na vřeteni 18 000 min-1. Vhodná řezná rychlost, posuv na zub, radiální 

a axiální šířka záběru ostří pro zvolené technologie frézování jsou uvedeny v tabulce 8, kde 

velikost ap byla stažena na polovinu z důvodu zajištění lepší tuhosti.  

Tabulka 8 - Řezné podmínky [35]. 

vc [m/min] fz [mm] ae [mm] ap [mm] 

476 0,14 4 6 
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Rychlosti otáčení vřetene n a posuvu vf se získají na základě známých hodnot řezné 

rychlosti vc, průměru nástroje D, počtu efektivních břitů na nástroji z a posuvu na zub fz dle 

vztahů: 

 

M6         ; aktivování nástroje 

WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0,-80,-80,10,80) 

; volba polotovaru tvaru 

středového kvádru 

; ----------Otáčky a směr otáčení + chlazení zadávány přímo v cyklech 

; ----------------Pro volání je potřeba cyklus vyjmout z komentáře 

; CIKCAK (30,80,2,5,6,15100,1,4230) 

; FREZ_1_HLAD (45,80,2,5,6,1,15100,1,4230,2100) 

; CIKCAK2 (45,80,2,5,6,1,15100,1,4230,2100) 

FREZ_T_STROM (60,80,2,5,6,1,15100,1,4230) ; aktivní cyklus 

; VSTROM (60,80,2,5,10,4,4230) 

M30         ; konec programu 

 

Obrázek 36 - Ověření funkčnosti cyklu FREZ_T_STROM. 

 𝑛 =
𝑣𝑐 ∙ 1000

𝐷 ∙ 𝜋
     [𝑚𝑖𝑛−1] (7) 

 𝑣𝑓 = 𝑓𝑧 ∙ 𝑧 ∙ 𝑛     [𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛] (8) 
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Hlavní programy ZEBRO_UPNUTI_1.MPF a ZEBRO.MPF 

Na vygenerování NC kódu pro obrobení žebra z polotovaru o rozměrech 

176x602x52 mm se použil software Autodesk PowerMILL Ultimate 2019. Jedná se 

o univerzální a výkonný CAM technologický systém pro rychlé a bezchybné vytváření 

NC drah. U ISO programování je problém vytvořit složitější křivku (např. křivka 

s tangenciálním napojením). Dílensky orientované programování ShopMill dokáže pracovat se 

složitějšími tvary kontur a dokáže vůči sobě vazbit jednotlivé křivky, ale tato varianta je při 

snaze vytvořit složitější křivku neefektivní a časově náročnější. Použití CAM softwaru 

využívající výpočty na principu MKP je v dnešní době vhodným aparátem pro programování 

složitých tvarových ploch k rychlému vygenerování NC programu. Dílensky orientované 

programování má však také stále svůj potenciál při aplikaci některých strategií obrábění 

(viz cykly kapitola 3.3). 

 

Obrázek 37 - Upnutí žebra v přípravku. 

Žebro se bude obrábět na dvě upnutí, kdy se při prvním upnutí (pomocí modulárního 

systému upnutí) zarovná čelo, navrtají se díry o průměru 8,8 mm pro vytvoření metrických 

závitů M10x1,25 k uchycení do přípravku, viz obrázek 37 a vyfrézují se odlehčovací otvory. 

Výsledek simulace z tohoto kroku je vidět na obrázku 38. 

 

Obrázek 38 - Simulace obrobku při prvním upnutí. 
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Při druhém upnutí v přípravku se vyhrubují a dokončí plochy na čelech v jednotlivých 

hladinách. Provede se frézování s ohraničením vnější kontury a následně pak i obrábění 

otevřených prvků (viz obr. 39 bez viditelných obrobených prvků z předchozího upnutí). 

Nakonec se zpracují zbývající uzavřené kapsy i kapsy s ostrůvky pro aplikaci uživatelských 

cyklů. Výsledek simulace obrobeného žebra při druhém upnutí je na obr. 40. 

 

Obrázek 39 - Simulace obrábění vnějších prvků. 

 

Obrázek 40 - Simulace obrobeného žebra do fáze pro aplikaci cyklů. 
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Pro obrobení tenkých stěn na žebru z kapitoly 3 je kromě nulového bodu G54 potřeba 

nadefinovat další nulové body G55, G56, G57 (viz obrázky 41, 42) a aplikovat jednotlivé 

vhodné strategie frézování, pro které byly vytvořeny uživatelské cykly. Dráha cyklů je vztažena 

k počátku souřadného systému (nulová hodnota os X, Y, Z), a proto je potřeba souřadný systém 

buďto transformovat pomocí funkcí posunutí počátku TRANS a otočení roviny ROT nebo využít 

právě možnosti nadefinování dalších nulových bodů. Jiným řešením by také mohlo být přidání 

parametrů pro definování souřadného systému přímo do uživatelských cyklů. 

 

Obrázek 41 – Poloha nulových bodů pro frézování jednotlivých stěn. 

 Žebro se vyhrubuje a dokončí s ponecháním přídavného materiálu o šířce 10 mm 

na vybraných stěnách pro následnou aplikaci jednotlivých cyklů. 

 

Obrázek 42 – Zadání hodnot v Sinutrainu pro posunutí počátku. 

G71 G90 G64 G17 

G54 

WORKPIECE(,"",,"BOX",0,0,-51,-80,0,0,602,-176.26)   

            

     ; definice polotovaru 

… ; zpracování programu pro obrobení žebra (upnutí v 

přípravku) 

G55 
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T="CUTTER 10" M6  ; fréza CoroMillⓇ Plura 

$P_PFRAME=CROT(Z,88) ; natočení souřadného systému o 88° okolo osy Z 

FREZ_T_STROM (35,100,1,5,6,1,15100,1,4230)    

            

     ; cyklus frézování s poměrem ℎ: 𝑡 = 35: 1 

G0 Z10    ; odjetí nástroje do bezpečné vzdálenosti 

G56 

$P_PFRAME=CROT(Z,0) 

CIKCAK2 (40,60,2,5,6,1,15100,1,4230,2100) 

G0 Z20 

G57 

$P_PFRAME=CROT(Z,90) 

CIKCAK (30,50,3,5,6,15100,1,4230) 

G0 Z25 

M30 

 Výsledek simulace hlavního programu ZEBRO.MPF pro celkové obrobení žebra 

při druhém upnutí včetně zpracování jednotlivých tenkých stěn je vidět na obr. 43. 

 

Obrázek 43 - Ověření funkčnosti cyklů v simulaci na součásti žebra křídla letadla. 
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4 TVORBA GRAFICKÉ PODPORY 

 K vlastním uživatelským cyklům je vhodné mít vytvořenou i grafickou podporu, která 

zaručí, že v případě, kdy je bude operátor CNC stroje chtít využít, tak bude vědět, jaké hodnoty 

zadat pro příslušné parametry, aby samotný cyklus fungoval. Jak již bylo řečeno v kapitole 1.6, 

pro tvorbu vlastní grafické podpory je potřeba splnit čtyři základní kroky a to definovat [36]: 

▪ proměnné, 

▪ softkey uživatelského cyklu, 

▪ masku uživatelského cyklu, 

▪ funkce a procedury. 

4.1 Definice proměnných 

Pro již vytvořené cykly se využije jedenácti proměnných, které se nadefinují 

v editoru „UGUD.DEF“. Cesta k vytvoření UGUD se shoduje s cestou pro definici maker 

(viz Cyklus FREZ_T_STROM). Lze také použít již vytvořený definiční soubor 

(např. GUD4.DEF) a proměnné připsat k již existujícím. 

DEF NCK REAL _HODN01 

… 

DEF NCK REAL _HODN11 

M30 

 Proměnné se nalézají v Menu Select/Parametry/Uživatelské proměnné dále už obr. 44, 

kde se jejich hodnoty dají editovat. V příloze 7 jsou pak vypsány všechny jejich definice. 

 

Obrázek 44 -Globální GUD. 

4.2 Zadání softkey uživatelského cyklu 

Systém využívá souboru easyscreen.ini, kde jsou definovány vstupní body, které mohou 

posloužit pro vytvoření stromu uživatelských obrazovek. Soubor je uložen v systémových 

datech (/Data HMI/ Nastavení/ Systém/), ale aby se dal editovat, je třeba jej zkopírovat 

do složky Data HMI/ Nastavení/ Systém. V souboru je k dispozici seznam volných softkey 

pro uživatele. Easyscreen.ini slouží k udání cesty pro softkey odkazující na určitá místa 

v prostředí programu Sinutrain a zároveň odkazuje na místo, kde je definována maska cyklu. 

V tomto případě se v sekci AREA Program Editor vybral řádek [36]: 

;StartFile14 = area := AreaProgramEdit, dialog := SlProgramEdit, 

menu := SlStepStdMillMenuHU, startfile := aeditor.com 
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Uživateli stačí pouze přepsat poslední slovo aeditor.com na některé jím zvolené a pak 

jen celý řádek bez středníku zkopírovat na začátek souboru do sekce [STARTFILES]. To 

zajistí spuštění souboru, ve kterém je naprogramovaná maska cyklu a další funkce. 

StartFile14 = area := AreaProgramEdit, dialog := SlProgramEdit, 

menu := SlStepStdMillMenuHU, startfile := moje.com 

Příponu .com je nutno za názvem vždy ponechat. 

4.3 Tvorba masky uživatelského cyklu a přiřazení funkcí 

 V této části je potřeba vytvořit soubor moje.com, který se obvykle umisťuje do adresáře 

Systém CF card/user/sinumerik/hmi/proj a ve kterém se definuje zvolená softkey a maska 

cyklu. Posledním krokem je vygenerování řádku, který zajistí spuštění cyklu příkazem OUTPUT 

[36]. V Sinutrainu však lze jako logickou jednotku použít přímo uložiště PC. Cesta k její tvorbě 

vede přes Menu Select/Uvádění do provozu/HMI/Logické jednotky (obrázek 45). Do adresáře 

…/user/sinumerik/hmi/ico640 si pak uživatel ukládá obrázky pro grafickou podporu. 

 

Obrázek 45 - Vygenerování uložiště PC. 

Definice masky 

; ---------------------- definice softkey 

//S(START)     ; začátek definice 

HS14=("MojeCykly")    ; název pro čtrnácté horizontální tlačítko 

PRESS(HS14)     ; stisknutí softkey 

LM("maska") ; stisknutím tlačítka s názvem MojeCykly 

se zobrazí grafická podpora (maska)  

END_PRESS 

//END      ; konec definice 
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; -------------------- definice masky 

//M(maska/"Vyber strategii pro frézování tenké 

stěny"/"strategie.png")        

       ; maska pro volbu cyklu (obr. 46) 

VS1=("h:t<15:1") ; přiřazení názvů jednotlivým vertikálním 

tlačítkům 

VS2=("h:t<30:1") 

VS3=("Smith_Dvorak") 

VS4=("h:t>30:1") 

VS7=("Storno") 

PRESS(VS1) ; stisknutím se otevře maska1 – konkrétní 

cyklus 

LM("maska1") 

END_PRESS 

… 

PRESS(VS7) ; stiskem softkey VS7 je proveden návrat 

zpět do editace programu 

EXIT 

END_PRESS 

//END       ; konec definice 

… 

 

Obrázek 46 - Grafická podpora pro volbu strategie. 
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; ------------------------- definice masky 4 

//M(maska4/"Muj cyklus FREZ_T_STROM"/"STROMEK.png")  

       

 ; maska pro cyklus FREZ_T_STROM 

Def 

Var1=(R2///"DP_Hloubka","DP"//"STROMEK.png"/"_HODN01"/340,50,1

50/430,50,100)       

 ; definice lokální proměnné 

… 

; ------------------------- definice softkey 

VS7=("Storno") ; název sedmého vertikálního tlačítka 

VS8=("Převzít") ; název osmého vertikálního tlačítka 

PRESS(VS7) 

EXIT 

END_PRESS 

PRESS(VS8) ; vygenerování příkazu GC ("VETA4") 

GC("VETA4") ; příkaz GC - zkr. GenerateCode spouští metodu 

generování NC-věty, jejíž obsah je dán návěstím 

("VETA4") a procedurou ("OUTPUT") [34] 

EXIT 

END_PRESS 

OUTPUT(VETA4) ; provede se sestavení generované NC-věty 

"FREZ_T_STROM("var1","var2","var3","var4","var5","var9","var6"

,"var7","var10")" 

END_OUTPUT 

//END ; konec definice masky cyklu FREZ_T_STROM 

Na obrázcích 47, 48 je zobrazena ukázka grafické podpory pro cyklus 

FREZ_T_STROM. Vyplněním hodnot a stisknutím tlačítka převzít, se do programu na místo 

kurzoru vypíše věta FREZ_T_STROM (…, …, …) odkazující na daný cyklus. Celá definice 

grafické podpory se nachází v příloze 6. 
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Obrázek 47 - Grafická podpora cyklu FREZ_T_STROM. 

 

Obrázek 48 - Grafická podpora pro přídavek na podporu stěny. 
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ZÁVĚR 

 Tato diplomová práce přibližuje problematiku tvorby uživatelských cyklů a maker 

v systému Sinumerik Operate širší odborné veřejnosti. Programátor si může vytvořit řadu 

cyklů dle svých potřeb a ulehčit tak práci i ušetřit čas nejen sobě, ale také operátorovi 

CNC stroje. V teoretické části práce byla uvedena technika tvorby maker i cyklů a v praktické 

byly naprogramovány již konkrétní cykly pro frézování otevřených tenkých stěn u součásti 

tvaru žebra křídla letadla z materiálu EN AW 7075 se zajištěním lepší tuhosti soustavy nástroj-

obrobek při vlastním procesu řezání. Tyto cykly se řídily dle pravidel druhé kapitoly a byly 

podrobně vysvětleny a popsány v rámci kapitoly 3. U tvorby uživatelských cyklů je nutné 

zajistit jejich funkčnost, stabilitu a také flexibilitu. Ověření funkčnosti cyklů bylo provedeno 

pouze v simulaci systému Sinutrain Operate 4.7. K cyklům byla vytvořena i grafická podpora 

s cílem ještě více usnadnit jejich používání. Postup její tvorby byl v práci také vysvětlen. 

Na vygenerování NC drah pro obrobení žebra s ponecháním přídavku na opracování 

otevřených tenkých stěn se využil software PoweMILL a poté se doplnil NC program 

pro použití jednotlivých cyklů. Flexibilita cyklů spočívá v jejich aplikaci i na další tenkostěnné 

součásti používané ve strojírenství, pro experimentální ověření jejich funkčnosti a stability by 

se použila deska z hliníkové slitiny popsaná v kapitole 3 a teprve poté by se cykly aplikovaly 

i na součást s názvem Žebro. 

 V práci byla navrhnuta i druhá varianta cyklu pro ℎ: 𝑡 > 30: 1, která se neřídí přesně 

podle strategie na principu „vánočního stromku“, jak je uvedeno v literatuře [22], ale pohyb 

nástroje je naprogramován tak, aby nedocházelo ke střídání sousledného frézování 

s nesousledným a aby zůstávala zachována schodovitá podpora až po konečnou hloubku stěny. 

Tento způsob by měl zajistit zachování dostatečné tuhosti stěny po celou dobu obrábění a volba 

možnosti sousledného či nesousledného frézování je z technologického hlediska efektivnější. 

Většinou se vždy preferuje sousledné frézování pro své výhody (kvalitnější obrobená plocha, 

větší životnost nástroje, větší produktivita), ale pokud je špatně seřízený stroj mohou vznikat 

chvění a rázy, protože průřez třísky je na začátku záběru maximální a postupně se snižuje. 

Tento jev je v případě obrábění tenkých stěn značně nežádoucí, neboť jejich tuhost je už tak 

malá, a proto by se dala zvážit i volba nesousledného frézování. Výsledný čas simulace 

obrábění tenké stěny (kapitola 3) u tohoto cyklu za řezných podmínek z kapitoly 3.3 odpovídá 

času 𝑡2 = 4: 57 min, což je oproti času simulace původní strategie skoro dvojnásobná hodnota 

𝑡1 = 2: 33 min. V případě, kdy šířka záběru ostří 𝑎𝑝 > 15 mm nastane obrat a výsledný čas 

simulace cyklu VSTROM bude kratší než původní varianta. 

 Ve výrobě se dnes stále více využívá CAD/CAM systémů, ale může nastat i případ, 

kdy jejich aplikace není vhodná. Příkladem jsou právě cykly vytvořené v této práci usnadňující 

tvorbu programu na obrobení tenké stěny definováním jen několika názorných parametrů. 

Ve srovnání s dnešními již vysoce produktivními CAD/CAM systémy je následná příprava 

výroby za pomoci takového programu přece jen efektivnější. Další výhoda je, že si 

programátor může sestavit program přesně tak, jak sám potřebuje anebo dle požadavků výroby. 

 Konkrétní příklady a podrobně zpracované programy s vysvětlivkami v této práci 

mohou sloužit také jako učební pomůcka nebo návod pro tvorbu vlastních uživatelských cyklů 

(včetně tvorby grafické podpory) a maker pro další generaci studentů nebo pro zájemce, kteří 

by si chtěli rozšířit své znalosti v oblasti programování CNC strojů a následně tak třeba také 

přispět svou prací k vyšší efektivnosti ve výrobě. 
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Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

A50 % Tažnost 

ae mm Axiální šířka záběru ostří 

Al - Hliník 

ap mm Radiální šířka záběru ostří 

b mm Šířka stěny 

CAD - Computer aided design 

CAM - Computer aided manufacturing 

CF card - Compact flash card 

CNC - Computer numerical control 

Cr - Chrom 

Cu - Měď 

D mm Průměr nástroje 

DP - Konečná hloubka 

E GPa Youngův modul pružnosti v tahu 

F N Radiální síla 

f mm/min Posuv 

Fe - Železo 

FN N Normálová síla 

fz mm Posuv na zub 

G GPa Modul pružnosti ve smyku 

h mm Výška stěny 

h mm Tloušťka stěny 

HBW - Tvrdost podle Brinella 

HMI - Komunikační prostředí stroje a člověka 

HSC - High speed cutting 

I mm4 Kvadratický moment průřezu 

L mm Výška stěny 

Mg - Hořčík 

Mk Nm Kroutící moment 

MKP - Metoda konečných prvků 

Mn - Mangan 

My Nm Ohybový moment 

n min-1 Otáčky vřetene 

NC - Numerical control 

RFP - Referenční rovina 

Rm MPa Pevnost v tahu 

Rp0,2 MPa Mez kluzu 

RTP - Návratová rovina 
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RŽ - Rozpouštěcí žíhání 

SDIS - Bezpečná vzdálenost 

Si - Křemík 

T °C Teplota 

t mm Tloušťka stěny 

Ti - Titan 

Tz Pa Smykové napětí 

vc m/min Řezná rychlost 

W kJ Energie napjatosti 

wf mm Průhyb nástroje 

wmax mm Průhyb obrobku 

x mm Vzdálenost od radiální síly 

z - Počet efektivních břitů na nástroji 

Zn - Zinek 

β ° Zkos 

ρ g/cm3 Objemová hmotnost 
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