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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá technologickými procesy obrábění tenkostěnných součástí 
a úpravou těchto procesů v závislosti na následném mezioperačním měřením reál-
ných rozměrů těchto součástí. V rámci teoretické části je předložena rešeršní studie 
technologických možností měření tenkostěnných součástí a principy programování 
měřicích sond. V hlavní praktické části předkládané práce je popsán návrh experi-
mentu, který testuje jednotlivé technologické kroky a jejich vliv na kvalitu prototypu 
vyráběné tenkostěnné součásti. Jsou vytvořeny numerické (NC) kódy s využitím pa-
rametrického programování, které jsou následně použity při samotné realizaci tohoto 
experimentu. V závěru práce jsou prezentovány a diskutovány výsledky měření roz-
měrů obráběných ploch a vlivu korekčních drah, které by měly napomáhat přesnější 
výrobě dle předepsaných rozměrů, ale v tomto experimentu se nedosáhlo předpoklá-
daných výsledků. Proto jsou navrženy nové postupy k tvorbě těchto drah, které je 
možno využít v budoucí realizaci tohoto experimentu. 
 
Klíčová slova 

spínací dotyková sonda, mezioperační měření, tenkostěnná součást, vychýlení sou-
části, frézování 

 

ABSTRACT 

This thesis concerns the technological processes of machining of thin-walled parts 
and the modification of said processes in dependence on the following interoperative 
measurement of the real dimensions of these parts. Within the theoretical part a re-
search study of technological possibilities of measuring thin-walled parts and prin-
ciples of probe programming are presented. In the main practical part of the thesis a 
proposal of an experiment is described, which tests the individual technological steps 
and their influence on the quality of a prototype of the produced thin-walled part. Nu-
merical (NC) codes are created using parametric programming, which are then used 
during the realization of the experiment itself. In the conclusion there are presented 
and discussed the results of measuring of the machined surfaces and the influence of 
correction paths, which should help to achieve a more accurate production according 
to given dimensions. This experiment, however, has not met the expected results. 
That is why new procedures have been designed in order to create said paths, which 
can be used in a future realization of this experiment. 
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ÚVOD 

Obráběcí centra se stávají nedílnou součástí strojírenských firem. Jejich součástí 
může být měřicí technika sloužící k definování nulového bodu obrobku a změření ná-
stroje. Avšak toto jsou jen základní funkce a další jejich možnosti již nejsou tolik vyu-
žívané. To může být způsobeno jejich neznalostí či udržováním starých pořádků 
a bránění se novým přístupům. Přitom nákup obráběcího centra je velkou investicí 
a nemalou součástí této ceny je obrobková a nástrojová sonda, a proto by měly být 
plně využívány v obráběcím procesu. Tím lze dosáhnout významných úspor zejména 
snížením výroby neshodných dílů či zkrácení vedlejších časů určených pro rozměro-
vou kontrolu dílů. 

Nástrojovou sondu lze uplatnit pro kontrolu nástrojů během obráběcího procesu. 
Například jejím zařazením do dokončovací operace, při které dojde ke změření prů-
měru nástroje a zároveň porovnání s podmínkou pro maximální opotřebení. Dále ji lze 
využít k ochraně nástrojů před zničením pouhou kontrolou délky vrtáku po vrtání, aby 
nedošlo ke zničení závitníku. Obrobkovou sondou lze měřit funkční plochy a hlídat 
rozměrové tolerance kusu. Tím odpadne vyjímání kusů, jejich přeměření a znovu upí-
nání v případě zjištěného problému. 

Práce se bude zabývat začleněním obrobkové sondy do procesu obrábění a jako 
testovací objekt bude tenkostěnná součást. Tato součást představuje důležitý prvek 
v automobilovém a leteckém průmyslu, kde je kladen velký důraz na nízkou hmotnost 
výrobku. Při obrábění součásti dochází ke snadné deformaci kvůli její nízké tuhosti, 
což představuje problémy při její výrobě či úpravě. Pomocí obrobkové sondy bude 
tato deformace zmapována a bude navržena taková dráha nástroje, aby vzniklá stěna 
odpovídala předepsanému rozměru po celé své délce. 
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Při výrobě součástí musí docházet k rozměrové kontrole mezi jednotlivými tech-
nologickými operacemi a k následné finální kontrole hotového výrobku. Měřidlo se volí 
takové, které je o řád přesnější než daný rozměr. Měření je prováděno pomocí dvou 
metod, a to komparační nebo absolutní. Komparační metodou se hledá odchylka od 
již předem stanoveného základního rozměru. Absolutním měřením se získává daný 
rozměr ze stupnice či displeje na měřidle. Další možné dělení metod měření je na 
dotykové a bezdotykové. Mezi dotyková měřidla patří většina klasických dílenských 
měřidel. Pro měření pomocí dotyku musí být součást v klidu a následně dojde ke kon-
taktu a silovému namáhání stykových ploch. Na rozdíl od bezdotykového měření, kde 
ke styku povrchů s možnými deformacemi nedochází, navíc měření může probíhat 
i za pohybu součásti [1]. 

Průmysl prochází další revolucí a spolu s ní se musí vyvíjet i měřidla. Do popředí 
se dostávají nekonvenční měřidla, jejichž výhodou je snadná implementace do výrob-
ního procesu a jeho zautomatizování. Klasická dílenská měřidla mají v provozech 
stále své uplatnění, ale jejich společnou nevýhodou je člověk, který měření provádí 
a odečítá naměřené hodnoty. Proto jsou tato měření velice subjektivní a při přesné 
výrobě může docházet k chybám. 

Následující podkapitoly se budou věnovat jak klasickým, tak nekonvenčním měři-
dlům vhodným pro měření tenkostěnných výrobků. Dále se zaměří na využití sond 
používaných v obráběcích centrech.  

 

1.1. Dílenská měřidla 

Dílenská měřidla se používají k rychlému vyhodnocení rozměru. Na ústupu jsou 
měřidla s analogovým způsobem odečítání hodnot a jsou nahrazována modernějšími 
verzemi využívajícími digitální technologie. Tím se eliminuje část chyby vzniklé ode-
čítáním ze stupnice. Možnou nevýhodou je větší citlivost elektroniky k nečistotám 
a kapalinám v provozu. Proto je nutné brát ohled na místo použití zařízení a zvolit 
vhodný typ s přiměřenou ochranou pro dané prostředí. 

 

1.1.1 Posuvná měřítka 

Posuvná měřítka patří do skupiny absolutních měřidel a jsou určena pro měření 
vnějších i vnitřních rozměrů a hloubky. Měřítko sestává ze dvou částí. Pevná část 
obsahuje stupnici a posuvná část je opatřena noniem, kruhovým číselníkem nebo di-
gitálním odměřováním, jak je zobrazeno na obrázku 1.1. Obě tyto části jsou opatřeny 
čelistmi, z jedné strany většími pro měření vnějších rozměrů a z druhé strany men-
šími, tvarově upravenými, pro měření vnitřních otvorů. Na konci může být výsuvný 
hloubkoměr. Posuvná měřítka se prodávají v mnoha variantách s různými typy čelistí 
vhodných pro specifické měření rozměrů. 

Posuvná měřítka se vyrábí v několika délkových variantách. Běžná posuvná mě-
řítka jsou v rozsahu 0–150 mm, 0–200 mm nebo 0–300 mm. Při měření je nutné, aby 
se čelisti měřeného objektu dotýkaly co největší možnou plochou. Síla, která vyvozuje 
kontakt, musí být při každém měření stejná, aby bylo docíleno korektního měření. 
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Přesnost posuvných měřítek je typem posuvky a výrobcem, ale obecně se pohybuje 
v rozmezí 0,03 – 0,05 mm nebo se řídí normou DIN 862. [2]. 

 

Obr. 1.1. Digitální posuvné měřítko s rozlišitelností 0,01 mm. 

 

1.1.2 Mikrometrická měřidla 

Dalším typem dílenských měřidel jsou měřidla mikrometrická. Vyrábí se v mnoha 
typech a touto variabilitou je zajištěna možnost měřit vnější, vnitřní rozměry a hloubky. 
Jsou o řád přesnější než posuvná měřítka. Jejich charakteristickou částí je mikrome-
trický šroub s maticí se stoupáním 0,5 mm na otáčku [2]. 

Pro měření tenkostěnných těles lze využít dvou variant mikrometrických měřidel. 
Jedná se o třmenové mikrometry a pasametry. 

Třmenové mikrometry patří mezi absolutní měřidla a slouží k měření vnějších roz-
měrů. Skládají se ze třmenu, který má na jednom konci pevný dotyk a druhý konec je 
opatřen pohyblivým dotykem napojeným na mikrometrický šroub. Posuv pohyblivé 
čelisti je vyvozen otáčením spojky, která má za úkol zajistit stejný tlak dotyků na mě-
řeném objektu. Odečítání naměřené hodnoty je opět zajištěno buď stupnicí, kruhovým 
číselníkem nebo digitálním displejem.  

Třmenové mikrometry se obyčejně vyrábí v rozmezí 0–25 mm, 25–50 mm, 
50–75 mm. Také obsahují vyměnitelné dotyky k měření drážek, závitů, ozubených kol 
podobně jako na obrázku 1.2. Jejich rozlišitelnost je až 0,001 mm a přesnost je dána 
typem měřidla a výrobcem, ale většina těchto měřidel se řídí normou DIN 863 [2]. 

 

Obr. 1.2. Digitální třmenový mikrometr s rozlišitelností 0,001 mm a s příslušenstvím. 
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Pasametry jsou měřidla velice podobná třmenovým mikrometrům. Skládají se 
z podobných segmentů, ale s tím rozdílem, že mají oba dotyky pohyblivé. Ve třmenu 
je poté umístěna kombinace pákového a ozubeného mechanismu sloužící k určení 
výchylky od nastavené jmenovité hodnoty na analogovém číselníku [2]. 

Můžou být dále děleny na pasametry s mikrometrickým šroubem, tedy mikropasa-
metry, a bez něj. Mikropasametry (viz obr. 1.3) lze používat jako komparační i jako 
absolutní měřidla. Ty druhé lze použít pouze jako komparační měřidla, u kterých se 
daná hodnota nastavuje pomocí koncových měrek. 

 

Obr. 1.3 Mikropasametr s rozlišitelností 0,001 mm. 

 

1.1.3 Úchylkoměry 

Úchylkoměry, nebo jiným názvem indikátory, se řadí mezi komparační měřidla, 
která jsou bez příslušenství skoro nepoužitelná. Pro jejich správné využití je potřeba 
mít stojany s pevnou základnou, s fixními či směrově nastavitelnými rameny. 

Existují dva základní typy, a to úchylkoměry s axiálním pohybem doteku a páčkové 
úchylkoměry opatřené dotykem na konci nastavitelné páčky, které najdou využití 
zejména při měření obtížně přístupných míst (viz obr. 1.4). Vyrábí se ve dvou rozliši-
telnostech, a to setinové nebo tisícinové ve variantách ručičkových anebo digitálních 
a přesnostech daným výrobcem nebo normou DIN 878 [2]. 

 

Obr. 1.4 Vlevo úchylkoměr páčkový s rozlišitelností 0,01 mm,  
vpravo úchylkoměr s axiálním dotykem s rozlišitelností 0,001 mm. 
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1.2 Nekonvenční měřidla 

Mezi nekonvenční měřidla jsou v této práci zařazena měřidla, která nejsou tak ob-
vyklá a která jsou využívána v automatických provozech či výrobních linkách, kde 
pracují nezávisle na člověku a jsou řízena PLC systémem. Vybrané principy měření 
jsou bezkontaktní, což přináší spoustu výhod. Se snímači nemusí být pohybováno, 
aby došlo ke kontaktu s plochou objektu, tím nedochází ani k jejich opotřebení. U ně-
kterých principů nemusí objekt kvůli měření ani zastavit a k samotnému měření do-
chází v rámci transportu k další operaci. 

 

1.2.1 Laserové měření 

Laserové měření patří do skupiny optických měřidel, u kterých se využívá laserový 
paprsek jako zdroj světla. K měření vzdálenosti se nejvíce využívají dva principy. Pro 
laboratorní a velmi přesné měření se používá vyhodnocování vzdálenosti pomocí in-
terference světla. Paprsek o známé vlnové délce a polarizaci je vyslán proti polopro-
pustnému zrcátku, kde je rozdělen na dvě části. První část míří k referenčnímu zrcadlu 
a druhá k pohyblivému měřenému zrcadlu. Po odrazu se oba světelné svazky setkají 
a na výstupu dochází k jejich interferenci, tedy k jejich součtu, který má za následek 
zesílení nebo utlumení přijímaného paprsku. Z tohoto lze vyčíst posun fáze a změřit 
vzdálenost. Tato zařízení lze využít v metrologických laboratořích k ověřování napří-
klad koncových měrek, anebo v experimentální fyzice kupříkladu k hledání gravitač-
ních vln [5, 1]. 

Pro běžnější měření se používá princip laserové triangulace. Ze snímače vychází 
paprsek, který se odráží od měřeného povrchu a vstupuje skrz čočku zpět do snímače 
(viz obr. 1.5). V dnešní době se k detekci paprsku používají CCD kamery, ale dříve se 
využívaly fotodetektory. Dle místa dopadu paprsku na čip se vyhodnocuje vzdálenost 
od povrchu [1]. 

 

Obr. 1.5 Princip laserové triangulace, obrázek převzat a upraven z: https://goo.gl/7Ufsnh. 
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Z principu laserové triangulace vyplývá, že snímače jsou vyráběny dle měřeného 
rozsahu délek. Nejmenší rozsah je 0–10 mm, a naopak největší běžný je 0–500 mm, 
ale může být i více. S velikostí rozsahu se mění rozlišitelnost zařízení. S malým roz-
sahem lze získat opakovatelnost až do 0,1 μm, naopak u velkého rozsahu se opako-
vatelnost zmenšuje na 50 μm.  

Na výsledky měření mají velký vliv odrazivé vlastnosti snímaného povrchu. 
Obecně lze měřit vzdálenost jakéhokoli hladkého povrchu, ale některé povrchy pa-
prsek z větší části pohlcují a odražený signál již není natolik konzistentní, aby na sní-
mači vytvořil bod. Proto je nutné dbát i na zvolenou vlnovou délku zdrojového záření. 
K dispozici jsou dva světelné zdroje, a to červená s vlnovou délkou 670 nm a modrá 
s vlnovou délkou 405 nm. Červené záření s delší vlnovou délkou se dostane hlouběji 
do povrchu a dochází k jeho pohlcení, na rozdíl od modrého záření s kratší vlnovou 
délkou, u které dochází k odrazu. Tímto je modré světlo vhodné pro měření organic-
kých materiálů jako dýha, dřevo nebo kůže. Také při měření objektů s teplotou nad 
700 °C má přednost modré záření, protože ohřátý materiál také vyzařuje červené 

světlo, které interferuje se světlem od snímače a dochází chybnému měření [6, 7]. 

Toto měření přímo neurčí tloušťku materiálu, pouze vzdálenost snímač–plocha. 
Aby bylo docíleno změření tloušťky, je třeba využít snímačů dvou. Snímače musí být 
upnuty mezi sebou ve stanovené vzdálenosti a ve stejné rovině. Měřený objekt se 
poté vkládá do prostoru mezi nimi a z naměřených dat lze vyhodnotit tloušťku materi-
álu. Nebo lze použít pouze jeden snímač, který je ustaven proti základně, například 
příměrné granitové desce, a ze změny vzdálenosti je odečtena tloušťka materiálu. 

 

1.2.2 Ultrazvukové měření 

Ultrazvuk využívá ke svému měření fyzikálních vlastností částic. Pomocí generá-
toru se vyvolá mechanický kmit částic kolem své klidové polohy o frekvenci vyšší než 
20 kHz. Dle výkonu ultrazvuku lze přístroje dělit na aktivní a pasivní. Aktivní disponují 
vysokým výkonem a působí fyzikálně či chemicky na aplikovanou součást. Toho se 
využívá na čištění, obrábění, svařování atd. Pasivní ultrazvuky mají nízký výkon, který 
má zanedbatelný účinek na zkoumané těleso, avšak ze způsobu šíření vln v tělese 
lze vyčíst jeho charakteristiky a vlastnosti. Tyto ultrazvuky se používají pro měření 
a diagnostiku [1]. 

 

Obr. 1.6 Princip ultrazvukového měření. 
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Pro měření tlouštěk se používá impulsová metoda. Ke měřené stěně je přiložena 
sonda, která vysílá krátké impulsy, které se vracejí po odrazu od rozhraní materiálu 
(viz obr. 1.6). Prodleva mezi jednotlivými kmity musí být minimálně taková, aby došlo 
k útlumu předchozího vyslaného signálu. Tloušťka je poté stanovena z přesného mě-
ření času, který signál potřeboval od vyslání po jeho příjem. Výsledný čas je pak ná-
soben materiálovou konstantou, která je daná pro měřený materiál. Pro zvýšení přes-
nosti přístroje je ideální zvolit rychlost šíření vln stejnou, jako má materiál. 

K měření tlouštěk se používají ultrazvukové tloušťkoměry nebo lze využít i ultra-
zvukové defektoskopy. Tyto přístroje mají schopnost měřit tloušťky od 0,2 mm do 
300 mm s rozlišitelností 0,1 mm nebo 0,01 mm a ve speciálních případech až 
0,001 mm. Přesnost je závislá na typu měřidla a jeho výrobci. 

Před měřením je nutné, aby měřené těleso bylo dokonale očištěno a aby povrch 
neobsahoval vady v podobě rýh nebo prohlubní, které by měření zkreslily. Přístroj je 
poté nutné zkalibrovat dle měřeného materiálu, tedy nastavit rychlost šíření vln a zka-
librovat nulový bod ultrazvukové sondy, což se provádí na etalonu, který je součástí 
přístroje. Nakonec je potřeba zkontrolovat nastavení přístroje na referenční měrce, 
která je vyrobena ze stejného materiálu jako měřený objekt. Teprve poté lze přistoupit 
k samotnému měření. Ultrazvukem se nejčastěji vyhodnocují tloušťky těžko měřitel-
ných rozměrů [4]. 

 

1.2.3 Měření vířivými proudy 

K měření vzdálenosti lze využít i materiálových vlastností zkoumaného objektu. 
Pokud je materiál vodivý, lze na něj aplikovat princip vířivých proudů. Základem tako-
vého snímače je cívka, které je napojena na vysokofrekvenční generátor střídavého 
proudu. Proud procházející cívkou vytváří magnetické pole. Pokud se snímač přiblíží 
vodivému materiálu, je v něm generován proud (viz obr. 1.7). Jelikož tyto proudy vy-
tvářejí uzavřené smyčky, jsou nazývány vířivými proudy a jsou kolmé k magnetickému 
poli. Vířivé proudy si formují vlastní magnetické pole, které působí na hlavní pole vy-
tvořené cívkou. Měřením změn impedance cívky a jejího odporu lze získat informaci 
o vzdálenosti vodivého objektu [8]. 
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Obr. 1.7 Princip vzniku a měření pomocí vířivých proudů, obrázek převzat a upraven z: 
https://goo.gl/kGV2TM. 

 

Snímače se vyrábí v několika variantách měřicího rozsahu, od 0,5 mm až do 
15 mm, při maximální opakovatelnosti 0,025 μm. Tohoto výsledku se dá do-

sáhnout také použitím dvou cívek namísto jedné, které jsou v protifázi, tím také 
dochází ke kompenzaci změn teploty okolí. Díky mechanismu měření nereagují 
na nevodivé materiály, jsou proto ideální do prašného, špinavého, mastného 
prostředí nebo pro měření kovových částí zapouzdřených v plastu nebo gumě. 
Používají se pro měření v extrémních podmínkách při teplotách 200 °C a tlaku 

200 MPa (2 000 barů) [8]. 

 

1.2.4 Kapacitní měření 

Kapacitní snímače vycházejí z principu kondenzátoru, který se skládá ze dvou de-
stiček a dielektrika mezi nimi. Kapacita je poté určena z velikosti ploch destiček, vzdá-
lenosti mezi nimi a permeability. Ve snímačích se používá princip otevřeného konden-
zátoru, u kterého jsou obě destičky ve stejné výškové úrovni. První z nich má tvar 
kruhu a druhá ve tvaru prstence ji obklopuje. Středová destička je aktivním prvkem 
pro měření a válcová funguje jako stínění (viz obr. 1.8). Průchodem střídavého proudu 
elektrodou vzniká stejnoměrné elektrické pole [9]. 
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Obr. 1.8 Princip vzniku elektrického pole pro měření vzdálenosti,  
obrázek převzat a upraven z: https://goo.gl/2fPRJg. 

Pokud dojde k přiblížení snímače k vodivému materiálu, začne se tento materiál 
chovat jako elektroda a dielektrikem je poté vzduch mezi nimi. U nevodivého materiálu 
dochází k změně elektrického pole, které začne procházet jiným dielektrikem. Tyto 
změny jsou zaznamenávány a jsou přepočítávány na vzdálenost [9]. 

Kapacitní snímače dosahují opakovatelnosti 0,0375 nm a patří mezi nejpřesnější 
polohovací zařízení. K dosažení této přesnosti je nutné tyto snímače kalibrovat pro 
měření daného materiálu. Zvláště pak při měření nevodivého materiálu musí být na-
stavena jeho permeabilita. Vzhledem k povaze a přesnosti měření patří snímače do 
čistého provozu. Používají se například pro chirurgické mikroskopy [9, 10]. 

 

1.3 Měřicí sondy na CNC obráběcích strojích 

Nepostradatelnou součástí obráběcích strojů jsou obrobkové a nástrojové sondy, 
které dokázaly zpřesnit a zrychlit výrobu. Tyto sondy lze dělit do dvou kategorií. Ana-
logové sondy, které pracují s mechanickým převodem výchylky doteku v jedné ose na 
ručičku se stupnicí (viz obr. 1.9) a elektronické sondy převádějící mechanický kontakt 
na signál, který je následně zpracován a uložen v řídicím systému stroje. 
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Obr. 1.9  
Mechanismus analogové sondy. 

Obr. 1.10 Analogová sonda. 

V dnešní době se analogové sondy (viz obr. 1.10) využívají převážně u zařízení, 
které jsou bez řídicího systému anebo jejich systém neumí zpracovat přijímaná data. 
V tomto případě je veškeré měření závislé na operátorech, kteří poté naměřené vý-
sledky musí vyhodnotit a zapsat do stroje sami. V případě nástrojových sond je situ-
ace komplikovanější, protože k záznamu potřebných hodnot je potřeba vícero měři-
del. K získání výškové korekce se nejčastěji používá najížděcí nulovací kostka. Prů-
měrovou korekci lze získat mnoha způsoby. Nejjednodušším způsobem je využití 
třmenového mikrometru nebo posuvného měřítka. Přesnější možnosti jsou například 
seřizovací nástrojové stanice nebo profilové projektory, kterými lze získat obě po-
třebné hodnoty. 

S nástupem vysokého stupně automatizace a Průmyslu 4.0 se analogové sondy 
stanou okrajovou záležitostí, vhodnou pouze pro speciální případy. Další podkapitoly 
budou proto zaměřeny pouze na elektronické sondy, které lze programovat a využívat 
jejich automatických měřicích cyklů. 

 

1.3.1 Obrobkové sondy 

Prvními elektronickými sondami byly sondy, které při vychýlení dotyku rovnajícímu 
se středu vřetene sepnuly a rozsvítily indikátor. Tento jednoduchý systém se blížil 
k analogovým sondám, ale byl to začátek. Dalším krokem byla komunikace s řídicím 
systémem a zdokonalování přesnosti sond a jejich automatizace. Postupem času 
vznikly dva mechanismy záznamu polohy. Vývoj však neskončil, a kromě zvyšování 
přesnosti je kladen důraz na zvyšování rychlosti měřicích procesů. Na trhu se již ob-
jevují sondy, které překonávají bodové snímání dat tím, že dokážou snímat data kon-
tinuálně. 

Kinematický princip dosahuje opakovatelnosti 1 μm. Do těla sondy vstupuje dotek, 
na kterém je pravidelná trojúhelníková nástavba opatřená válečky ve vrcholech trojú-
helníku, zobrazené na obrázku 1.11. Tyto válečky leží vždy na dvou kuličkách z kar-
bidu wolframu. Kuličky leží na prstenci, který je opatřen drážkami. Tímto uzavřeným 
okruhem teče elektrický proud a na celý systém tlačí pružina, která udržuje mecha-
nismus v rovnováze. Při kontaktu s obrobkem je celý mechanismus vychylován a do-
chází ke změně styčných ploch na kuličkách, čímž se mění elektrický odpor. Po do-
sažení prahové hodnoty elektrického odporu hlásí sonda rozepnutý kontakt [11]. 
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Tenzometrické sondy pod patentem RENGAGETM dosahují opakovatelnosti až 
0,25 μm. Podobně jako u kinematických sond vstupuje dotek do těla sondy a je osa-
zen trojúhelníkovou nástavbou. Ve vrcholcích trojúhelníku jsou zabudovány kuličky, 
které dosedají na speciální žebrovanou konstrukci, která je oddělena od kinematic-
kého mechanismu a opatřena třemi křemíkovými tenzometry, jako na obrázku 1.12. 
Celý mechanismus je opět přitlačován pružinou. Tenzometry dokážou snímat kontakt 
z jakéhokoliv směru. Spínací síla, která je potřebná k dosažení prahové hodnoty je 
výrazně nižší než u jiných sond [11]. 

  

Obr. 1.11 Kinematický princip [11]. Obr. 1.12 Tenzometrický princip [11]. 

Informace o sepnutí jsou ze sondy do řídicího systému přenášeny několika způ-
soby. Optický systém využívá ke komunikaci infračerveného paprsku. Jeho nevýho-
dou je, že na sebe musí sonda a přijímač vždy „vidět“. Na rozdíl od rádiového přenosu, 
který je využíván u pětiosých strojů, u kterých není vždy zaručen ničím nerušený vý-
hled. V rámci obou technologií lze použít jeden přijímač na více sond. V obou přípa-
dech jsou sondy napájeny z baterií, které v závislosti na používání mají životnost až 
do jednoho roku. Posledním a nejjednodušším systémem přenosu je kabel. Tento 
způsob přenosu zajišťuje stálý přísun energie spolu s datovým spojením se strojem. 
To je však jedna z mála výhod, které tento způsob přináší. Spojení kabelem s sebou 
nese velké omezení při manipulaci se sondou, protože ji doprovází všudypřítomný 
kabel. Například sondu nelze ukládat do zásobníku nástrojů a pokud v tomto bodě 
udělá operátor chybu a při vložené sondě vyvolá nástroj, vzniknou značné škody. 
Spojení kabelem se nejčastěji využívá u sond nástrojových, u kterých není nutná ta-
ková mobilita jako u sond obrobkových [11]. 
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1.3.2 Nástrojové sondy 

Nástrojové sondy lze rozdělit do dvou kategorií, a to na dotykové (viz obr. 1.13) 
a bezdotykové (viz obr. 1.14). Dotykové sondy využívají technologii kinematického 
principu, který je obdobný jako u obrobkových sond (viz kapitola 1.3.1). Rozdílný je 
pouze dotek, který je opatřen kloboučkem pro mechanický kontakt s nástrojem. Tento 
dotek se dodává v diskovém tvaru z karbidu wolframu nebo ve tvaru čtvercovém vy-
robeném z keramiky. Obdobná je dosahovaná opakovatelnost a to 1 μm. Kontakt s ří-
dicím systémem je opět k dispozici ve třech variantách – opticky, rádiem nebo kabe-
lem [11]. 

  

Obr. 1.13 Dotyková nástrojová sonda. Obr. 1.14 Optická nástrojová sonda [11]. 

Optická technologie využívá laserového paprsku, který prochází mezi vysílačem 
a přijímačem. Vzdálenost mezi těmito jednotkami je pevně daná, a proto je potřeba 
dopředu znát maximální velikost měřeného nástroje. Při najíždění nástroje dochází ke 
změně intenzity světla v přijímači, ta vyvolá sepnutí a tím je indikována velikost ná-
stroje. Opakovatelnost měření dosahuje 0,1 μm. Laserové sondy komunikují se sys-
témem pomocí kabelu, protože ke své práci potřebují zároveň přívod tlakového vzdu-
chu, který slouží k čištění a ochraně optiky při měření [11]. 

Tyto sondy lze využít k měření součástí také, ale toto měření bude nepřímé. Mě-
ření provede zprostředkovaně nástroj, který je na tomto zařízení přesně změřen. 
Z přesného rozměru nástroje lze poté odečíst rozměr objektu například letmým doty-
kem s povrchem. Přímou variantu měření lze použít jen v případě, že je místo nástroje 
upnuta rotační součást. Součást lze upnout do kleštinového upínače a poté přesně 
změřit její průměr, jako by to byl nástroj.
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2 MOŽNOSTI PROGRAMOVÁNÍ MĚŘICÍCH SOND 

Obrobkové i nástrojové sondy lze programovat v rámci řídicího stroje, CAM pro-
gramu anebo specializovaného programu určeného přímo pro měření na stroji. Každá 
z těchto možností má své přednosti a uplatnění. Následující podkapitoly budou pře-
devším zaměřeny na možnosti programování obrobkových sond, ale nástrojové 
sondy lze programovat podobnými způsoby. 

 

2.1 Programování v řídicím systému stroje 

Programování skrze řídicí systém stroje patří k nejběžnějším a nejjednodušším 
způsobům programování sond. Kromě textového editoru lze využít předpřipravených 
měřicích cyklů, které slouží k zjednodušení a urychlení práce. Programování v sys-
tému stroje slouží především k přípravě obrábění, tedy k definování nulového bodu 
obrobku nebo k jednoduché kontrole rozměrů po obrábění. Obrobková sonda musí 
být operátorem ručně navedena nad objekt měření a poté se spustí krátký měřicí pro-
gram. Tento způsob se nejvíce využívá při seřizování výroby nebo při kusové výrobě. 
Obdobně se pracuje se sondou nástrojovou, se kterou se v rámci řídicího systému 
pracuje při seřizování nástrojů. 

Pro přiblížení problému jsou zde zvoleny dva vzorové řídicí systémy, na nichž je 
popsán způsob programování sond. První z nich je řídicí systém Sinumerik 840D 
a druhý je systém Haas, který je odvozeninou systému Fanuc. 

 

2.1.1 Řídicí systém Sinumerik 840D 

V rámci řídicího systému Sinumerik 840D má operátor možnost měřit nebo najíž-
dět nulový bod obrobku pomocí předem připravených cyklů zobrazených na ob-
rázku 2.1. Tyto cykly jsou dostupné v manuálním režimu stroje nebo v editačním pro-
středí NC kódu. V manuálním režimu stroje se po volbě „Nulový bod obrobku“ zobrazí 
dialogové okno, ve kterém jsou na výběr základní cykly měření. Po zvolení jednoho 
z cyklů se objeví možnosti jeho nastavení (viz obr. 2.2). Na tato měření nemusí být 
použita dotyková sonda, protože systém umí provést měření i pomocí předem defino-
vaného nástroje vybraného z tabulky nástrojů [12].  

Před spuštěním připraveného cyklu musí být ve vřeteni upnut nástroj, který pro-
vede měření. Operátor jej musí polohovat vůči obrobku tak, aby měřicí cyklus proběhl 
korektně. Výsledkem je zaměřený nulový bod nebo výpis změřeného bodu v protokolu 
[12]. 
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Obr. 2.1 
Měřicí cykly. 

Obr. 2.2 Dialogové okno měření v manuálním režimu zobrazené  
prostřednictvím programu SinuTrain. 

 

V případě pětiosého stroje lze pomocí těchto cyklů vyrovnat obrobek pootočením 
jednou z os tak, aby požadovaná strana byla rovnoběžná s osou souřadného systému 
stroje. Díky tomuto kroku odpadá nutnost rotace souřadného systému v rámci NC 
kódu [12]. 

 

2.1.2 Řídicí systém Haas 

Obdobně jako v systému Sinumerik 840D obsahuje řídicí systém Haas dvě  
varianty programování. V rámci opce lze zakoupit systém VQC (Visual Quick Code), 
který obsahuje knihovnu šablon (viz obr. 2.3) pro základní měřicí cykly. V použité verzi 
z roku 2014 knihovna obsahuje osmnáct základních předpřipravených programů pro 
najíždění nulového bodu. Dále obsahuje devět cyklů ke speciálnímu měření rozměrů 
a úhlů, cykly k měření nástrojů pomocí nástrojové sondy a také cykly ke kalibraci ná-
strojové i obrobkové sondy.  

Pro vytvoření měřícího cyklu je zapotřebí zvolit a vyplnit příslušnou tabulku a poté 
je možné uložit vygenerovaný kód jako program, vložit jej do existujícího programu 
nebo jej vložit do editoru MDI (Manual Data Input) a z něj přímo spustit generovaný 
měřicí cyklus. V případě, že je vygenerován blok pro obrobkovou sondu, tak neobsa-
huje informace o nástroji či poloze nástroje. V případě spuštění cyklu je nutné mít ve 
vřeteni upnutou obrobkovou sondu, která je ve správné pozici vůči obrobku. Při ulo-
žení cyklu jako samostatného programu lze tento program volat jako podprogram, 
avšak součástí programu musí být opět kód, který volá sondu ze zásobníku a polohuje 
ji do správné pozice vůči obrobku [13]. 
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Obr. 2.3 Výběr měřicích cyklů. 

 

Druhou možností je ručně vytvořit celý program v editoru řídicího systému. Pro-
gram je tvořen ze znalostí z programovacího manuálu od firmy Renishaw pro daný 
řídicí systém. Měřicí cykly jsou vyvolávány pomocí podprogramů, které jsou skrytě 
uloženy v řídicím systému a modifikovány pomocí daných parametrů [13,14]. 

Výsledky měření lze poté najít v parametrech stroje dle manuálu nebo v počítači, 
pokud je v NC kódu zapsán parametr k odeslání protokolu měření. V případě použití 
VQC programování jsou výsledky nahrány do posledních pěti pozic nástrojové ta-
bulky.  

 

2.2 Programování na počítači 

Programování na počítači přináší značné zjednodušení a zvýšení bezpečnosti při 
provozování obrobkové sondy a také zvyšuje její možnost uplatnění. Programátor 
v rámci vizualizace má přehled o možnostech měření daného modelu. Jednodušeji 
zařazuje měření do technologie obrábění, při kterém může okamžitě měřit obrobené 
plochy a pomocí rozhodovacích cyklů vyhodnotit výsledek měření. V rámci softwaru 
lze vytvořit rozhodovací sekvence o možném znovuobrobení plochy, aktualizaci roz-
měru nástroje, či zastavení výroby. Po dokončení obrábění je možné vytvořit měřicí 
protokol a získané výsledky porovnat s modelem. 
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2.2.1 Software Productivity+ 

Software Productivity+ je měřicí software nabízející prediktivní měření před začát-
kem obrábění, aktivní měření mezi operacemi nebo informativní měření po ukončení 
obrábění. Na rozdíl od jiných softwarů lze importovat výrobní NC kód, s kterým lze 
aktivně pracovat a implementovat do něj měřicí cykly. K dispozici je tvorba podmínko-
vých cyklů, které se používají při mezioperačním měření a umožňují při nesplnění 
podmínky opakovat danou výrobní operaci, vyvolat opravný podprogram nebo přeru-
šit celý proces výroby. Do podmínkového cyklu lze zařadit přeměření nástroje nebo 
úpravu parametrů nástrojové tabulky. Dále má uživatel k dispozici tvorbu maker, ve 
kterých si může vytvořit vlastní měřicí cykly. Po dokončení obrábění lze vytvořit pro-
tokol měření. Pracovní prostředí tohoto programu je k nahlédnutí na obrázku 2.4 
[11, 15]. 

 

Obr. 2.4 Pracovní prostředí Productivity+. 
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2.2.2 Software SolidCAM 

Software SolidCAM je CAM program střední třídy, který patří do skupiny modulár-
ních programů. V rámci tohoto systému si lze zakoupit modul měření sondou. Výho-
dou implementace měření do CAM systému je přehledná postupnost technologických 
operací, která mohou být doplněna o měření. Následná visuální verifikace a kontrola 
kolizí zaručí bezpečné použití sondy. Tento modul využívá základních 16 měřicích 
cyklů (viz obr. 2.5), které umožní jakékoliv měření polotovaru nebo obrobku. Připra-
vené dráhy (viz obr. 2.5) lze poté dle potřeby upravit či zkontrolovat. Tento systém je 
možné využít k najetí nulového bodu obrobku, k mezioperačnímu měření nebo k pro-
tokolovému měření hotového výrobku. V rámci mezioperačního měření lze nastavit 
limity naměřených hodnot, které při jejich překročení ukončí program. Tím se docílí 
úspora času a zamezení pokračující výroby na neshodném díle [16]. 

 

Obr. 2.5 Programování drah měření prostřednictvím softwaru SolidCAM. 

 

2.2.3 Software PowerInspect 

Software PowerInspekt je program určený výhradně k měření. Používá se přede-
vším k měření na souřadnicových systémech, měřicích ramenech nebo k 3D skeno-
vání. Má však možnost při vložení postprocesoru generovat NC kód pro měření na 
obráběcím centru. Tento kód následně musí programátor implementovat do programu 
k výrobě nebo jej spouštět samostatně. Jeho hlavní výhodou je možnost zpětné im-
portace dat, ze kterých dokáže vyhodnotit odchylky od 3D modelu. Dle nastavených 
tolerancí měřených hodnot poté názorně zobrazí případné nesrovnalosti a vypíše mě-
řicí protokol (viz obr. 2.6). Jedná se ovšem o měření na stroji, který slouží primárně 
k obrábění, a ne k přesnému měření a vlivem nepřesnosti polohování mohou být do 
měření vneseny další chyby. Proto výsledek mezioperačního, a zvláště pak konco-
vého měření je spíše orientační, zvláště u výroby přesných součástí [11]. 
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Obr. 2.6 Protokol z měření generovaný programem PowerInspect. 

 

2.3 Porovnání způsobů programování 

Ve vytváření měřicích programů ve zvolených řídicích systémech existují jisté od-
lišnosti. Pomine-li se rozdílné uživatelské rozhraní, oba systémy mají připravenou 
řadu cyklů pro rychlé měření. Avšak Sinumerik 840D nabízí větší počet cyklů a mož-
ností jejich nastavení, které by v případě systému Haas musely být vytvářeny ručně 
pomocí psaného NC kódu. Nicméně tento způsob tvorby měřicích cyklů je vhodný pro 
získání nulového bodu obrobku či jednoduché kontrolní měření po ukončení obrábění. 
Pokud je potřeba vytvářet složitější měřicí operace implementované do programu je 
tato cesta uživatelsky i časově náročná a přináší větší pravděpodobnost vzniku chyb. 

Porovnat software je mnohem větší problém, protože záleží, jaké jsou požadavky 
pro tvorbu měřicích cyklů. Základem jsou měřicí cykly obsažené v CAM systémech 
jako je SolidCAM, protože uživatel je schopen v rámci jednoho projektu naprogramo-
vat součást i s možností základního měření. Celá technologie se poté odehrává pouze 
v jednom programu, což přináší přehlednost a větší kontrolu. K dispozici je také simu-
lace a kontrola kolizí, která omezí počet chyb na minimum.  

Productivity+ je již specializovaný software, který má mnohem více nástrojů, ob-
zvláště pak možnost stavby podmíněných cyklů a zároveň práci se samotným NC 
kódem. V tomto případě již musí být k dispozici CAM software, což s sebou přináší 
ekonomickou náročnost.  

PowerInspect je jiná kategorie programů, která je určena spíše do metrologické 
laboratoře. Jeho výstupem jsou propracované měřicí protokoly, porovnávající sku-
tečný model s virtuálním v rámci rozměrových i geometrických odchylek a tolerancí. 
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3 NÁVRH IMPLEMENTACE MĚŘENÍ DO PROCESU OBRÁBĚNÍ 

Tenkostěnné součástky nabývají velkého významu v mnoha odvětvích průmyslu, 
zvláště pak v leteckém a automobilovém, protože přinášejí velké úspory materiálu. 
Díky použití těchto dílů se získá hmotnostní úspora, která se může promítnout napří-
klad v nižší spotřebě paliva. Avšak jejich výroba skrývá řadu problémů. Jeden z nich 
je nekonzistentní tloušťka stěn. Tento problém lze řešit implementací měřicí operace 
do procesu obrábění a zpětného generování drah, které počítají s danými odchylkami. 

 

3.1 Volba tenkostěnné součástky 

Podle článku „Deformations of thin-walled plate due to static end milling force“ [17] 
je tenkostěnná součást definována tak, že výška profilu h musí být větší, než tloušťka 
profilu b dle vztahu (3.1). 
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Výskyt tenkostěnných těles je největší u automobilového a leteckého průmyslu 
a v těchto odvětvích je nejpoužívanějším materiálem hliník, tedy přesněji jeho slitiny. 
Testovaný objekt bude komerčně dodávaný hliníkový profil. Tyto profily se vyrábějí 
nejčastěji průtlačným lisováním. Mezi nejčastěji používané slitiny hliníku k výrobě 
těchto profilů patří skupina EN AW 6xxx [18, 19]. 

Tabulka 3.1 Chemické složení slitiny hliníku EN AW 6060 [19]. 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

0,3–0,6 0,1–0,3 max. 0,1 max. 0,1 0,35–0,6 max. 0,05 max.0,15 max. 0,1 

Běžně dostupné profily jsou vyráběny ze slitiny EN AW 6060. Tato slitina obsahuje 
kromě hliníku jako hlavní přísadové prvky Mg a Si s obsahem prvků dle tabulky (viz 
tab. 3.1). Díky tepelnému zpracování se vytváří zpevňující fáze Mg2Si. Na rozdíl od 
duralů má tato slitina nižší pevnost, ale větší tvárnost, vyšší odolnost proti korozi, lepší 
svařitelnost a dobrou obrobitelnost. Další vlastnosti včetně obrobitelnosti v porovnání 
s jinými hliníkovými slitinami jsou v příloze 1. Její mez pevnosti dosahuje hodnoty 
𝑅𝑚 = 215 𝑀𝑃𝑎 a mez kluzu 𝑅𝑒 = 160 𝑀𝑃𝑎 [18,19]. 
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Tvar a rozměry profilu jsou voleny tak, aby splňovaly podmínku tenkostěnné sou-
částky a dále usnadňovaly upnutí během testování. Z daného výběru vyhovuje profil 
tvaru „T“ o rozměrech 50×40×3 mm (viz obr. 3.1). Dané rozměry jsou ověřeny pod-
mínkou tenkostěnného tělesa (3.1) a ověřeny dosazením (3.2) a výpočtem (3.3). Po-
sledním rozměrem součástky je délka, která je volena mezi 250–300 mm. Tento roz-
měr je vybrán, aby se zde projevily chyby vyvolané frézovací operací a aby byl k dis-
pozici dostatečně dlouhý vzorek k dostatečnému počtu měřicích bodů [20]. 

 
(

1

80
) 50 ≪ 3 ≪ (

1

8
) 50 (3.2) 

 0,625 ≪ 3 ≪ 6,25 (3.3) 

 

3.2 Návrh způsobu obrábění 

Při obrábění tenkostěnných těles nelze využít klasických technologií pro objemové 
obrábění, kde se zvláště u dokončovacích operací využívá velkého axiálního kroku. 
S růstem axiálního záběru roste dle modelů i lineární zatížení působící na stěnu (viz 
obr. 3.2). Toto zatížení způsobuje deformaci stěny, ale také může vyvolat i vibrace, 
které budou mít za následek poškození vyráběného dílu [20]. 

 

Obr. 3.1 Profil T. 
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Obr. 3.2 Působení lineárního zatížení na stěnu. Převzato a upraveno z [20]. 

 

3.2.1 Návrh strategie drah 

Navržená dráha se musí vyvarovat vibrací, které by mohly způsobit poškození dílu. 
Toho lze docílit několika způsoby. Pro zvýšení tuhosti vyráběného dílu a snížení pů-
sobící síly na stěnu se využívá menšího radiálního kroku. Zároveň se v rámci jedné 
výškové hladiny nejdříve hrubuje, poté dokončuje a následuje další výšková hladina. 
Neobrobený materiál díky tomuto přístupu zvyšuje tuhost součásti [21]. 

Během testování bude zvolena strategie postupného obrábění v rámci jednotli-
vých hladin. Axiální krok musí být volen tak, že obrobená plocha musí být snadno 
změřitelná sondou. Použitá sonda má průměr dotykové kuličky 6 mm a dle tohoto 
předpokladu bude krok 𝑎𝑝 = 5 𝑚𝑚. Na následujícím obrázku (viz obr. 3.3) je zobra-

zena použitá strategie obrábění. 

 

Obr. 3.3 Strategie obrábění. 
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V rámci hrubování bude generována přímá dráha s radiálním krokem 𝑎𝑒 = 1 𝑚𝑚. 
Dokončovací dráha bude mít radiální krok 𝑎𝑒 = 0,2 𝑚𝑚 a po ní bude následovat ko-
rekční dráha, která bude vycházet z naměřených dat sondy. Vzniklá plocha by měla 
mít po celé své délce menší odchylky od jmenovitého rozměru. Korekční dráha bude 
pro každou hladinu odlišná dle naměřených hodnot. Na obrázku (viz obr. 3.4) je zob-
razena teoretická vizualizace hrubovací, dokončovací a korekční dráhy. 

 

Obr. 3.4 Vizualizace teoreticky možných drah. 

 

3.2.2 Volba nástroje 

Ač jsou slitiny hliníku snadno obrobitelné, dochází vzhledem k dobré tvárnosti 
k adheznímu ulpívání třísek na řezném nástroji. Je proto nutné mít na nástroji co nej-
menší poloměr zaoblení břitu. Tohoto je docíleno použitím nepovlakovaných fréz s os-
trou řeznou hranou a leštěnými drážkami pro snadné odvádění třísek z místa řezu. 
Nevýhodou povlakovaných fréz je právě zánik ostré řezné hrany, protože povlaky ji 
nedokážou vytvořit a dochází k jejímu zaoblení [22]. 

Vzhledem k těmto předpokladům je zvolena fréza od firmy Seco s označením 
js413120d3sz3.0. Jedná se o nepovlakovanou frézu určenou pro obrábění neželez-
ných kovů. Vhodná je jak pro hrubovací, tak dokončovací operace. Její rozměry jsou 
zobrazeny na obrázku (viz obr. 3.5) a v tabulce (viz tab. 3.2) Doporučené tabulkové 
hodnoty pro obrábění zvolené hliníkové slitiny jsou v tabulce (viz tab. 3.3). Katalogový 
list daného nástroje je v příloze 2. 

 

Obr. 3.5 Rozměry frézy [23]. 
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Tabulka 3.2 Rozměry frézy [23]. 

DC [mm] APMXS [mm] OAL [mm] DMM [mm] 

12 50 115 12 

Tabulka 3.3 Doporučované řezné podmínky [23]. 

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

0,4 1,5 480–720 0,14 

 

3.3 Návrh měření 

Pro získání přesných informací o vlivu na rovinnost plochy při frézování tenkostěn-
né součásti bude probíhat měření po každé provedené operaci. Tedy v závěru bude 
možné porovnat křivost plochy při hrubovacím úběru s křivostí plochy po následném 
dokončujícím řezu s malým úběrem. Na závěr bude vytvořena korekční dráha z vy-
hodnocených dat, která by měla srovnat vzniklé odchylky. Po tomto přejezdu pro-
běhne poslední měření dané hladiny. Tento postup bude následně aplikován na ná-
sledující hladiny. 

Pro získání detailních dat bude krok snímaných dat nastaven na 1 mm. Měření 
proběhne vždy ve středu hladiny. Sonda bude měřit pomocí standartního dvoudote-
kového cyklu pro dosažení přesnějších výsledků.  

Existuje možnost použití jednodotykového cyklu, který je schopen významně 
urychlit měření v případě, že má stroj nainstalovanou opci „High Speed Skip“. Touto 
opcí je umožněno měřit rychlostí 1 000 m/min bez ztráty přesnosti měření. Bez této 
opce, ale s aktivovaným cyklem, roste s rychlostí posuvu také nepřesnost sběru dat 
z důvodu pomalého zpracování dat řídicím systémem. Základní takt PLC je 4 ms 
a tento takt omezuje rychlé zpracování dat bez možnosti jejich dočasného uložení 
[14]. 

Pokud by bylo zapotřebí dalšího navýšení rychlosti měření, firma Renishaw vydala 
řadu sond SPRINT. Tato řada obsahuje skenovací sondy, které dokážou měřit díl po-
mocí vysokorychlostního kontinuálního snímání, ale také pomocí staršího bodového 
měření diskrétních hodnot. Kontinuální snímání může být prováděno s posuvovou 
rychlostí 15 000 m/min a záznamovou frekvencí 1 000 bodů/s. Při opakovatelnosti 
měření 1 μm 2σ [11]. 
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Pro měření by měla být použita sonda OMP 400 (viz obr. 3.6). Jedná se o sondu, 
která je založena na tenzometrickém principu (viz kapitola 1.3.1.). Sonda je primárně 
určena ke kontrole a ustavování součástí pro malá až středně velká obráběcí centra. 
Je uzpůsobena ke 3D měření na pětiosých strojích. Ke komunikaci využívá infračer-
vený optický přenos. V následující tabulce (viz tab. 3.4) jsou její základní technické 
specifikace [11]. 

Tabulka 3.4 Technická specifikace sondy OMP 400 [11]. 

Dosah signálu 5 𝑚 

Směry snímání ±𝑋, ±𝑌, +𝑍 

Opakovatelnost v jednom směru 0,35 𝜇𝑚 2𝜎 

Spínací síla XY 1,04 𝑁 

Spínací síla Z 5,5 𝑁 

Vychýlení doteku XY ±11° 

Vychýlení doteku Z 6 𝑚𝑚 

 

 

Obr. 3.6 Obrobková sonda OMP 400 [11] 
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Obr. 3.7 Obrobková sonda OMP 40-2. 

V náhradním případě bude použita sonda OMP40-2 (viz obr. 3.7). Tato sonda fun-
guje na bázi kinematického principu (viz kapitola 1.3.1.). Sonda vychází z již z osvěd-
čené konstrukce a je podobně jako předešlá určena k ustavování a kontrole dílů na 
malých až středních obráběcích centrech. Jelikož využívá jednoduššího principu, její 
opakovatelnost při měření nedosahuje hodnot, které má sonda OMP 400. Ke komu-
nikaci používá infračervený optický přenos. Pro porovnání je zde tabulka (tab. 3.5) 
technických specifikací [11].  

Tabulka 3.5 Technická specifikace sondy OMP 40-2 [11]. 

Dosah signálu 5 𝑚 

Směry snímání ±𝑋, ±𝑌, +𝑍 

Opakovatelnost v jednom směru 1,00 𝜇𝑚 2𝜎 

Spínací síla XY 0,9 𝑁 

Spínací síla Z 𝑛𝑒𝑢𝑑á𝑛𝑎 

Vychýlení doteku XY ±12,5° 

Vychýlení doteku Z 6 𝑚𝑚 
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4 VYTVOŘENÍ NC KÓDU 

K otestování daného předpokladu bude nutné vytvořit tři NC kódy, které budou 
modifikovány během samotného praktického testu. První kód bude sloužit pro hrubo-
vací a také dokončovací operaci. Druhý kód bude vytvořen z negativu digitalizované 
křivky. Poslední kód bude obsahovat instrukce pro měření povrchu sondou a posílání 
dat do počítače pro jejich další zpracování.  

Než začnou vznikat programy, je nutné stanovit nulový bod obrobku, který bude 
pro všechny programy výchozí. Nulový bod bude zapsán v souřadném systému G54 
a bude umístěn na pravém horním rohu polotovaru (viz obr. 4.1). 

 

Obr. 4.1 Nulový bod obrobku, zobrazený prostřednictvím programu Productivity+. 

Z kapacitních důvodů nebude test probíhat na pětiosé frézce MCV1210 s řídicím 
systémem Sinumerik 840D, ale na tříosé frézce s možností čtvrté osy VF-2SS s řídi-
cím systémem HAAS, který vychází ze systému Fanuc. Z tohoto důvodu je nutné vy-
tvořit pro oba tyto systémy vlastní NC kódy. 

Při ověřování funkčnosti programů pro MCV1210 jsou použity pouze virtuální ná-
stroje. První program bude vytvořen a otestován v programu SinuTrain. Druhý pro-
gram bude obsahovat komplikovanou korekční dráhu, která musí být vytvořena pro-
střednictvím CAM programu. Vytvořená dráha bude v rámci programu testována na 
kolize, ale výsledný program generovaný postprocesorem již kontrolován nebude. 
Tento samý případ nastává u měřicího cyklu, který je vytvořen v programu  
Productivity+. 

Programy vytvořené pro frézku VF-2SS jsou ověřeny podobně nejdříve v rámci 
programů. Poté v simulaci v rozhraní stroje, kde probíhá kontrola syntaxe programu. 
Nakonec jsou spuštěny na stroji. První test programu proběhne bez obrobku projetím 
na prázdno, jak v případě nástroje, tak i sondy. Největší obezřetnost bude při spouš-
tění měřicího cyklu, protože sonda je velmi drahým prvkem a je velice náchylná k ja-
kékoli kolizi.  
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4.1 NC kód obrábění 

První NC kódy budou sloužit k vyhrubování a následně k dokončení povrchu. Je-
likož se jedná o testovací programy, které budou muset být během testování modifi-
kovány, je v programech využito parametrického programování, které spadá do 
vyššího programovacího jazyka. Tím je docílena jednoduší editaci důležitých parame-
trů.  

V následujících obrázcích (viz obr. 4.2 a obr. 4.3) jsou sekvence dvou NC kódů 
pro obráběcí operace. Levý sloupec (viz obr. 4.2) obsahuje kód určený pro VF-2SS 
a pravý (viz obr. 4.3) pro MCV1210. Plnohodnotné programy jsou dostupné v elektro-
nické příloze 1 a 2. 

Při rozboru těchto kódu první část obsahuje základní nastavení jako je obráběcí 
rovina, použitý souřadný systém, pracovní jednotky a další. Následuje sekce proměn-
ných parametrů určená k rychlé editaci programu. Zbylá část kódů obsahuje infor-
mace o dráze a ukončení samotného programu. Oba tyto programy jsou k dispozici 
v elektronické příloze [12, 13]. 

% 

O0001 

G17 G54 G21 G40 G94 

(-----------------------) 

#1=10500 (ot. vretene) 

#2=1500 (posuv) 

#3=-5 (hloubka ap) 

#4=-300 (delka drahy X) 

(-----------------------) 

T24 M6 ( STOP TK-12 ) 

G90 X7.0 Y-5 S#1 M3 

G43 H24 Z60.0 M8 

Z3.0 

G1 Z#3 F#2 

X#4 

G0 Z60.0 

M9 

M5 

G91 G28 Z0. 

G49 G90 

G53 X-375 Y0. 

M30 

% 

MSG("Nastaveni") 

G17 G54 G64 G71 G90 G94 

 

MSG("Promenne") 

R1=11000 ; ot. vretene 

R2=1500 ; posuv 

R3=-5 ; hloubka ap 

R4=-250 ; delka drahy X 

 

MSG("Volani nastroje") 

G0 Z200 

T="CUTTER 24" D1 M6 

G0 Z200 

 

MSG("Obrabeni") 

G0 X7 Y-5 S=R1 M3 

G0 Z3 M8 

G1 Z=R3 F=R2 

G1 X=R4 

G0 Z60 

M9 

M5 

M30 

Obr. 4.2 NC kód VF-2SS. Obr. 4.3 NC kód MCV1210. 
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Druhý program již nelze předem připravit a bude muset být zhotoven z naměře-
ných dat, jejichž vznik je popsán v kapitole 5. Vstupními daty bude protokolový zápis 
poslaný měřicí sondou (viz obr. 4.9). 

Tento protokol je následně naimportován do tabulkového procesoru, ve kterém 
jsou data vyfiltrována, aby zůstaly pouze naměřené hodnoty. Další úpravou jsou tato 
data přeměněna na bodový zápis v souřadnicích X, Y, Z. V tomto případě je souřad-
nice X číslem měření, souřadnice Y naměřenou hodnotou, která je převrácena, aby 
byl vytvořen negativ křivky a hodnoty Z jsou rovny nule.  

Takto připravená data jsou exportována do textového souboru. V softwaru Solid-
Works jsou pomocí nástroje „Křivka body XYZ“ data naimportována (viz obr. 4.4) a je 
tím vytvořena křivka. 

 

Obr. 4.4 Import dat do programu SolidWorks. 

Jelikož jsou rozdíly v hodnotách Y pouze v setinách nebo tisícinách, tak nejsou na 
první pohled viditelné. Proto je nutné z této křivky vytvořit plochu, na které lze pomocí 
povrchových analýz zobrazit i tato nepatrná zakřivení (viz obr. 4.5). 

 

Obr. 4.5 Zobrazení části plochy prostřednictvím programu SolidWorks. 

Pro tvorbu NC kódu je ovšem zapotřebí objemový model, protože import samotné 
křivky a plochy selhával. Vytvořené ploše je přidána tloušťka a tím je připravena k ex-
portu. Pro generování NC kódu pro stroj MCV1210 je použit software PowerMill 
a v případě frézky VF-2SS je použit software EdgeCAM. Ukázka obou kódů je k dis-
pozici v následujících obrázcích (viz obr 4.6 a 4.7) [24]. 



VYTVOŘENÍ NC KÓDU 

ÚST FSI VUT v Brně          37 

Tento postup musí být aplikován na každou korekční hladinu zvlášť, protože na-
měřená data jsou pokaždé jiná. V elektronické příloze 6 je první korekční program pro 
stroj MCV1210 a v elektronických přílohách 7–9 jsou dostupné tři korekční programy 
pro stroj VF-2SS.  

% 

O0001(KRIVKA) 

( NULOVÝ BOD1 - 2.5.2018 - 17:27:19 ) 

 

( FINISH SIDE PROFIL2 ) 

G0 G17 G21 G40 G94 

T24 M6 ( STOP TK-12 ) 

G54 G90 X2.991 Y-4.816 S10500 M3 

G43 H24 Z60.0 M8 

Z3.0 

G1 Z-5.0 F1000. 

X-0.009 Y-4.814  

G2 X-0.512 Y-4.813 I0.636 J830.349 

X-1.03 Y-4.812 I0.235 J170.91 

G3 X-1.528 Y-4.809 I-5.583 J-1267.557 

X-1.929 Y-4.811 I-0.097 J-24.258 

X-2.336 Y-4.819 I0.328 J-26.195 

G2 X-2.863 Y-4.833 I-3.228 J115.067 

X-3.42 Y-4.843 I-1.372 J58.478 

X-3.975 Y-4.849 I-0.842 J60.396 

X-4.523 Y-4.849 I-0.328 J69.166 

X-5.042 Y-4.847 I0.523 J164.851 

G3 X-5.538 Y-4.844 I-4.53 J-716.967 

X-5.97 Y-4.844 I-0.216 J-38.311 

Obr. 4.6 Korekční NC kód pro VF-2SS. 

 

N1 ;%_N_1_MPF 

N2 ; =============================== 

N3 ; TAJMAC-ZPS MCV 1210 Siemens 840D  

N4 ; PROJEKT             :  

N5 ; DATUM               : 03.38.2018 

N6 ; CAS                 : 17:38:16 

N7 ; VYCHOZI PRAC.ROVINA : 1 
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N8 ; =============================== 

N9 G71 G90 G64 G17  

N10 G642 

N11 FFWON 

N12 TRAFOOF 

N13 CYCLE800() 

N14 G0 A0.0 C0.0  

N15 ; =============================== 

N16 ; MSG ("1") 

N17 ; =============================== 

N18 ; NAZEV NASTROJE  : STOP 12 

N19 ; PRUMER NASTROJE    : 12 

N20 odjezd_Z ; MAKRO 

N21 T="24" 

N22 G54 

N23 R1=500 ;   ZANOROVACI POSUV 

N24 R2=1500 ;   PRACOVNI POSUV 

N25 R3=3000 ;   NEJKRATSI PREJEZDY 

N26 S10500 M3 

N27 ; =============================== 

N28 CYCLE800(1,"STUL",0,57,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0,0,0,-1) 

N29 COMPON 

N30 $MA_COMPRESS_POS_TOL[X]=0.1 

N31 $MA_COMPRESS_POS_TOL[Y]=0.1 

N32 $MA_COMPRESS_POS_TOL[Z]=0.1 

N33 odjezd_Z ; MAKRO 

N34 M8 

N35 G0 X3 Y-4 F=R3 

N36 G0 Z10.0  

N37 G1 Z-5 F=R1  

N38 G1 X-0.009 Y-4.814 F=R2 

N39 G2 X-0.512 Y-4.813 I0.636 J830.349 

N40 X-1.03 Y-4.812 I0.235 J170.91 

N41 G3 X-1.528 Y-4.809 I-5.583 J-1267.557 

N42 X-1.929 Y-4.811 I-0.097 J-24.258 

N43 X-2.336 Y-4.819 I0.328 J-26.195 

 

Obr. 4.7 Korekční NC kód pro MCV1210 [24]. 
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4.2 NC kód měření 

Měřicí kód bude pro frézku MCV1210 vytvořen v programu Productivity+. Bude 
tvořen měřicím cyklem pro jednu hladinu osy Z. Pro další měření bude pouze edito-
vána měřicí hladina. 

Popis prostředí programu Productivity+ je k nahlédnutí na obrázku 2.4. Při spuš-
tění programu se zobrazí průvodce novým program, který umožní vložit nový model 
nebo také zhotovený NC kód, do kterého bude možné implementovat měřicí cyklus. 
V tomto případě je naimportován pouze model. Po ukončení průvodce je nutné nasta-
vit orientaci modelu a definovat nulový bod obrobku, který je dán obrázkem 4.1. Po-
sledním krokem je definice inspekční sondy, která bude provádět měření. Těmito 
kroky je program připraven pro tvorbu měřicích cyklů. 

 

Obr. 4.8 Dialogové okno měřicího cyklu v programu Productivity+. 

Nyní je nutné zvolit měřicí cyklus, v tomto případě půjde o cyklus měření na 
přímce. Při zvolení funkce lze interakcí s modelem vybrat přímku, dle které bude pro-
bíhat měření. Po jejím zvolení se zobrazí dialogové okno (viz obr. 4.8) nastavení sa-
motného cyklu. Po jeho nastavení následují funkce pro vytvoření protokolu a dále jeho 
uložení s naměřenými výsledky. 

Po kontrole pomocí simulace je program připraven k tvorbě NC kódu. Po zvolení 
postprocesoru je vygenerován NC kód, který je k nahlédnutí v elektronické příloze 3, 
podobně jako uložený soubor z programu Productivity+, který je dostupný v elektro-
nický příloze 4.  

NC kód pro frézku VF-2SS je vytvořen prostřednictvím řídicího systému s pomocí 
knihy „Programming manual: Inspection Plus software for Haas machining centres“ 
[14]. Pro zjednodušení a optimalizování programu je opět využito parametrického pro-
gramování s využitím podmínkového cyklu. Díky tomu stačí, aby byl napsán jeden 
měřící cyklus pro měření hodnoty v ose Y do kladného směru s parametrem W2, který 
je zodpovědný za přenos dat do počítače. Podmínkový cyklus je poté zodpovědný za 
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stálé opakování této sekvence spolu se změnou polohy, dokud nenastane konec pod-
mínky a tím i návrat do defaultní polohy a ukončení programu. Tím je výsledný pro-
gram krátký a snadno editovatelný.  

 

% 

O70001 (mereni primky)  

(-----------------------------------------------) 

#1=0 (pomocna promenna) 

#2=300 (pocet mereni na primce) 

#3=0 (pomocna promena) 

#4=-1 (velikost kroku) 

#5=-5 (hloubka mereni) 

(-----------------------------------------------)  

G54 G17 G21 G40 G94 G90 

T25 M06  

G43 H25 Z100.  

G65 P9832 (zapnuti ochrany sondy) 

G65 P9810 X0 Y-5 F3000.  

G65 P9810 Z#5 F1000.  

N10 (navesti) 

G65 P9811 Y5. W2. (mereni v ose Y) 

G65 P9810 X#3 

#1=#1+1 

#3=#3+#4 

IF [#1 LE #2] GOTO10 (podminkovy cyklus) 

G65 P9810 Z15. 

G65 P9810 Z100.  

G65 P9833 (vypnuti ochrany sondy) 

M05  

G91 G28 Z0.  

G49 G90  

G53 X-375. Y0.  

M30  

% 

Obr. 4.9 NC kód měřicího cyklu pro VF-2SS. 
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Na obrázku 4.9 je vytvořený měřicí NC kód (viz elektronická příloha 5), který lze 
rozdělit na několik částí. První část obsahuje použité proměnné parametry, které 
slouží k rychlé editaci programu uživatelem. Druhá část programu obsahuje základní 
nastavení, vyvolání nástroje, tedy sondy, a příjezd na pozici počátku spuštění měři-
cího cyklu již se zapnutou ochranou sondy. Tato ochrana má za úkol zastavit program 
v případě neplánovaného sepnutí sondy, aby zabránil jejímu poškození. Třetí část za-
číná návěštím, od kterého začíná programový blok, který je zacyklován pomocí pod-
mínky IF. V tomto bloku dochází k měření a odeslání dat do počítače pomocí sériové 
linky, posunu sondy o daný krok k dalšímu bodu měření a přičtení jedničky do po-
mocné proměnné, která udává počet opakování tohoto cyklu. Poté co je podmínka IF 
splněna přichází na řadu čtvrtá část programu, tedy jeho ukončení a odjezd stolu ke 
dveřím pro snadnou manipulaci s obrobkem [13]. 

V průběhu tohoto cyklu je ke frézce připojen počítač pomocí sériové linky RS232 
a naměřená data jsou průběžně odesílána a ukládána do počítače. Protokol zápisu 
přijatých dat je zobrazen na obrázku 4.10. 

--------------------------------------------------------------- 

   COMPONENT NO 79                   FEATURE NO 1 

--------------------------------------------------------------- 

POSN Y5.0000   ACTUAL 0.6585   DEV -4.3415 

 

--------------------------------------------------------------- 

   COMPONENT NO 80                   FEATURE NO 1 

--------------------------------------------------------------- 

POSN Y5.0000   ACTUAL 0.6585   DEV -4.3415 

 

--------------------------------------------------------------- 

   COMPONENT NO 81                   FEATURE NO 1 

--------------------------------------------------------------- 

POSN Y5.0000   ACTUAL 0.6865   DEV -4.3135 

 

--------------------------------------------------------------- 

   COMPONENT NO 82                   FEATURE NO 1 

--------------------------------------------------------------- 

POSN Y5.0000   ACTUAL 0.6945   DEV -4.3055 

 

--------------------------------------------------------------- 

   COMPONENT NO 83                   FEATURE NO 1 

--------------------------------------------------------------- 

POSN Y5.0000   ACTUAL 0.6985   DEV -4.3015 

 

Obr. 4.10 Protokol měření. 
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5 REALIZACE TERORIE V PRAXI 

Ověření funkčnosti teoretického návrhu pro vytvoření rovné plochy na tenkostěn-
ném tělese je nutné vyzkoušet v praxi. Jak již bylo zmíněno, samotný experiment bude 
proveden na frézce HAAS VF-2SS (viz obr. 5.1). 

 

Obr. 5.1 Frézka VF-2SS. 

 

5.1 Obráběcí stroj VF-2SS 

Jedná se o CNC vertikální obráběcí centrum s přídomkem Super-Speed od spo-
lečnosti Haas Automation Inc. Oproti sériovým strojům této firmy jeho vřeteno dosa-
huje 12 000 otáček za minutu a rychloposuv dosahuje rychlosti 35,6 metrů za minutu. 
Další základní informace o tomto stroji jsou v tabulce (viz tab. 5.1.) a také v příloze 3 
[13, 25]. 
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Tabulka 5.1 Technické informace [25].  

Typ 𝑉𝐹 − 2𝑆𝑆 

Výrobce 𝐻𝑎𝑎𝑠 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑐 

Řídicí systém 𝐻𝐴𝐴𝑆 

Výkon motoru 22,4 𝑘𝑊 

Otáčky 12 000 𝑚𝑖𝑛−1 

Posuv 35,6 𝑚/𝑚𝑖𝑛 

Upínací kužel 𝐼𝑆𝑂 40 

 

5.2 Příprava k obrábění 

Před samotným experimentem budou muset být ověřeny zvolené parametry řez-
ných podmínek. Katalogové listy udávají pouze doporučené hodnoty, které se v praxi 
nemusí jevit jako vhodné. Proto je nutné je otestovat. Doporučené řezné podmínky 
nástroje již byly zmíněny v tabulce 3.3. 

Výchozí podmínky budou vycházet z katalogového listu nástroje [23] a také z tech-
nologického rádce „Suggest“ [26], který je rovněž dostupný na stránkách firmy Seco. 
(viz obr. 5.2). Při jeho otevření budou postupně nastaveny parametry, které přicházejí 
do procesu obrábění, jako materiál, metoda obrábění, omezení stroje a jiné. Výsled-
kem budou navržené řezné parametry pro daný nástroj, nebo pokud nebyl nástroj 
zvolen, tak doporučení nástroje s řeznými parametry.  

 

Obr. 5.2 Technologický rádce Suggest [26]. 
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V tabulce 5.2 jsou uvedeny testované parametry a jejich výsledek. V první sadě 
testů je nastavena řezná rychlost odpovídající téměř maximální hodnotě otáček stroje. 
V prvním testu došlo k významnému vzniku nerovnosti v důsledku vibrace obrobku. 
Proto další kroky povedou k eliminaci vibrací pomocí snížení posuvu na zub. Na ob-
rázku 5.3 jsou zobrazeny výsledky z prvních tří testovaných parametrů. Další sada 
experimentů proběhne při snížené řezné rychlosti [27]. 

 

Obr. 5.3 Testování řezných podmínek. 

Tabulka 5.2 Testovaní řezných parametrů. 

Test 𝑣𝑐  [𝑚/𝑚𝑖𝑛] 𝑓𝑧 [𝑚𝑚] Výsledek 

1 435 0,15 Vibrace 

2 435 0,08 Menši vibrace 

3 435 0,04 OK 

4 435 0,02 OK 

5 395 0,09 Menší vibrace 

6 395 0,06 Menší vibrace 

7 395 0,05 OK 

8 395 0,03 OK 

Výsledky testů v tabulce 5.2 byly hodnoceny subjektivně dle vzhledu povrchu 
a zvuku, který nástroj při obrábění vydával. Na konci profilu docházelo vždy k rozvib-
rování v důsledku poklesu tuhosti. Pro další testování byly zvoleny parametry z testu 
číslo 7. V tomto testu byla použita nižší řezná rychlost, která by měla snížit opotřebení 
nástroje a zároveň vřeteno nemusí být provozováno při téměř maximálních otáčkách. 
Posuvová rychlost bude volena nejvyšší možná, aby nedocházelo k časovým ztrátám. 

Další důležitý prvek, který může ovlivnit celý test, je upnutí součásti. Součást musí 
být upnuta pokud možno po celé své délce. V tomto případě budou použity dva svě-
ráky s čelistmi s 5 mm vybráním (viz obr. 5.3). Oba dva svěráky budou upnuty stejnou 
upínací silou a to 15 kN. 

Před samotným začátkem byl zaměřen nulový bod obrobku. Bylo využito rozhraní 
VQC k rychlému vytvoření měřicích cyklů a stanovený nulový bod byl uložen do sou-
řadného systému G54. 
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Obr. 5.3 Upnutí obrobku. 

 

5.3 Realizace experimentu 

Při realizaci bylo postupováno dle návrhu strategií z kapitol 3.2 a 3.3. Nejdříve byl 
spuštěn hrubovací program pro první hladinu. Výsledná vzniklá plocha byla měřicím 
cyklem přeměřena pro porovnání s dokončovací operací. Poté byl opět spuštěn obrá-
běcí cyklus s dokončovacím přídavkem a vzniklá plocha byla opět změřena. Z namě-
řených dat dle postupu v kapitole 4.1 byla získána plocha, ze které byl vytvořen NC 
kód pro korekční dráhu. Po nahrání programu z počítače do stroje pomocí sériové 
linky byl program spuštěn (viz obr. 5.4) a po jeho proběhnutí byla vzniklá plocha opět 
změřena. 

Tento postup byl opakován pro další dvě hladiny. Z důvodu velké časové nároč-
nosti tohoto experimentu se dále již nepokračovalo. Časy jednotlivých operací jsou 
k nahlédnutí v tabulce (viz tab. 5.3). Vyrobení a naměření jedné hladiny trvalo při-
bližně 87 min aktivního času na stroji bez vedlejších časů, jako například tvorby ko-
rekční dráhy, při které musel stroj stát a čekat. 

Tabulka 5.3 Časy jednotlivých operací. 

 Hrubovací 
operace 

Dokončovací 
operace 

Korekční  
operace  

Měření 

Čas [min] 0,53 0,42 0,47 28,35 
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Obr. 5.4 Frézovací operace. 

 

5.4 Zhodnocení výsledku experimentu 

Uložené protokoly z měření byly v tabulkovém procesoru zpracovány a z výsledků 
byly vyhotoveny grafy průběhu křivosti. Pro přehlednější interpretaci jsou data v gra-
fech přepočítána k hlavní nominální jednotce. Aby nedošlo ke zkreslení, zobrazené 
výsledky jsou ve stejném rozsahu a měřítku. 

Na následujících stránkách jsou vždy zobrazeny postupné výsledky průběhu ob-
rábění pro každou hladinu a operaci zvlášť (viz graf 5.1–5.9). Výsledný produkt je 
zobrazen na obrázku 5.5. 

 
Obr. 5.5 Výsledek testování. 
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Graf 5.1 Zobrazení odchylky – hladina 1 – hrubovací operace. 

 
 

Graf 5.2 Zobrazení odchylky – hladina 1 – dokončovací operace. 

 
 

Graf 5.3 Zobrazení odchylky – hladina 1 – korekce. 
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Graf 5.4 Zobrazení odchylky – hladina 2 – hrubovací operace. 

 
 

Graf 5.5 Zobrazení odchylky – hladina 2 – dokončovací operace. 

 
 

Graf 5.6 Zobrazení odchylky – hladina 2 – korekce. 
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Graf 5.7 Zobrazení odchylky – hladina 3 – hrubovací operace. 

 
 

Graf 5.8 Zobrazení odchylky – hladina 3 – dokončovací operace. 

 
 

Graf 5.9 Zobrazení odchylky – hladina 3 – korekce. 
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Při obecném zhodnocení výsledků je zřejmé, že na okrajích testovaného kusu do-
chází k největší nepřesnosti. To je způsobeno rázovými silami při vstupu frézy do řezu 
a jeho opuštění. Tomu napomáhá nižší tuhost obrobku při krajích, což způsobuje ne-
žádoucí kmity. Proto je nutné tyto kraje v dalších hodnoceních zanedbat. Zanedbání 
dat je vždy pro 5 mm od konce součásti. Při reálné výrobě bude nutné, pokud to budou 
tolerance nařizovat, s těmito okrajovými částmi počítat a po obrobení je odstranit. 

Při pohledu na jednotlivé hrubovací operace (viz graf 5.1, 5.4 a 5.7) je patrná sni-
žující se šířka rozptylového pole. V hladině jedna je pole odchylky široké 0,046 mm 
a v hladině tři již jen 0,03 mm. Tento pokles lze spojit s rostoucí tuhostí frézovaného 
objektu, protože fréza je blíže základně objektu. 

Při detailním pohledu na dokončovací operace, které braly třísku pouze  
𝑎𝑝 = 0,2 𝑚𝑚 a nepůsobily na těleso takovou silou, je patrný mírnější průběh odchylek 

od nominální hodnoty. Pokud jsou změřena pole odchylek jednotlivých hladin (viz 
tab. 5.4), lze dospět k závěru, že dokončovací operace částečně napravuje chyby 
operace hrubovací a zmenšuje rozptyl od nominální hodnoty. Její výsledky zůstávají 
ve stejném rozmezí nezávisle na hloubce 𝑎𝑝. 

Tabulka 5.4 Velikost pole rozptylu. 

Operace Max. hodnota [mm] Min. hodnota [mm] Šířka pole [mm] 

Hrubovací 1 0,0295 −0,0165 0,046 

Dokončovací 1 0,0165 −0,0055 0,022 

Korekce 1 0,0245 −0,0225 0,047 

Hrubovací 2 0,0245 −0,0135 0,038 

Dokončovací 2 0,0115 −0,0155 0,027 

Korekce 2 0,0115 −0,0265 0,038 

Hrubovací 3 0,0135 −0,0165 0,030 

Dokončovací 3 0,0065 −0,0135 0,020 

Korekce 3 0,0755 −0,0285 0,104 

Poslední a zároveň hlavní operací byl návrh aplikace korekčních drah dle namě-
řených výsledků z předchozí operace. Cílem korekčních drah byla oprava vzniklých 
odchylek. Výsledek však nedosáhl zmíněných cílů, a naopak ve srovnání s přímou 
dráhou dokončovací operace skončil hůře, viz grafy odchylek po aplikaci korekční 
dráhy (viz graf 5.3, 5.6 a 5.9). Z grafů lze usoudit, že po korekční dráze se šířka pole 
blíží podobným hodnotám jako u hrubovacích operací. Při aplikaci poslední korekční 
dráhy se výsledek naprosto vymyká zvolenému rozsahu grafů. Tento stav může být 
způsoben strojem a samozřejmě korekční drahou. Dráha byla generovaná bez použití 
aproximace tedy po příliš malých krocích, které musela frézka dodržet. Vinou dráhy, 
která nebyla plynulá, ale skoková, došlo k rozvibrování soustavy a vzniku větších ne-
přesností.   
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Nebezpečím korekčních drah je možnost ovlivnění předchozích výsledků. Pokud 
by byla předešlá dráha ve správné toleranci a při aplikaci další korekční dráhy v další 
hladině došlo k výskytu anomálie, která by způsobila znehodnocení dané hladiny, pak 
by toto znehodnocení postihlo částečně i hladiny předešlé. 

Pokud by měl tento experiment s návrhem korekčních drah pokračovat, je nutné 
tvořit korekční křivky tak, aby nekopírovaly přesně získanou křivku, ale aby byla křivka 
tvořená dle zmenšující nebo zvětšující se tendence křivky. Například dle grafu (viz 
graf 5.5) by bylo potřeba vytvořit křivku podobnou jako v grafu (viz graf 5.10.). Tímto 
krokem by byla zaručena větší plynulost dráhy a tím by se eliminovaly možné nepřes-
nosti stroje a vznik nežádoucích vibrací. 

Graf 5.10 Zobrazení nově navrhované korekční dráhy. 

 

V případě dalších měření nebo experimentů v praxi je nutné zajistit rychlejší prů-
běh měření, protože největší část celého úkonu zabíral měřicí cyklus. Jak již bylo 
v kapitole 3.3 rozebráno, k urychlení měření stačí buď využití jednodotykového cyklu, 
nebo je zapotřebí investovat do nové měřicí aparatury zajišťující kontinuální snímání. 
V obou případech se poté stane nejpomalejším procesem generování korekční dráhy, 
které by šlo také v případě pozitivních výsledků zautomatizovat. 
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ZÁVĚR 

Práce se zabývala využitím sond k operačnímu měření při třískovém obrábění. 
Jedním z cílů byl návrh experimentálních korekčních drah při obrábění tenkostěnných 
těles. Vycházelo se z předpokladu, že vlivem nízké tuhosti tělesa dojde při obrábění 
k výchylkám a pomocí navrhovaných drah mělo být docíleno jejich minimalizování. 
V práci je dosaženo těchto výsledků: 

• Navržení vhodné testovací součásti, která splňuje podmínku tenkostěnnosti 
s tvarem profilu „T“ o rozměrech 50×40×3 mm.  

• Popsání typů obrobkových sond a jejich možností s volbou obrobkové 
sondy OMP40-2 pro experiment. 

• Navržení drah obráběcí a měřicí operace spolu s tvorbou jejich NC pro-
gramů, které obsahují pasáže parametrického programování, což spadá do 
vyššího programovacího jazyka. 

• Výběr nástroje tedy frézy Seco s označením js413120d3sz3.0 a jejích řez-
ných podmínek, které jsou v praktické části testovány. 

• Provedení zkušebního obrábění pro otestování doporučených řezných pod-
mínek při úběru 𝑎𝑝 = 5 𝑚𝑚 a 𝑎𝑒 = 1 𝑚𝑚 a volba ideálních řezných podmí-

nek 𝑣𝑐 = 395 𝑚/𝑚𝑖𝑛 a 𝑓𝑧 = 0,05 𝑚𝑚. 

• Zjištění, že při obrábění tenkostěnné součástky je nutné počítat s nepřes-
ností na jejím počátku a konci, kde nástroj vstupuje a vystupuje z řezu. 

• Pomocí mezioperačního měření získání dat křivosti ploch a jejich transfor-
mace do korekčních křivek s jejíž pomocí jsou vytvořeny NC kódy. 

• Praktické otestování teoretického modelu s korekčními drahami. Bez pou-
žití aproximace dat došlo k vygenerování skokových drah nástroje, které 
vedly k trhavým pohybům, což vedlo k rozvibrování celé soustavy. Tím do-
sáhly tolerance přímosti jednotlivých korekčních hladin hodnot 0,047 mm, 
0,038 mm a 0,104 mm. 

• Zjištění, že přímá dokončovací dráha má průměrnou šířku pole odchylky 
0,023 mm na rozdíl od korekční dráhy s šířkou pole 0,063 mm.  

• Navržení nového řešení korekčních drah pro opakování experimentu, který 
již není součástí této práce. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Symbol Jednotka Popis 

ℎ 𝑚𝑚 výška profilu 

𝑏 𝑚𝑚 tloušťka profilu 

𝑎𝑝 𝑚𝑚 axiální úběr 

𝑎𝑒 𝑚𝑚 radiální úběr 

𝑣𝑐 𝑚/𝑚𝑖𝑛 řezná rychlost 

𝑓𝑧 𝑚𝑚 posuv na zub 

𝐷𝐶 𝑚𝑚 průměr řezné části 

𝐴𝑃𝑀𝑋𝑆 𝑚𝑚 délka řezné části 

𝑂𝐴𝐿 𝑚𝑚 celková délka 

𝐷𝑀𝑀 𝑚𝑚 průměr dříku 

 

Zkratka Význam Popis 

PLC Programmable Logic Controller Programovatelný logický automat 

CCD Charge-Coupled Device Zařízení citlivé na elektrický náboj 

CAM Computer-Aided Manufacturing Počítačová podpora obrábění 

NC Numerical Control Číslicové řízení 

CNC Computer Numerical Control Počítačem číslicové řízení 

MDI Manual Data Input Ruční vstup dat 

VQC Visual Quick Code Rychlý vizuální kód 
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Přílohy 

Příloha 1 Tabulka obrobitelnosti EN AW 6060 

Příloha 2 Katalogový list nástroje 

Příloha 3 Technický list stroje VF-2SS 

 

Elektronické přílohy 

Příloha 1 Hrub_draha_Sinumerik840D 

Příloha 2 Hrub_draha_Haas 

Příloha 3 Merici_cyklus_Sinumerik840D 

Příloha 4 Merici_cyklus_Productivity 

Příloha 5 Merici_cyklus_Haas 

Příloha 6 Korek_draha_1_Sinumerik840D 

Příloha 7 Korek_draha_1_Haas 

Příloha 8 Korek_draha_2_Haas 

Příloha 9 Korek_draha_3_Haas 
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Příloha 1 

 

Dostupné z: http://www.alms-brno.cz/produkty/1-hlinik/ 
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Příloha 2 

 

Dostupné z: https://www.secotools.com/#article/84584?q=JS413120D3SZ3.0 
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Příloha 3 

 

Dostupné z: https://goo.gl/t8TGo6 
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