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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem výroby prototypu páčky na motorku za 

použití softwaru PowerMILL 2018. Rešeršní část práce obsahuje rozbor materiálů 

pro výrobu páček na motorky a úvod do problematiky CAD/CAM systémů. Praktická 

část obsahuje návrh materiálu, upínačů, řezných nástrojů a samotné vypracování 

NC programu. Následuje shrnutí použitých strategií a nakonec je provedeno ekono-

mické zhodnocení. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis deals with designing of manufacturing process of motorcycle 

lever prototype using PowerMILL 2018. The research part of the thesis contains 

analysis of materials used in the production of motorcycle levers and the introduction 

into CAD/CAM systems. The practical part contains choice of material, fixtures, 

cutting tools and solution of NC program itself. Summary of used strategies follows 

and ecenomical evaluation is performed at the end of the thesis. 
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ÚVOD 

Strojírenství je neustále se vyvíjející oblast a jedním ze základních požadavků je 

snižování hmotnosti součástí při zachování stejných vlastností. S tím souvisí zvyšu-

jící se nároky na přesnost výroby. Aby tyto požadavky mohli být splněny, musí se 

vyvíjet i výrobní technologie. Velkým milníkem ve strojírenství bylo použití soustruhu 

pro obrábění kovů, což bylo důležitou součástí průmyslové revoluce. Další vývoj 

v oblasti obrábění spočíval v použití prvních číslicově řízených (NC) strojů a později 

i CNC (počítačově řízených) strojů.  

Zatímco obráběné rotační součásti jsou základním kamenem téměř všech strojů 

již po několik staletí, tvarově složité součásti musely být vyráběny za použití jiných 

technologií, jako je odlévání a tváření. To se změnilo s masivním rozmachem výpo-

četních technologií v posledních 30 letech. Tento rozvoj počítačů umožnil vznik 

softwarů, které jsou využity v celém cyklu výrobku, od jeho návrhu až po expedici. 

V současné době je tak díky moderním technologiím možné obrábět součásti prak-

ticky všech tvarů od lopatek turbín až po bloky motorů. 

Toto téma diplomové práce bylo zvoleno na základě záliby jízdy na motocyklu. 

Motorka obsahuje velké množství estetických prvků a na trhu náhradních dílů je 

možné najít velké množství doplňků a upravených součástí, ze kterých si každý mů-

že vybrat dle vlastního stylu. Jednou z populárních modifikací je výměna továrních 

páček za tzv. CNC páčky (viz obr. 0.1). Právě tato součást byla zvolena pro řešení 

diplomové práce, protože je svým obecným tvarem vhodná pro návrh výroby za po-

užití CAM systému PowerMILL.  

 

Obr. 0.1 Motocykl Honda CBF 125 s řešenou součástí. 
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1 MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PŘI VÝROBĚ PÁČEK NA MOTOCYKLY 

Nejrozšířenějšími materiály, které se používají k výrobě motocyklových páček, 

jsou slitiny hliníku. Tyto slitiny využívají výrobci motocyklů pro páčky na nové stroje, 

které sjedou z výrobní linky a zamíří do autorizovaných prodejen a stejný materiál 

využívají i téměř všichni výrobci neoriginálních dílů tzv. CNC páček. Výjimkou jsou 

páčky určené pro závodní speciály. Na strojích, které jsou používány 

k profesionálním závodům, je důležitý každý ušetřený gram, a tak je využíváno leh-

čích hořčíkových slitin. Například tělo páčky (viz obr. 1.1) vyrobené z hliníkové slitiny 

EN AW-6061-T6 má hmotnost 92 g. Stejná součást vyrobena za použití hořčíkové 

slitiny AZ91E-T6 váží 61 g, což představuje 35% úsporu hmotnosti. 

 

Obr. 1.1 Tělo páčky [1]. 

1.1 Hliník a jeho slitiny 

Hliník (chemická značka Al) je bělavě šedý, lesklý a lehký kov, který krystalizuje 

v kubické krystalografické soustavě. Je to třetí nejrozšířenější prvek zemské kůry, 

kterou tvoří asi z 8 %, a je vůbec nejrozšířenějším kovem na celém světě. V přírodě 

se v ryzí formě obvykle nevyskytuje, ale je možné ho najít přibližně ve 250 minerá-

lech. Mezi nejdůležitější patří korund (Al2O3), diaspor (Al2O3∙H2O), boehmit 

(Al2O3∙H2O), gibbsit (Al2O3∙3H2O), spinel (Al2O3∙MgO), kianit (Al2O3∙SiO2), silamanit 

(Al2O3∙SiO2). Ekonomicky nejvýznamnější rudou pro výrobu hliníku je bauxit [2, 3, 4].   

Čistý hliník je měkký a jeho pevnost v tahu je nízká (viz tab. 1.2). Aby ho bylo 

možné využít pro konstrukční aplikace, je třeba nejprve upravit jeho vlastnosti přidá-
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ním různých prvků. K přednostem slitin hliníku patří nízká měrná hmotnost a s tím 

související měrné pevnostní charakteristiky některých slitin převyšující charakteristi-

ky ocelí. Dále disponují velmi dobrou korozní odolností, dobře se svařují v ochranné 

atmosféře, dobře vedou elektřinu i teplo a jsou dobře obrobitelné. Nedostatkem hli-

níkových slitin je nízká tvrdost a jsou náchylné k elektrochemické korozi. V tabulce 

1.1 jsou uvedeny některé fyzikální vlastnosti technicky čistého hliníku [2, 4, 5]. 

Tab. 1.1 Vybrané fyzikální vlastnosti čistého hliníku při 20 °C [2]. 

Vlastnost Označení Hodnota Jednotka 

Hustota ρ 2,699 [g∙cm-3] 

Teplota tavení Tt 660,4 [°C] 

Teplota varu Tv 2494 [°C] 

Tepelná vodivost λ 247 [W∙m-1∙K-1] 

Měrná tepelná kapacita c 0,900 [kJ∙kg-1∙K-1] 

Skupenské teplo tání Lt 397 [kJ∙kg-1] 

Rezistivita  ρ 26,2 [nΩ∙m] 

Tab. 1.2 Mechanické vlastnosti čistého hliníku v měkkém stavu [4, 5] 

Vlastnost Označení Hodnota Jednotka 

Mez kluzu Rp0,2 20 [MPa] 

Mez pevnosti Rm 70 [MPa] 

Tažnost A 20–30 [%] 

Tvrdost HB - 20 [-] 

1.1.1 Hlavní oblasti využití 

Od svého objevení v roce 1825 a patentování jeho výroby roku 1886 zažil hliník 

obrovského rozmachu, který se projevil ve všech odvětvích. V počátcích malý objem 

výroby znamenal vysokou cenu, a tak se hliník využíval pouze pro speciální aplikace 

v klenotnictví. S rostoucím objemem výroby cena klesala a v dnešní době již není 

oblast, ve které by se hliník a jeho slitiny nevyskytovaly [2, 4]. 

Doprava 

Oblast dopravy je největším spotřebitelem hliníku. V minulosti byly slitiny hliníku 

obzvláště důležité při stavbě letadel. Jednalo se o nenahraditelné materiály, které 

tvořily až 2/3 celého letadla. Avšak rapidní vývoj v oblasti kompozitních materiálů 

měl za následek ústup hliníku a kostry nejmodernějších strojů jsou z 50 % tvořeny 

kompozitními materiály. I přesto jsou hliníkové slitiny druhým nejpoužívanějším ma-

teriálem a na celkové kompozici letadel se podílí z 20 % (viz obr. 1.2) [2, 6]. 
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Obr. 1.2 Materiály použité pro konstrukci kostry a primární struktury Boeingu 787 [6]. 

Politicko-environmentální požadavky na lepší využití paliva a snížení škodlivých 

emisí produkovaných automobilovou dopravou zapříčinily nárůst podílu lehkých ma-

teriálů v automobilovém průmyslu. Stále rostoucí podíl hliníkových slitin je možné 

pozorovat u karoserií automobilů, kde nahrazováním ocelových prvků se docílí nej-

větší úspory hmotnosti. Dále se slitiny hliníku využívají pro kola, tlumiče, hlavy válců, 

části klimatizace, hnací komponenty a další [2]. 

Hliníkové materiály jsou také používány pro skelety autobusů, vlaků, malých lodí 

anebo v rámci snížení hmotnosti velkých lodí jsou použity při montáži jednotlivých 

vrstev palub. Specifickou oblastí je kosmonautika, kde materiály na bázi hliníku jsou 

hojně zastoupeny [2]. 

Stavebnictví 

Na druhém místě spotřeby hliníku a hliníkových slitin je stavebnictví. Spotřeba 

hliníku v tomto odvětví stoupala hlavně výrobou průmyslových fasádních prvků (růz-

né profily a trubky). Ty se využívají pro budování nákupních center, kancelářských 

budov, výstavních pavilonů atd. Další oblast použití je výroba jednotlivých kon-

strukčních dílu, jako jsou okna, dveře, střešní krytina aj. Stále více se používají hliní-

ková lešení [2]. 
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Potravinářský průmysl 

Široké uplatnění má hliník v potravinářském průmyslu díky své zdravotní nezá-

vadnosti, chemické stálosti na vzduchu, dobré tepelné vodivosti, a především je 

z něj možné vyrábět tenké fólie. Ty jsou používány k přípravě a skladování potravin. 

Další skupinou výrobků jsou plechovky pro uchování tekutin [2]. 

Jiné oblasti použití 

Třetím nejvýznamnějším spotřebitelem hliníku a jeho slitin je strojírenství, kde se 

hliník a jeho slitiny využívají jako konstrukční materiál velkého množství součástí. 

V chemickém průmyslu je využíván například pro trubky, destilační přístroje, zařízeni 

pro rafinaci ropy, cisterny a další zařízení vyžadující odolnost proti korozi v kyselém 

prostředí. V energetice je hliník hojně využíván ve výměnících tepla. Ve sportu je 

také možné narazit na výrobky z hliníkových slitin (především části jízdních kol). Čis-

tý hliník je používán zejména v elektrotechnice [2, 4].  

1.1.2 Rozdělení slitin hliníku 

Slitiny hliníku lze dělit podle různých kritérií. Nejčastěji se dělí podle způsobu 

zpracování na slitiny hliníku pro tváření a slitiny hliníku po odlitky. Jiným kritériem 

může být jejich schopnost zvýšit tvrdost tepelným zpracováním (vytvrzováním) 

na vytvrditelné a nevytvrditelné [4]. 

Tyto způsoby klasifikace jsou ve zjednodušené formě schematicky znázorněny 

na obr. 1.3 [4]. 

 

Obr. 1.3 Schéma obecného rovnovážného diagramu binárních slitin hliníku [4]. 



 

MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PŘI VÝROBĚ PÁČEK NA MOTOCYKLY 

 

14 ÚST FSI VUT v Brně 

Označování hliníku a slitin hliníku se řídí Českými technickými normami. 

V současné době je platné označování jak podle norem ČSN EN, tak podle norem 

ČSN. Norma ČSN je starší a už se tolik nevyužívá, v technické praxi před ní má 

přednost ČSN EN [2]. 

Značení dle ČSN 

V ČSN normách jsou jednotlivé typy hliníku označovány vždy samostatnou nor-

mou ČSN a šestimístným číslem, které je někdy doplněno chemickou značkou [2]: 

 

Značení dle ČSN EN 

Podle ČSN EN doplňuje čtyřmístná, resp. pětimístná číslice písemné označení. 

To může být doplněno také chemickou značkou, za kterou následuje číslo udávající 

čistotu hliníku, nebo jmenovitý obsah příslušného prvku. Prioritní je však systém čí-

selného značení. Norma ČSN EN 573-1 až 3 se zabývá hliníkem a hliníkovými sliti-

nami pro tváření a norma ČSN EN 1706 platí pro odlitky. První ze čtyř (pěti) čísel 

udává skupinu slitin (viz tab. 1.3) [2]. 
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Tab. 1.3 Skupiny tvářených a odlévaných hliníkových slitin [2]. 

Skupina slitin Hlavní přísadové 
prvky Tvářené Odlitky 

EN AW-1XXX EN AC-1XXXX Al technické čistoty 

EN AW-2XXX EN AC-2XXXX Cu 

EN AW-3XXX EN AC-3XXXX Mn 

EN AW-4XXX EN AC-4XXXX Si 

EN AW-5XXX EN AC-5XXXX Mg 

EN AW-6XXX EN AC-6XXXX Mg, Si 

EN AW-7XXX EN AC-7XXXX Zn 

EN AW-8XXX EN AC-8XXXX Jiné prvky 
 

1.1.3 Slitiny pro tváření 

Hlavním požadavkem na tyto slitiny je dobrá schopnost ke tváření jak za tepla, 

tak za studena. Podle jejich vlastností je lze rozdělit do dvou skupin [2,4]: 

a) slitiny nízkopevnostní s dobrou odolností proti korozi, 

b) slitiny s vyšší a vysokou pevností, avšak nízkou odolností proti korozi. 

a) Slitiny nízkopevnostní s dobrou odolností proti korozi 

Do této podskupiny patří slitiny soustav Al-Mg a Al-Mn. Protože neosahují měď, 

mají dobrou odolnost i bez povrchové ochrany. Avšak na druhou stranu je není 

možné vytvrdit. Předností těchto slitin je dobrá svařitelnost, tvařitelnost, odolnost 

proti vibračnímu zatížení a dobrá lomová houževnatost [4]. 

Slitiny Al-Mg obsahují 1–6 % hořčíku. Jejich pevnost lze zvýšit deformačním 

zpevněním. Aplikovány jsou v potravinářském průmyslu, lodní dopravě, architektuře 

a v komponentech pro dopravu [2, 4]. 

Slitiny Al-Mg-Si tvoří intermetalickou fázi Mg2Si, díky které je lze tepelným zpra-

cováním vytvrdit. Používají se v letectví, ve stavebnictví, architektuře a v oblasti 

sportovních výrobků [2, 4]. 

b) Slitiny s vyšší a vysokou pevností, avšak nízkou odolností proti korozi 

Slitiny Al-Cu-Mg jsou nejvíce využívané materiály této podskupiny známé jako 

duraly. Pevnost v tahu těchto slitin je po tepelném zpracování až 530 MPa. Jsou 

náchylné k interkrystalické korozi a z tohoto důvodu jsou plátovány tenkou vrstvou 
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hliníku vysoké čistoty, nebo některou z Al-Mg-Si slitin. Díky dobrému poměru hmot-

nosti a pevnosti se duraly hojně využívají při konstrukci letadel [2, 4, 7]. 

Slitiny Al-Zn-Mg-Cu po tepelném zpracování dosahují nejvyšších pevnostních 

vlastností ze všech hliníkových slitin. Některé slitiny dosahují Rm až 730 MPa. Oproti 

duralu mají nižší lomovou houževnatost, vyšší vrubovou citlivost a také jsou náchyl-

né ke korozi pod napětím, což patří k hlavním nevýhodám [2, 4]. 

Slitiny Al-Li jsou lehké a drahé slitiny. Lithium je vysoce reaktivní prvek a slitiny 

tak musí být odlévány v ochranné atmosféře, nebo ve vakuu. Ve srovnání 

s konvenčními slitinami hliníku jsou o 5–10 % lehčí a mají zvýšený modul pružnosti 

v tahu. Pevnost v tahu je přitom srovnatelná s pevností u duralů. Slitiny se vždy le-

gují několika dalšími prvky k potlačení nízké tažnosti a vysoké křehkosti [4, 5, 7]. 

1.1.4 Slitiny pro odlitky 

Jsou určeny k výrobě tvarových odlitků litím do písku, do kovových forem nebo 

tlakově. Mechanické vlastnosti jsou značně závislé na způsobu odlévání a nedosa-

hují hodnot výrobků tvářených. Při lití do písku vzniká hrubá struktura s nejnižšími 

pevnostními charakteristikami, jemná struktura s lepšími vlastnostmi pak vzniká při 

lití do kovových forem nebo při tlakovém lití. Společným znakem slitin pro odlitky je 

vyšší podíl legur než u slitin pro tváření [2, 4, 5]. 

Vůči slévárenským slitinám z jiných kovů mají slévárenské slitiny řadu výhod [2]: 

 nízká teplota tavení, 

 dobrá slévatelnost, 

 malý interval krystalizace, 

 obsah vodíku lze minimalizovat vhodnými technologickými podmínkami, 

 dobrá chemická stabilita (odolnost vůči korozi), 

 dobré povrchové vlastnosti odlitku. 

Dle ASM (American Society for Metals) se v současnosti slévárenské slitiny hli-

níku, na základě obsahu legujících prvků, do 6 základních skupin [2, 4, 5]: 

 Slitiny Al-Cu 

Obvykle obsahují 4–5 % Cu. Disponují dobrou odolností vůči otěru a dob-

rými pevnostními vlastnostmi za vyšších teplot, které se získávají přidáním 

Ni a Mg. Nevýhodou těchto slitin je nízká korozní odolnost a horší sléva-

telnost. 
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 Slitiny Al-Cu-Si 

Legováním Si se oproti slitinám Al-Cu zlepšily slévárenské vlastnosti, 

a tak jsou tyto slitiny hojně využívány. Slitiny legované Mg a s obsahem 

Cu nad 3 % se tepelně zpracovávají. Tam, kde je vyžadován nízký koefi-

cient teplotní roztažnosti, se aplikují slitiny s obsahem Si nad 10 %. Slitiny 

s obsahem Si až 22 % vykazují vysokou odolnost proti otěru. 

 Slitiny Al-Si 

Se nazývají siluminy a vynikají dobrou slévatelností a odolností proti koro-

zi. Dělí se na podeutektické (méně než 12 % Si), eutektické (kolem 12 % 

Si) a nadeutektické (od 12 % do 24 % Si). Pokud jsou legovány Mg je 

možné je tepelně zpracovat.  

 Slitiny Al-Mg 

Označují se také jako hydronalium. Vyznačují se vysokou měrnou pevnos-

tí, velmi dobrou odolností vůči korozi, dobrou svařitelností a obrobitelností. 

Nevýhodou těchto slitin je špatná slévatelnost a náchylnost hořčíku 

k oxidaci v procesu tavení. 

 Slitiny Al-Zn-Mg 

Typické pro tyto slitiny jsou dobré pevnostní vlastnosti již v litém stavu a 

dobrá korozní odolnost. Maximálních pevnostních vlastností lze dosáh-

nout přirozeným stárnutím. Jejich slévatelnost je špatná a jsou náchylné 

k tvorbě trhlin za tepla. 

 Slitiny Al-Sn 

Jsou slitiny speciálně určené pro výrobu kluzných ložisek. Obsahují kolem 

6 % Si a malé množství Cu a Ni ke zvýšení pevnostních vlastností. 

1.2 Hořčík a jeho slitiny 

Hořčík (chemická značka Mg) je stříbřitě bílý, lesklý a poměrné měkký kov, který 

krystalizuje v hexagonální krystalografické soustavě. Je šestý nejpočetnější prvek 

zemské kůry s průměrným obsahem cca 2,7 %. Přestože se v přírodě nenachází 

v ryzí formě, je možné ho najít ve velkém množství sloučenin po celém světě. Nej-

běžněji vyskytujícími se sloučeninami jsou magnezit (MgCO3), dolomit 

(MgCO3∙CaCO3), karnalit (KCl∙MgCl2∙6H2O) a také mořská voda. Technologie výro-

by, kterými se čistý hořčík získává, jsou náročné, což má za následek poměrně vy-
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sokou cenu. Tento faktor musí být zohledněn při použití hořčíku a jeho slitin [3, 5, 8, 

9].  

Hořčík je nejlehčí ze všech kovových konstrukčních materiálů s hustotou 

1,74 g∙cm-3. Je o 35 % lehčí než hliník (2,7 g∙cm-3) a více než čtyřikrát lehčí než ocel 

(7,85 g∙cm-3). Avšak mechanické vlastnosti technicky čistého hořčíku jsou pro kon-

strukční využití stále nízké. Hexagonální mřížka navíc způsobuje špatnou tvárnost 

za studena a je tudíž pro konstrukční využití nevhodný. K upravení vlastností čistého 

hořčíku se využívá legování. Hořčíkové slitiny disponují nízkou měrnou hmotností, 

pevností srovnatelnou se slitinami hliníku i některých ocelí, vysokým útlumem vibrací 

a velmi dobrou obrobitelností. Nedostatkem je pak již zmíněná vyšší cena. V tabulce 

1.4 a 1.5 jsou uvedeny fyzikální a mechanické vlastnosti čistého hořčíku [4, 7, 8, 10].  

Tab. 1.4 Vybrané fyzikální vlastnosti čistého hořčíku při 20 °C [8]. 

Vlastnost Označení Hodnota Jednotka 

Hustota ρ 1,738 [g∙cm-3] 

Teplota tavení Tt 650 [°C] 

Teplota varu Tv 1090 [°C] 

Tepelná vodivost λ 156 [W∙m-1∙K-1] 

Měrná tepelná kapacita c 1,025 [kJ∙kg-1∙K-1] 

Skupenské teplo tání Lt 360–377 [kJ∙kg-1] 

Rezistivita  ρ 45,3 [nΩ∙m] 

Tab. 1.5 Mechanické vlastnosti čistého hořčíku při 20 °C [8]. 

 Odlévaný 
Mg 

Protlačovaný 
Mg 

Válcované 
plechy 

Žíhané 
plechy 

Mez kluzu v tahu 
Rp0,2 [MPa] 

21 69–105 115–140 90–105 

Mez kluzu v tlaku 
Rp0,2 [MPa] 

21 34–55 105–115 69–83 

Mez pevnosti 
Rm [MPa] 

90 165–205 180–220 160–195 

Tažnost A [%] 2–6 5–8 2–10 3–15 

Tvrdost HB1 30 35 45–47 40–41 
1
Pro zátěž 500 kg a průměr kuličky 10 mm. 

1.2.1 Hlavní oblasti využití 

V důsledku své vysoké reaktivity nachází hořčík uplatnění v pyrotechnice jako 

vysoce energické palivo pro rakety. Další významnou oblastí použití čistého hořčíku 

je metalurgie. Zde se využívá jako redukční činidlo při výrobě titanu, k odstranění 



 

MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PŘI VÝROBĚ PÁČEK NA MOTOCYKLY 

 

19 ÚST FSI VUT v Brně 

síry z oceli, pro modifikaci tvárné litiny a především jako legující prvek při výrobě 

hliníkových slitin. V neposlední řadě je využíván pro výrobu hořčíkových slitin [4, 8]. 

Automobilový průmysl 

S prvním komerčním využitím hořčíkové slitiny přišla společnost Volkswagen. 

Populární vůz VW Typ 1 (lépe známý pod názvem Brouk) obsahoval 20 kg hořčíko-

vé slitiny v klikové skříni a skříni převodovky. Jak již bylo zmíněno snaha o snížení 

spotřeby paliv, snížení ekologického zatížení prostředí přímo souvisí s redukcí 

hmotnosti. Proto všichni přední výrobci usilují o nahrazení oceli hliníkovými a hořčí-

kovými slitinami, či kompozitními materiály [4, 9, 10]. 

Letecký průmysl 

V letectví je snížení hmotnosti jedním z nejkritičtějších úkolů při návrhu nových 

strojů. Při konstrukci letadel se nabízí několik vhodných možností, jako jsou slitiny 

hliníku, kompozitní materiály a lehké konstrukční plasty. Ovšem omezený vývoj hli-

níkových slitin, vysoká cena kompozitních materiálů a podřadné vlastnosti plastů při 

teplotních extrémech představují problémy při snižování hmotnosti. Jako vhodnou 

alternativou se pro určité aplikace tedy jeví hořčíkové slitiny [9].  

Materiály na bázi hořčíku mají dlouhou historii jak v civilním, tak ve vojenském le-

tectví. Používají se například pro obraceče tahu, převodovky, motory atd. Další vyu-

žití nacházejí tyto materiály také v kosmonautice pro snížení vzletové hmotnosti [9]. 

Medicína 

Hořčíkové slitiny byly poprvé použity pro ortopedické implantáty v první polovině 

dvacátého století. Avšak nízká korozní odolnost zabránila většímu rozmachu hořčí-

kových materiálů. I přesto má hořčík mnoho atraktivních vlastností pro medicínské 

použití, a proto se výzkumníci zabývají využitím různých legujících prvků a povrcho-

vých úprav pro zvýšení korozivzdornosti [9]. 

Sport 

Ve sportovním odvětví je důležité, aby sportovní náčiní odpovídalo neustále se 

zvyšujícím požadavkům sportovních nadšenců a profesionálů. Vynikající mechanic-

ké vlastnosti a dovednost tvořit složité tvary vyústilo v hojné rozšíření hořčíkových 

slitin ve sportu. Mezi pomůcky, které využívají těchto materiálů, patří například gol-

fové hole, tenisové rakety a rámy kol [9]. 
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Elektronika 

S velkým rozmachem výpočetní techniky v poslední době souvisí růst rozvoje 

mobilních telefonů a osobních počítačů. Výrobci těchto přístrojů usilují o dobrou 

odolnost a portabilitu. Díky nízké hustotě a dobré tepelné vodivosti jsou hořčíkové 

slitiny vhodné pro rámy těchto zařízení [9].  

1.2.2 Hořčíkové lité slitiny 

Odlitky hořčíkových slitin se ve většině případů vyrábí tlakovým litím s vysokým 

stupněm produktivity a vysokou přesností tvarově složitých výrobků. Vysoká rychlost 

ochlazování způsobuje příznivou mikrostrukturu s malým zrnem, ale také porozitu. 

Ta způsobuje, že se tyto odlitky nedají svařovat a nejsou vhodné pro tepelné zpra-

cování [8, 9].   

 Slitiny Mg-Al-Zn 

Jedná se o nejvíce používané slitiny hořčíku, které jsou známé pod ná-

zvem elektrony. Hlavním zpevňujícím prvkem je hliník, zinek má na zpev-

nění menší vliv. Slitiny jsou použitelné do teplot kolem 150 °C. 

Korozivzdornost se upravuje pomocí dalších přísad [4, 8, 9]. 

 Slitiny Mg-Al-RE 

Slitiny jsou legovány vzácnými prvky (RE – Rare Element) a byly vytvoře-

ny jako creepu odolné materiály. Mechanické vlastnosti rostou s obsahem 

hliníku a vzácných prvků. Jsou vhodné pouze pro lití pod vysokým tlakem, 

neboť při pomalém tuhnutí vznikají hrubé částice [8, 9]. 

 Slitiny Mg-Al-Si 

Legování křemíkem vede k tvorbě Mg2Si precipitátů, které mají nízkou 

hustotu, vysokou tvrdost, nízký koeficient teplotní roztažnosti a vysokou 

teplotu tavení (1085 °C). Tento precipitát slouží ke zvyšování odolnosti 

proti creepu [8, 9]. 

 Slitiny Mg-Al-Ca 

Byly vyvinuty jako levnější alternativa za slitiny se vzácnými prvky pro 

aplikace při vyšších teplotách [8]. 

1.2.3 Volné lití a lití pod malým tlakem 

Řada faktorů jako jsou výsledný tvar odlitku, počet odlitků a slévatelnost slitiny 

má vliv na výběr metody lití. Všechny komerční slitiny jsou vhodné pro lití do písku, 
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méně jich je vhodných pro kontinuální lití a ještě méně pro tlakové lití. Běžně se te-

pelně zpracovávají všechny slitiny, které nejsou vyrobeny tlakovým litím [8]. 

 Slitiny s yttriem 

Tyto volně lité slitiny nachází uplatnění v leteckém průmyslu pro svou dob-

rou odolnost proti creepu. Neobsahují hliník, a tak je možné zjemnění zrna 

přidáním Zirkonu [8]. 

 Slitiny Mg-Zn-Zr-RE 

Jsou důležité slitiny používané v automobilovém průmyslu. Zirkon zajišťu-

je zlepšení mechanických vlastností v důsledku zjemnění zrna a vzácné 

prvky zajišťují odolnost při namáhání za vyšších teplot (až do 250 °C) [4, 

8].  

 Slitiny Mg-Zn-Cu 

Tyto slitiny kombinují dobrou tažnost s vysokoteplotními vlastnostmi. Le-

gování mědí způsobuje zjemnění zrna a zinek zajišťuje dobrou tažnost 

a slévatelnost [8]. 

 Slitiny Mg-Li 

Legování hořčíku lithiem umožňuje vyrábět slitiny s nižší hustotou (1350 

až 1600 kg∙m-3) než má čistý hořčík (1738 kg∙m-3). Vyšší obsah lithia sice 

snižuje pevnost slitin, avšak přesto ji lze konstrukčně využít. Obzvláště 

pokud jsou slitiny legovány i dalšími prvky. Nevýhodou je jejich vyšší cena 

a zatím byly využívány jen v kosmonautice a vojenském letectví [4, 8]. 

1.2.4 Kované slitiny 

Jak již bylo zmíněno šesterečná krystalová mřížka s nejtěsnějším uspořádáním 

má za důsledek špatnou tvařitelnost za studena. To znamená, že procesy zpraco-

vání jako je válcování, protlačování a kování musí být prováděny za vyšších teplot. 

Nicméně tyto procesy jsou za zvýšených teplot prováděny i u kubických plošně cen-

trovaných struktur (Cu, Al, mosaz). Teplota při kování a protlačování se pohybuje 

v rozmezí 350–400 °C. Při válcování je kontakt válců a válcovaného plechu poměrně 

krátký, a tak jsou deformační rychlosti vysoké. Proto obecně válce nemusí být pře-

dehřáty a teplota válcování se používá 400–450 °C [8]. 
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2 CAD/CAM – VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ PODPORY 

Velký rozvoj výpočetní techniky v posledních letech má za důsledek její dostup-

nost, a to umožňuje využívání efektivnějších postupů v oblasti počítačového navrho-

vání a přípravy výroby. Výrobek se stává digitálním prototypem, který může být 

kompletně navrhnut a zkontrolován na osobním počítači. Podniky se v rámci konku-

renceschopnosti snaží snižovat náklady při zachování nebo dokonce zlepšení úrov-

ně kvality a vysoké produktivity. Současně vývoj nových technologií způsobuje 

neustálý růst nároků na výrobu a využití počítačové podpory má za cíl tyto zvýšené 

požadavky splňovat. Mezi ně patří [11, 12, 13, 14]: 

 snižování nákladu na produkt, 

 snižování odpadu, 

 snižování zásob, 

 zvyšování kvality, 

 zvyšování flexibility, 

 zvyšování produktivity. 

Všechny tyto požadavky spadají pod systém, který se nazývá Product Lifecycle 

Management (PLM). Jedná se o nejkomplexnější popis správy životního cyklu vý-

robku, který zahrnuje celý vývoj od návrhu, přes výrobu, servis až po vyřazení (viz 

obr. 2.1). Výhodou PLM je, že se dobře dokáže přizpůsobit přání zákazníka, které 

mají velký vliv na vývoj součásti. PLM pokrývá pět základních oblastí [11, 12, 13, 14, 

15]: 

 systémové inženýrství – sběr dat, 

 řízení produktů a portfolio produktů – kontrola vývoje, 

 návrh produktů – konstrukční systémy, 

 řízení technologie výroby – plánování výrobních míst a výrobních postupů, 

 řízení produktových dat – řídí a spravuje výrobní data. 
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Obr. 2.1 Schematické znázornění PLM [16]. 

Ve své podstatě PLM neobsahuje žádnou konkrétní aplikaci, ale spíše rozšiřuje 

původní řešení CIM (Computer Integrated Manufacturing) o nové oblasti, které vy-

cházejí z posílení orientace produkce na zákaznické potřeby. CIM neboli počítačem 

integrovaná výroba zahrnuje celou řadu softwarových nástrojů, které mezi sebou 

komunikují a přispívají tak k urychlení vývojového a výrobního procesu. Provázanost 

jednotlivých systémů je znázorněna na obr. 2.2 [11, 13, 14, 15] 
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Obr. 2.2 Schéma uspořádání CAx systémů v rámci CIM [15]. 

2.1 CAD systémy 

Systémy pro počítačovou podporu konstruování se označují zkratkou CAD 

(Computer Aided Design). Jsou určeny pro konstrukční návrh, kdy je celá geometrie 

modelována a zobrazována v reálné formě. Jedná se tedy o souhrn prostředků pro 

vytváření geometrických modelů. Výstupem jsou modely, výkresy a sestavy, které 

jsou důležitým vstupem pro další CAx systémy (viz obr. 2.2) [14, 15, 17]. 

Geometrický model je matematickým vyjádřením popisu objektu. Ten může 

v CAD systémech vznikat buď v rovině 2D způsobem modelování, nebo modelová-

ním v 3D prostoru. V obou případech se při tvorbě používá následujících příkazů 

[15, 17]: 

 generování základních geometrických elementů (body, přímky, kružnice 

atd.), 
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 příkazy pro manipulaci s objekty (např.: posuv, rotace, zrcadlení), 

 příkazy pro spojování elementů do požadovaného objektu. 

Podle způsobu vzniku rozlišujeme 3 druhy modelů: 

 drátový model – je tvořen body, které jsou spojené v křivky, 

 plošný geometrický model – je určen stěnami, vrcholy a hranami, 

 objemový (solid) model – se skládá z geometrických těles zabírající určitý 

objem v prostoru. 

Jednotlivé CAD systémy lze rozdělit dle možností, které nabízí uživateli [12, 18]: 

 malé – jedná se o jednoduché softwary pro tvorbu skic, nenáročných vý-

kresových dokumentací apod. Umožňují konstruovat pouze ve 2D souřad-

ném systému (AutoCAD LT), 

 střední – umožňují vytvářet technickou dokumentaci a modelovat ve 2D i 

3D souřadném systému. Vyznačují se otevřenou architekturou, což umož-

ňuje spolupráci s jinými aplikacemi (Autodesk Inventor, SolidWorks), 

 velké – disponují přímou návazností na CAM a CAE, podporují parametric-

ké modelování. Obsahují moduly pro návrhovou etapu, realizaci analýz 

a výrobní etapu (CATIA, ProEngineer). 

2.2 CAM systémy 

CAM neboli počítačem podporovaná výroba označuje systém či software pro pří-

pravu dat a programů pro realizaci numerického řízení výrobních strojů. Tyto sys-

témy především využívají geometrická a další data získané v etapě počítačového 

návrhu součásti, respektive celého výrobku prostřednictvím CAD systému [14, 17, 

19]. 

Tyto systémy umožňují simulace jednotlivých nástrojů různých technologií výroby 

jako např. soustružení, frézování, vrtání, obrábění laserem nebo vodním paprskem 

a další. Výhodou těchto simulací je následná optimalizace výroby. Za zmínku stojí 

například volba optimální dráhy nástroje a úprava řezných podmínek pro co nejkratší 

čas výroby. Součástí těchto softwarů jsou také nástroje pro analýzy výrobního pro-

cesu a kontroly kolizních stavů. Jakmile je výroba optimalizována a je zajištěn bez-

pečný chod stroje, je vygenerován program pro řízení CNC strojů. Pro přenos dat 
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mezi CAM systémem a výrobním strojem je třeba převést partprogram na NC pro-

gram (viz obr. 2.3) [14, 15, 17]: 

 partprogram je přímým výstupem CAM modulu. Při jeho tvorbě se vychází 

z geometrie stroje, geometrie polotovaru, geometrie nástroje, geometrie 

výsledného obrobku, technologických a řezných podmínek a ostatních 

podmínek důležitých pro chod stroje. Partprogram je tvořen sledem infor-

mací jednoznačně popisujících obráběcí postup, který je pomocí postpro-

cesoru upraven pro konkrétní obráběcí stroj [15, 17]. 

 Postprocesor zpracovává informace z partprogramu s ohledem na kon-

krétní CNC stroj a řídicí systém. Výstupem postprocesoru je NC program 

[15, 17]. 

 NC program popisuje činnost stroje a jedná se o soubor číselných infor-

mací specifikovaných pro konkrétní stroj. Přenos dat může být uskutečněn 

[15]: 

o pomocí počítačové sítě, 

o bezdrátovým přenosem, 

o fyzickým přenosem dat pomocí flash disků a paměťových karet. 

Obdobně jako u CAD systémů, i CAM systémy lze rozdělit podle velikosti na ma-

lé, střední a velké. Ovšem toto kritérium nemá velký praktický význam, a tak se po-

suzují z hlediska jiných kritérií např. [15, 17]: 

 podle ceny, 

 podle použití, 

 podle rozšíření – dle počtu licencí, 

 podle návaznosti na ostatní CAx systémy, 

 podle podpory ze strany výrobce daného softwaru. 

Jedním z nejdůležitějších kritérií, podle kterého jsou CAM softwary posuzovány 

je počet řízených os [15, 17]: 

 2D – jedná se o nejjednodušší systémy, které se používají zejména pro 

soustružnické operace. 
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 2,5D – tyto systémy se využívají pro frézování, kdy nástroj se pohybuje ve 

2 osách a pohyb v další ose je omezen na nastavení pevné úrovně. Touto 

strategií se dají frézovat plochy, kapsy, drážky, sražení atd. 

 3D – 3osé frézování se běžně používá pro frézování tvarových ploch a to 

hlavně pro hrubování díky vyšší tuhosti soustavy, než při víceosém obrá-

bění. Nástroj se pohybuje ve 3 lineárních osách – X, Y a Z. 

 Víceosé – jedná se o velice progresivní metodu CNC obrábění, kdy je po-

hyb nástroje ve 3 lineárních osách doplněn o natáčení vřeteníku, natáčení 

obrobku, nebo rozdělením natáčení mezi vřeteník a obrobek.  

o 5osé – nástroj se může pohybovat v 5 osách současně a umožňuje 

tak obrobení plochy s jakoukoli orientací 

o 3+2osé – jedná se o případ, kdy nástroj se pohybuje ve 3 lineárních 

osách během obrábění, a 2 osy rotační jsou použity před začátkem 

obrábění. 

2.3 Využití CAD/CAM systémů 

V minulosti bylo uplatnění těchto systémů hlavně v oblasti forem, zápustek a ji-

ných tvarově složitých součástí. V současnosti ovšem díky pokroku ve výpočetní 

technice a lepší cenové dostupnosti nachází využití i při výrobě běžných součástí ve 

strojírenském průmyslu. Výhody použití těchto systémů se pak nejvíce projeví ve 

velkosériové výrobě. Usnadnění práce konstruktérů, technologů a optimalizace vý-

robního procesu vede k úsporám času, které se výrazně projeví na ekonomice ob-

rábění. Průběh výroby za použití CAD/CAM systémů je na obr. 2.3 [14, 15, 20, 21]. 

 
Obr. 2.3 Schéma výroby součásti za použití CAD/CAM systémů [20]. 
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2.4 Autodesk PowerMILL 2018 

Jedná se o CAM software nejvyšší kvality pro CNC programování frézovacích 

center. Původně byl software vyvíjen společností Delcam, kterou v roce 2014 za-

koupila společnost Autodesk a PowerMILL se tak zařadil do bohatého porfolia této 

firmy. Tomu odpovídaly i změny ve verzi 2018, ve které došlo k úpravě grafického 

rozhraní, tak aby bylo sjednoceno s ostatními produkty firmy Autodesk. Mezi výhody 

tohoto softwaru je možné zařadit [22, 23, 24]: 

 podpora hlavních CAD systémů (pracuje se solidy, sítěmi i plochami), 

 přehledné a uživatelsky příjemné prostředí 

 velký výběr hrubovacích a obzvláště dokončovacích strategií, 

 podpora HSM frézování pro co nejvyšší efektivitu, 

 podpora 5osého i 3+2 frézování, 

 možnost vytvoření vlastních tvarových nástrojů, 

 dobrá editace nájezdů, výjezdů a spojek, 

 možnost optimalizace řezných drah bez nutnosti zdlouhavého přepočtu 

celých strategií, 

 grafická simulace se strojem i s renderem kvality povrchu, 

 správa postprocesorů, 

 kontrola kolizí. 
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3 NÁVRH VÝROBY SOUČÁSTI 

Součástí této práce je navrhnutí výroby páčky na motorku. Tato kapitola obsahu-

je popis jednotlivých typů páček včetně návrhu součásti, volbu materiálu, polotovaru 

a upínačů. Dále je zde popsáno výrobní zařízení, které bude použito pro simulaci 

obrábění a kontrolu kolizních stavů. Podstatnou část této kapitoly tvoří návrh strate-

gií a technologických podmínek pro výrobu součásti. 

3.1 Konstrukční návrh součásti 

V oblasti trhu CNC páček si zákazník může vybírat z několika provedení, která 

se liší konstrukcí a v některých případech i použitím: 

 krátké (obr. 3.1) jsou kratší než originální a využívají je jezdci, kteří prefe-

rují ovládání páček dvěma prsty, 

 dlouhé (obr. 3.2) jsou svými rozměry nejblíže továrním dílům a jsou tak 

využívány zákazníky, kterým vyhovuje ovládání čtyřmi prsty, 

  

Obr. 3.1 Páčka krátká [25]. Obr. 3.2 Páčka dlouhá [25]. 

 další možností jsou páčky zalamovací a zalamovací stavitelné (obr. 3.3). 

V obou případech je v rukojeti kloub, který má v případě pádu zabránit 

ulomení. Stavitelné páčky se ještě vyznačují tím, že jejich délka je nastavi-

telná a uživatel si ji tak může upravit podle osobních preferencí.   
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a) b) 

Obr. 3.3 Páčky: a) zalamovací, b) zalamovací stavitelné [26]. 

 Speciální případ jsou páčky závodní. Ty jsou svým tvarem a rozměry 

uzpůsobeny pro jízdu na okruhu. Přesto, že jsou volně dostupné od mno-

ha výrobců, tak nejsou povoleny pro použití na pozemních komunikacích. 

To je způsobeno především jejich zakončením, které nesplňuje podmínku 

kulového tvaru o minimálním poloměru 7 mm (obr. 3.4) [29]. 

 

Obr. 3.4 Závodní páčka [25]. 

Většina výrobců vyrábí díly v několika barevných provedeních a je tak možné si 

vybrat z různých kombinací podle vlastní potřeby. Tyto páčky jsou také vybaveny 

systémem pro nastavení polohy (tzv. štelovák). Tím se reguluje, kolik odklonu páčky 

je potřeba pro zahájení brzdění respektive pro záběr spojky.  

Při návrhu součásti, která je řešením této práce, se vycházelo z páčky vyráběné 

firmou M-Style distributor s.r.o. Jak je popsáno výše na trhu CNC páček je možno 

vybírat z více provedení. Jelikož je svým provedením dlouhá páčka nejblíže továr-

nímu dílu, byla pro tuto práci zvolena varianta dlouhé páčky, viz obr. 3.5. Pro řešení 
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dané součásti bylo nutno vytvořit 3D model a výkresovou dokumentaci (Příloha 1). 

Model i výkresová dokumentace byla vytvořena v programu Autodesk Inventor Pro-

fessional 2018. 

 

Obr. 3.5 Model těla páčky. 

3.2 Volba materiálu 

Řešená součást, s výjimkou extrémních případů (pád), není nijak zvláště mecha-

nicky zatěžována a na mechanické vlastnosti nemusí být kladen velký důraz. Mimo 

svou primární funkci je páčka také designový prvek a je žádoucí, aby byl materiál 

vhodný k povrchové úpravě. I přes malé rozměry součásti je kladen důraz na nízkou 

hmotnost. V neposlední řadě z technologického hlediska je důležitá dobrá obrobitel-

nost. 

Všechny výše uvedené požadavky splňuje hliníková slitina EN AW-6061-T6 

[AlMg1SiCu]. Jedná se o tepelně zpracovanou, uměle vystárnutou tvářenou slitinu o 

chemickém složení, které je uvedeno v tabulce 3.1. Vyznačuje se dobrými mecha-

nickými vlastnostmi (viz tab. 3.2). Dalšími vlastnostmi jsou dobrá obrobitelnost, dob-

rá svařitelnost a dobrá korozní odolnost. Slitina je vhodná pro eloxování. Velké 

uplatnění nachází slitina v cyklistice, kde je využívána hlavně pro výrobu rámů, ale i 

jiných součástí jako jsou ráfky, řídítka, pedály atd. Dalšími aplikacemi jsou letectví, 

strojírenství a stavebnictví [27].  
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Tab. 3.1 Chemické složení slitiny EN AW-6061-T6 (zbytek Al) [28]. 

 Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

Složení 

[hm. %] 

0,40 

až 

0,80 

max. 

0,70 

0,15 

až 

0,40 

max. 

0,15 

0,80 

až 

1,20 

0,04 

až 

0,35 

max. 

0,25 

max. 

0,15 

Tab. 3.2 Mechanické vlastnosti slitiny EN AW-6061-T6 [27]. 

Vlastnost Označení Hodnota Jednotka 

Mez pevnosti Rm (min) 290 [MPa] 

Mez kluzu Rp0,2 240 [MPa] 

Tvrdost HB - 105 - 

3.4 Návrh upínačů 

Při výrobě prototypů a v malosériové výrobě by bylo ekonomicky nevýhodné na-

vrhovat, vyrábět a následně používat specializované přípravky. V takovýchto přípa-

dech se výroba uskutečňuje za pomoci univerzálních upínačů. To má v mnoha 

případech za následek nepříznivé hodnoty koeficientu využití materiálu, avšak 

v malém objemu výroby nehrají náklady na materiál takovou roli jako ve velkých sé-

riích.  

Předmětem řešení této diplomové práce je návrh výroby prototypu, a proto není 

nutno navrhovat specializované přípravky. Upínače jsou zvoleny tak, aby součást 

bylo možné vyrobit na jednom stroji na co nejméně upnutí. Proto byl pro první ope-

raci zvolen upínač Makro-Grip 5-Axis Vise 125 (viz obr. 3.6). Tento svěrák vyráběný 

firmou Lang Technovation Co., je určen pro pětiosé obrábění. Čelisti jsou opatřeny 

upevňovacím ozubením, což umožňuje upevnění polotovaru ve výšce 3 mm. Čelisti 

jsou také vybaveny závity pro namontování měkkých čelistí. Technické parametry 

svěráku jsou uvedeny v tab. 3.3 [30]. 

Tab. 3.3 Parametry svěráku Makro-grip 5-Axis Vise 125 [30] 

Délka 
základny 

Upínací 
rozsah 

Šířka čelistí Hmotnost 
Maximální 

upínací síla 
[mm] [mm] [mm] [kg] [N] 

160 0–150 125 9 20000 
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Obr. 3.6 Makro-Grip 5-Axis Vise 125 [30]. 

Po obrobení všech ploch, které je možné opracovat při prvním upnutí, je nutno 

součást otočit. Při druhém upnutí bude součást sevřena za již obrobené plochy, 

z tohoto důvodu bude upnutí realizováno pomocí měkkých čelistí (viz obr. 3.7). Ty 

budou použity v kombinaci s upínačem Makro-Grip, který je vybaven závity pro jejich 

uchycení. Výkresy čelistí jsou součástí této práce jako příloha 2 a 3. 

  
a) b) 

Obr. 3.7 Model měkkých čelistí: a) čelist levá, b) čelist pravá. 

Kompaktní rozměry svěráku Makro-Grip by během obrábění mohli mít za důsle-

dek kolizi vřetena se stolem stroje. Aby ho bylo možno bezpečně využít pro pětiosé 

obrábění, je nutné využít adaptéru, který svěrák vyvýší, a nedojde tak ke kolizi při 

obrábění součásti v různých polohách. Pro tento případ byl zvolen adaptér 

Quick-Point 96 5-Axis Riser (viz obr. 3.8). Základní parametry adaptéru jsou uvede-

ny v tabulce 3.4. Pro upevnění sestavy svěráku ke stolu stroje bude použita základní 

deska Quick-Point 96 (viz obr. 3.9). Všechny tyto produkty od firmy Lang Technova-

tion Co. jsou vybaveny upínacím systémem Quick-point, který zaručuje snadnou a 
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rychlou výměnu upinačů a vysokou přesnost polohování obrobku. Rozměry základní 

desky popsány v tabulce 3.5 [30]. 

Tab. 3.4 Parametry adaptéru Quick-Point 96 5-Axis Riser [31]. 

Rozměry Celková výška Hmotnost 
[mm] [mm] [kg] 

192 x 156 100 18,1 

Tab. 3.5 Parametry základní desky Quick-Point 96 [32]. 

Rozměry Hmotnost 
[mm] [kg] 

192 x 156 x 27 6 

 

 

Obr. 3.8 Adaptér Quick-Point 96 5-Axis 

Riser [31]. 

Obr. 3.9 Základní deska Quick-Point 

96 [32]. 

3.4 Volba polotovaru  

Pro výrobu dané součásti je jako výchozí polotovar zvolena plochá lisovaná tyč 

dle ČSN EN 755-5 ze zvoleného materiálu EN AW-6061-T6 [33]. Tyč má délku 3000 

mm a její průřez je 50 x 22 mm. Tyč je dále nařezána na pásové pile na přířezy o 

délce 178 mm. Rozměry přířezu byly zvoleny tak, aby obsahoval dostatečné přídav-

ky pro obrábění, a aby jej bylo možné upnout do upínače. Přídavky byly stanoveny s 

ohledem na co nejnižší spotřebu materiálu.  

Při výběru polotovaru je důležité dbát ohled především na ekonomické hledisko. 

Polotovar by se svým tvarem a rozměry měl co nejvíce blížit hotové součásti. Toto 

hledisko lze posoudit pomocí koeficientu využití materiálu. Pro výpočet budou použi-

ty hmotnosti součásti a přířezu, které byly získány pomocí softwaru Autodesk Inven-
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tor Professional 2018 za použití hustoty pro zvolený materiál. Parametry použity pro 

výpočet jsou uvedeny v tabulce 3.6 [34]. 

Tab. 3.6 Parametry pro výpočet koeficientu využití materiálu. 

Hmotnost 
součásti 

Hmotnost 
přířezu 

Rozměry pří-
řezu 

Délka tyče 
Šířka prořezu 
pásové pily 

Qs 

[kg] 
Qp 

[kg] 
a x b x c 

[mm] 
L 

[mm] 
u 

[mm] 

0,092 0,508 50 x 22 x 178 3000 1 

 Počet přířezů z jedné tyče dle vztahu 3.1 [34]: 

𝑛 =
𝐿

𝑐 + 𝑢
 (3.1) 

kde: n [ks]  počet přířezů z jedné tyče, 

  L [mm]  délka tyče, 

  c [mm]  délka přířezu, 

  u [mm]  šířka prořezu pásové pily , 

𝑛 =
3000

178 + 1
= 16 𝑘𝑠 

 Ztráta materiálu dělením dle vztahu 3.2 [34]: 

𝑞𝑢 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑢 ∙ 10−9 ∙ 𝜌 (3.2) 

kde: qu [kg]  ztráta materiálu dělením, 

  a [mm]  šířka přířezu, 

  b [mm]  výška přířezu, 

  ρ [kg∙m-3] hustota materiálu. 

𝑞𝑢 = 50 ∙ 22 ∙ 1 ∙ 10−9 ∙ 2700 = 0,003 𝑘𝑔 

 Délka koncového odpadu z jedné tyče dle vztahu 3.3 [34]: 

𝑙𝑘 = 𝐿 − (𝑛 ∙ (𝑐 + 𝑢)) (3.3) 

kde: lk [mm]  délka koncového odpadu. 

𝑙𝑘 = 3000 − (16 ∙ (178 + 1)) = 136 𝑚𝑚 
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 Ztráty vzniklé z nevyužitého konce tyče dle vztahu 3.4 [34]: 

𝑞𝑘 =
𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑙𝑘 ∙ 10−9 ∙ 𝜌

𝑛
 (3.4) 

kde: qk [kg]  ztráta vzniklá z nevyužitého konce tyče. 

𝑞𝑘 =
50 ∙ 22 ∙ 136 ∙ 10−9 ∙ 2700

16
= 0,025 𝑘𝑔 

 Norma spotřeby materiálu dle vztahu 3.5 [34]: 

𝑁𝑚 = 𝑄𝑝 + 𝑞𝑢 + 𝑞𝑘 (3.5) 

kde: Nm [kg]  norma spotřeby materiálu, 

  Qp [kg]  hmotnost přířezu. 

𝑁𝑚 = 0,508 + 0,003 + 0,025 = 0,536 𝑘𝑔 

 Koeficient využití materiálu dle vztahu 3.6 [34]: 

𝑘𝑚 =
𝑄𝑠

𝑁𝑚
 (3.6) 

kde: km [-]  koeficient využití materiálu, 

  Qs [kg]  hmotnost součásti. 

𝑘𝑚 =
0,092

0,536
= 0,172 

Ve strojírenství při obrábění je ideální, když se koeficient využití materiálu co nej-

více blíží 1. To znamená, že je odebíráno málo materiálu a pracnost součásti je tedy 

malá. Jedná se ale o ideální stav a hodnota koeficientu se v praxi pohybuje 

v rozmezí 0,4–0,8. Koeficient spočítaný pro řešenou součást se nachází mimo tento 

interval, což je způsobeno především tvarovou složitostí součásti. Přířez obsahuje 

velké množství materiálu, které bude rychle odstraněno během obrábění kontury 

součásti. Nízká hodnota koeficientu tak v tomto případě poukazuje spíše na vysokou 

spotřebu materiálu, než na vysokou pracnost. Jelikož se jedná o výrobu prototypu, 

nepředstavuje tato hodnota velký problém. Naopak při sériové výrobě je žádoucí, 

aby hodnota koeficientu využití materiálu byla co největší. Pro sériovou výrobu by 
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bylo vhodné použití např. odlitku, nebo specializovaných upínačů, které by měly za 

následek zvýšení koeficientu využití materiálu a tím snížení pracnost součásti [34]. 

3.5 Specifikace stroje 

Výroba prototypu je plánovaná na portálovém obráběcím centru MCV 1210 

(obr. 3.8) od firmy TAJMAC – ZPS a. s. Jedná se o vysoce produktivní stroj se širo-

kým uplatněním při obrábění složitých prostorových tvarů ve třech nebo v pěti 

osách. Stroj disponuje vysokou dynamikou, vysokou tuhostí a dobrými tlumícími 

vlastnostmi konstrukce a je tak vhodný pro využití výhod HSC technologie. Některé 

vybrané parametry stroje jsou uvedeny v tabulce 3.7. Kompletní specifikace obrábě-

cího centra lze najít v příloze 4 [35]. 

Tab. 3.7 Vybraná technická data obráběcího centra MCV 1210 [35]. 

Parametry otočného stolu 

Rozměr upínací plochy Ø600 mm 

Rozměr stolu 1280x860x520 mm 

8 T-drážek 14 H8 

Vzdálenost mezi T-drážkami 62,5 mm 

Posuv v osách X, Y, Z 

Maximální pracovní posuv 20 m∙min-1 

Rychloposuv 40 m∙min-1 

Maximální zrychlení os 5 m∙s-2 

Osa A (naklápěcí osa) 

Rozsah osy ±95° 

Rychlost otáčení osy max. 25 min-1 

Osa C (rotační osa) 

Rozsah osy 360° 

Rychlost otáčení osy max. 100 min-1 

Vřetenová jednotka Weiss 176 

Maximální otáčky 18000 min-1 

Upínací kužel HSK-A63 

Výkon S1/S4-60% 30/32 kW 

Krouticí moment S1/S4-60% 79,6/89,6 Nm 

Ostatní technická data 

Řídicí systém Sinumerik 840D PL 
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Obr. 3.8 Obráběcí centrum MCV 1210 [35]. 

3.6 Vytvoření NC programu pro výrobu součásti 

Aby bylo možné uskutečnit výrobu jakékoliv součásti na CNC obráběcím stroji, je 

nejprve nutné vytvořit NC program. Ten bude pro zadanou součást vytvořen pomocí 

programu PowerMILL 2018. Tvorba programu spočívá ve zvolení správných strate-

gií pro obrobení jednotlivých prvků součásti. Nastavení strategií obsahuje informace 

o nástroji, řezných podmínkách procesu a také o stroji. Po správném seřízení všech 

parametrů jsou vypočítány dráhy nástroje a z nich je pomocí postprocesoru vytvořen 

NC program. 

S ohledem na použitý materiál řešené součásti budou při tvorbě strategií použity 

nástroje určené pro obrábění hliníkových slitin od firmy Seco Tools CZ s. r. o. 

S přihlédnutím na doporučené řezné podmínky od výrobce budou parametry obrá-

bění optimalizovány pro stroj MCV 1210.  

Řešená součást je symetrická, a tak operace prováděné na jednom čele budou 

provedeny i na čele druhém. Pro zjednodušení vizualizace budou tyto operaci v ná-

sledujících kapitolách znázorněny pouze z jedné strany. 
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3.6.1 Zarovnání čel polotovaru 

První operací celého výrobního procesu je zhotovení polotovaru na pásové pile. 

Po řezání mají čelní plochy vysokou drsnost a přesnost polotovaru není vysoká (IT 

14). Proto obvykle další operací bývá zarovnání ploch, které se podílí na správném 

ustavení polotovaru v upínači. Tyto operace se provádí na konvenčních strojích za 

použití univerzálních strojních svěráků. Ovšem v tomto případě byl zvolen upínač 

tak, aby celá výroba mohla probíhat na obráběcím centru MCV 1210. Jak již bylo 

zmíněno výše, upínač Makro-Grip je vybaven upínacím ozubením, které nejenže 

umožňuje upnutí ve výšce 3 mm, ale také umožňuje upnout polotovar za nepřipra-

vené plochy (polotovar po řezání na pásové pile). 

Zarovnání čelních ploch tak bude provedeno ve zvoleném upínači na stroji MCV 

1210. Pro maximální efektivitu byla zvolena fréza Turbo 10 (viz obr. 3.9) pro frézo-

vání do rohu a drážkování. Parametry frézy a vyměnitelné břitové destičky (VBD) 

jsou uvedeny v tabulce 3.8. 

  

 

a) b) c) 

Obr. 3.9 Nástroj pro obrábění čelních ploch: a) fréza Turbo 10, b) schéma frézy,  

c) VBD [37].  

Tab. 3.8 Parametry frézy Turbo 10 a použité VBD [37]. 

Označení frézy: R220.69-0063-10-5A 

DC 
[mm] 

LF 
[mm] 

DCSFMS 
[mm] 

APMXS 
[mm] 

APMXE 
[mm] 

Počet VBD 
[-] 

63 40 52 6 9 5 

Označení VBD: XOEX10T308FR-E05 H15 

LE 
[mm] 

W1 
[mm] 

RE  
[mm] 

S 
[mm] 

9,7 6,9 0,8 3,8 
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Zvolenou frézou je obrobena čelní plocha na jeden průjezd, jak je patrné 

z obrázku 3.10. Pro čelní obrábění by bylo z hlediska vyšší stability řezu lepší využít 

frézu s VBD pod úhlem 45° určené pro čelní frézování. Avšak pro konkrétní aplikaci 

je nutné odebrat materiál co nejblíže upínači. Toho lze dosáhnout pouze s frézou 

pro obrábění do rohu.  

 

Obr. 3.10 Frézování čelních ploch. 

Po obrobení jedné strany, nenásleduje ihned obrobení strany druhé. Když je 

možnost provést více operací na jedné straně součásti za použití stejného nástroje, 

jsou nejprve obrobeny tyto prvky a až poté dojde k otočení stolu a stejné operace se 

provedou i na druhé straně. Řezné podmínky použité pro tuto operaci jsou uvedeny 

v tabulce 3.9. 

Tab. 3.9 Řezné podmínky [36]. 

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[min-1] 

1975 0,1 9979 

 Výpočet otáček dle vztahu 3.7: 

𝑛 =
1000 ∙ 𝑣𝑐

𝜋 ∙ 𝐷𝑐
 (3.7) 

kde: n [min-1]  otáčky, 

  vc [m∙min-1] řezná rychlost, 
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  Dc [mm]  řezný průměr. 

𝑛 =
1000 ∙ 1975

𝜋 ∙ 63
= 9978,76 𝑚𝑖𝑛−1 ≅ 9979 𝑚𝑖𝑛−1 

3.6.2 Zarovnání čel součásti a hrubování výstupku 

Další operací je zarovnání čela páčky a současně při tomto úkonu dojde i 

k vyhrubování profilu výstupku na čele. Fréza Turbo 10, která byla použita v před-

chozí operaci, je vhodná pro konturování, a proto může být použita i v tomto kroku. 

Použití stejného nástroje pro více operací zkracuje celkový výrobní čas, protože ne-

ní nutné čekat na výměnu nástroje a obrábění může pokračovat ihned po skončení 

předchozí operace. Rozměry nástroje opět zaručí obrobení na jeden průjezd (viz 

obr. 3.10). Velký průměr nástroje způsobí neobrobené plochy po obvodu výstupku, 

protože nástroj není schopný se dostat do všech zaoblení. Tento materiál bude ode-

brán při dokončení obvodu výstupku. Řezné podmínky jsou stejné jako při předchozí 

operaci. 

 

Obr. 3.11 Dráha nástroje se zvýrazněním obrobené plochy. 

3.6.3 Obrábění obvodu páčky při 1. upnutí 

Po obrobení čelních ploch z obou stran součásti následuje obrobení obvodu 

páčky. Při této operaci nástroj zajede celým průměrem do polotovaru, kopíruje profil 

páčky a tím dojde k oddělení materiálu od páčky, který gravitací odpadne. 

a) Hrubování 

 Hrubovací operace má za úkol odebrání co nejvíce materiálu za nejkratší čas a 

z tohoto důvodu byla vybrána fréza JABRO-SOLID2 JS452 (obr. 3.12). Tato mono-

litní karbidová fréza se 2 břity je určena pro vysoce výkonné obrábění a její parame-

try jsou uvedeny v tabulce 3.10 [37]. 
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a) b) 

Obr. 3.12 Nástroj pro hrubování obvodu: a) vizualizace frézy, b) schéma frézy [38]. 

Tab. 3.10 Parametry frézy JABRO-SOLID2 JS452 [37]. 

Označení frézy: JS452160E2R050Z2.0-HEMI 

DC 
[mm] 

APMXS 
[mm] 

LN 
[mm] 

DN 
[mm] 

OAL 
[mm] 

DMM 
[mm] 

RE 
[mm] 

PCEDC 
[-] 

16 32 48 15,2 100 16 0,5 2 

Maximální hloubka řezu v čelním posuvu této frézy je více než dostatečná pro 

obrobení polotovaru o tloušťce 22 mm na jeden zdvih (viz obr. 3.13). Přídavek na 

dokončení byl ponechán 1,5 mm. Řezné podmínky jsou uvedeny v tabulce 3.11. 

Tab. 3.11 Řezné podmínky [37]. 

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[min-1] 

500 0,16 9948 

  

Obr. 3.13 Hrubovací dráha. Obr. 3.14 Dokončovací dráha. 
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b) Dokončování 

Při dokončovací operaci není prioritou množství odebraného materiálu, ale klade 

se důraz na výslednou kvalitu obrobeného povrchu. S přihlédnutím na toto kritérium 

byla zvolena monolitní karbidová fréza JABRO-SOLID2 JS453 (viz obr. 3.15) se tře-

mi břity. Opět se jedná o frézu určenou pro vysoce výkonné obrábění, jejíž parame-

try jsou uvedeny v tabulce 3.12. Dráha, po které se pohybuje nástroj, je zobrazena 

na obr. 3.14. Podmínky použité při dokončení jsou v tabulce 3.13. 

  

a) b) 

Obr. 3.15 Nástroj pro dokončování obvodu: a) vizualizace frézy, b) schéma frézy 

[37]. 

Tab. 3.12 Parametry frézy JABRO-SOLID2 JS453 [37]. 

Označení frézy: JS453160D2CZ3.0-HEMI 

DC 
[mm] 

APMXS 
[mm] 

DMM 
[mm] 

CHW 
[mm] 

OAL 
[mm] 

PCEDC 
[-] 

16 32 16 0,1 100 3 

Tab. 3.13 Řezné podmínky [37].  

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[min-1] 

600 0,16 11937 

3.6.4 Dokončení výstupku 

Po předchozí operaci zarovnání čela součásti zůstal po obvodu výstupku přeby-

tečný materiál (viz obr. 3.16). Protože odebrání pouze zbytkového materiálu by bylo 

značně neefektivní, bude při této operaci obroben celý výstupek. Pro odstranění 

zbytkového materiálu je nutné zvolit frézu pro frézování do rohu. Pro toto konturová-
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ní je vhodná fréza JABRO-SOLID2 JS413 se 3 břity a ostrým rohem (obr. 3.17) jejíž 

parametry jsou uvedeny v tabulce 3.14. 

  

a) b) 

Obr. 3.16 Vizualizace: a) výstupku, b) zbytkového materiálu. 

Tab. 3.14 Parametry frézy JABRO-SOLID2 JS413 [37]. 

Označení frézy: JS413100D2SZ3.0 

DC 
[mm] 

APMXS 
[mm] 

DMM 
[mm] 

OAL 
[mm] 

PCEDC 
[-] 

10 20 10 72 3 

  

a) b) 

Obr. 3.17 Nástroj pro obrobení výstupku: a) vizualizace frézy, b) schematický ná-

kres frézy [37]. 

Sjezd nástroje je realizován mimo součást a byly zvoleny nájezdy po oblouku, 

které zaručují plynulý nájezd nástroje do řezu (viz obr. 3.18). Řezná rychlost dopo-

ručená výrobcem nástroje je stanovena na 600 m∙min-1. To pro zvolený nástroj o 

průměru 10 mm znamená 19098 otáček za minutu. Tyto otáčky jsou nad možnostmi 

vřetenové jednotky stroje MCV 1210 a řezná rychlost musela být redukována. Použi-

té řezné podmínky jsou stanoveny v tabulce 3.15. 
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Obr. 3.18 Dráha nástroje při obrábění výstupku. 

Tab. 3.15 Řezné podmínky [37].  

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[min-1] 

565 0,12 17985 

3.6.5 Vrtání otvorů 

Řešená součást obsahuje celkem 6 otvorů. Z toho 4 jsou díry odlehčovací (plní 

také estetickou funkci) a 2 díry jsou funkční (viz obr. 3.20). Díra ϕ5 slouží jako prů-

chozí otvor pro šroub a ϕ8 je otvor pro štelovák. Ani v jednom případě nejsou zvýše-

né požadavky na přesnost díry a z toho důvodu budou pro díry do průměru 6 použity 

vrtáky Seco Universal (obr. 3.19). Pro vrtání děr ϕ8 byl zvolen vrták Seco Feedmax 

(obr. 3.19) optimalizovaný pro vysoce výkonné obrábění hliníkových slitin. Označení 

vrtáků včetně řezných podmínek je uvedeno v tabulce 3.16. Parametry vrtáků jsou 

poté shrnuty v tabulce 3.17. 

  

 

a) b) c) 

Obr. 3.19 Vrták: a) Seco Universal, b) Seco Feedmax, c) schematický nákres [38]. 
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Tab. 3.16 Označení vrtáků vč. řezných podmínek [38]. 

Označení 
Průměr 

DC 
[mm] 

Řezná rychlost 
vc 

[m∙min-1] 

Posuv na zub 
fz 

[mm] 

Otáčky 
n 

[min-1] 

SD1105A-0400-029-06R1 4 226 0,17 17985 

SD1105A-0500-035-06R1 5 250 0,20 15915 

SD1103A-0600-020-06R1 6 250 0,22 13263 

SD203A-8.0-27-8R1-N 8 350 0,32 13926 

Oba dva typy vrtáků jsou vybaveny vnitřním chlazením. Důvodem pro volbu dvou 

typů vrtáků byl limit 18000 otáček vřetenové jednotky. U průměrů do 6 mm přesaho-

valy otáčky tuto hodnotu při použití řezné rychlosti určené pro vrtáky Feedmax. Po-

tenciál tohoto nákladnějšího vrtáku by tak nebyl využit na plno, a proto byla zvolena 

levnější varianta. Otáčkový limit vřetena byl překonán i v případě vrtáku ϕ4 při řezné 

rychlosti 250 m∙min-1 a ta musela být redukována. Dráhy nástrojů jsou znázorněny 

na obrázku 3.21. 

Tab. 3.17 Parametry vrtáků [38]. 

DC 
[mm] 

LU 
[mm] 

LCF 
[mm] 

LFS 
[mm] 

LS 
[mm] 

OAL 
[mm] 

DMM 
[mm] 

SIG 
[°] 

4 29 36 38 36 74 6 140 

5 35 44 46 36 82 6 140 

6 20 28 30 36 66 6 140 

8 27 41 43 36 79 8 140 

 
 

Obr. 3.20 Znázornění děr součásti. Obr. 3.21 Dráhy nástrojů. 

3.6.6 Frézování zahloubení 

Po vrtání je další operací frézování zahloubení (obr. 3.22). Toto zahloubení plní 

funkci zapuštění válcové hlavy šroubu respektive šestihranné matice. Pro obrobení 

tohoto prvku je nutné zvolit nástroj, který umožňuje úběr materiálu i v axiálním smě-
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ru (zavrtání) a disponuje ostrou hranou ve špičce nástroje. Tyto podmínky splňuje 

fréza JABRO-SOLID2 JS413 (obr. 3.17). Parametry nástroje jsou uvedeny v tabulce 

3.18.  

Tab. 3.18 Parametry frézy pro obrábění zahloubení [37]. 

Označení frézy: JS413080D2SZ3.0 

DC 
[mm] 

APMXS 
[mm] 

DMM 
[mm] 

OAL 
[mm] 

PCEDC 
[-] 

8 16 8 63 3 

Fréza je schopná se zavrtat přímo, ale pro snížení axiální síly na nástroj byl zvo-

len optimalizovaný sjezd po spirále jak je patrné z obr. 3.23. Doporučená řezná rych-

lost 500 m∙min-1 nemůže být použita, protože otáčky nástroje by přesáhly možnosti 

stroje MCV 1210. Modifikované řezné podmínky jsou stanoveny v tabulce 3.19. 

  

Obr. 3.22 Vizualizace obráběných prvků. Obr. 3.23 Dráha nástroje. 

Tab. 3.19 Řezné podmínky [37].  

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[min-1] 

452 0,08 17985 

3.6.7 Sražení hran 

Při obrábění vznikají na obrobku otřepy a ostré hrany. Ve výrobní dokumentaci 

jsou stanoveny obecné tolerance pro sražení hran, které jsou určeny pro odjehlení 
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součásti. Pokud je na výkrese specifikováno jiné sražení, musí tyto prvky být obro-

beny (viz obr. 3.25). Pro tuto operaci byl zvolen nástroj JABRO-SOLID2-JS509 (obr. 

3.24). Rozměry nástroje (tab. 3.20) byly zvoleny tak, aby nástroj byl schopen obrobit 

všechny prvky. 

  

a) b) 

Obr. 3.24 Fréza pro sražení hran: a) vizualizace nástroje, b) schematický nákres 

nástroje [37]. 

Tab. 3.20 Parametry frézy pro sražení hran [37]. 

Označení frézy: JS509100N2CZ4.0-SIRA 

DC 
[mm] 

APMXS 
[mm] 

DCX 
[mm] 

DMM 
[mm] 

OAL 
[mm] 

PCEDC 
[-] 

SIG 
[°] 

2 4 10 10 72 3 90 

Rozměry zvoleného nástroje umožňují sražení hran menších otvorů jednodu-

chým sjezdem, krátké výdrži v díře a odjezdem. Tímto jednoduchým pohybem dojde 

k velké úspoře času, neboť nájezdy po spirále pod úhlem jsou časově náročnější 

(viz obr. 3.25). 

 

Obr. 3.25 Dráhy nástroje vč. vizualizace obráběných prvků. 
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Doporučená řezná rychlost pro nástroj musela být opět snížena, aby nedošlo 

k překročení limitu otáček stroje. Zvolená řezná rychlost je dosažena pouze na ob-

vodu nástroje, ale samotné obrábění sražení je realizováno menším průměrem ná-

stroje podle průměru obráběné díry. Proto pro různé průměry děr byly stanoveny 

různé řezné podmínky, které jsou shrnuty v tabulce 3.21. 

Tab. 3.21 Řezné podmínky pro sražení hran [37].  

Průměr díry 
 

[mm] 

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 

vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[min-1] 

4,0 565 0,020 17985 

6,0 565 0,032 17985 

8,0 565 0,042 17985 

9,9 565 0,050 17985 

3.6.8 Zaoblení hran při 1. upnutí 

Zaoblení hran se používá obdobně jako sražení hran k odstranění otřepů a os-

trých hran. Zaoblení hran na řešené součásti zastává funkci estetickou, ale hlavně 

jsou hrany zaobleny kvůli ergonomii. Pokud by obvod páčky měl ostré nebo sražené 

hrany, součást by řezala do ruky a používání takové páčky by bylo nepříjemné. Pro 

zaoblení hran byla zvolena fréza JABRO-VHM-V31 zobrazena na obr. 3.26. Na sou-

části se nachází zaoblení R0,5 a R2. Parametry nástrojů pro tyto zaoblení jsou za-

znamenány v tabulce 3.22. 

  

a) b) 

Obr. 3.26 Fréza pro zaoblení hran: a) vizualizace nástroje, b) schematický nákres 

nástroje [37]. 
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Tab. 3.22 Parametry konkávní frézy [37]. 

Označení 
RE 

[mm] 
DC 

[mm] 
DCX 
[mm] 

DMM 
[mm] 

OAL 
[mm] 

PCEDC 
[-] 

31050-MEGA 0,5 5 6 6 65 4 

31200-MEGA 2 4 8 8 75 4 

Pro strategie zaoblení byly zvoleny nájezdy po oblouku, které zaručují plynulý 

vstup nástroje do řezu (obr. 3.27). Použité řezné podmínky jsou uvedeny v tabulce 

3.23. 

 

Obr. 3.27 Dráhy nástroje vč. vizualizace obráběných prvků. 

Tab. 3.23 Řezné podmínky pro sražení hran [37].  

Poloměr 
zaoblení 

 
[mm] 

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 

vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[min-1] 

0,5 315 0,022 16711 

2,0 315 0,030 12533 

3.6.9 Frézování drážky 9,5 

Drážka šířky 9,5 mm (obr. 3.28) je jedním z mála funkčních prvků na řešené 

součásti. Drážka je navržena na uložení s vůlí. Pro dosažení vyšší kvality obrobené-

ho povrchu a vyšší přesnosti výsledných rozměrů bude drážka hrubována a dokon-

čena ve 3 cyklech (obr. 3.29). Pro obrobení drážky bude použita stejná fréza jako při 

frézování zahloubení v kapitole 3.6.6. 
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Obr. 3.28 Znázornění drážky 9,5. 

Přídavek na dokončení stěny 0,75 mm je určen rozdílem průměru nástroje a 

rozměru drážky. Pro tuto operaci byly použity stejné řezné podmínky jako v případě 

frézování zahloubení (tab. 3.19). 

 
 

a) b) 

Obr. 3.29 Dráhy nástroje při frézování drážky: a) hrubování, b) dokončování. 

3.6.10 Frézování drážky 6,5 a zahloubení 

a) Frézování drážky 

Na rozdíl od drážky obrobené v předchozí operaci, drážka šířky 6,5 mm (obr. 

3.30) již není funkční a nejsou na ni kladeny zvýšené požadavky na přesnost. Pro 

obrobení drážky byl zvolen nástroj JABRO-SOLID2-JS413 (obr. 3.17). Charakteris-

tické rozměry frézy jsou uvedeny v tabulce 3.24. 
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Obr. 3.30 Znázornění drážky a zahlou-

bení. 

Obr. 3.31 Dráha nástroje při obrábění 

drážky. 

Tab. 3.24 Parametry frézy JABRO-SOLID2 JS413 [37]. 

Označení frézy: JS413100D2SZ3.0 

DC 
[mm] 

APMXS 
[mm] 

DMM 
[mm] 

OAL 
[mm] 

PCEDC 
[-] 

6 12 6 57 3 

Malé rozměry drážky a tím i malé rozměry nástroje mají za důsledek nemožnost 

dodržení předepsané řezné rychlosti 500 m∙min-1 doporučené výrobcem nástroje. 

Řezná rychlost byla tedy přepočítána a je uvedena v tabulce 3.25. Dráha, kterou 

kopíruje nástroj pro obrobení této drážky je na obr. 3.31. 

Tab. 3.25 Řezné podmínky [37].  

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[min-1] 

339 0,05 17985 

b) Frézování zahloubení 

Omezený prostor v místě tohoto zahloubení vyžaduje využití nástroje malého 

průměru s krčkem. Bude použit nástroj se stejnou geometrií břitů (JS413) jako 

v předchozí operaci, ale jiného provedení (viz obr. 3.32). Rozměry tohoto nástroje 

jsou uvedeny v tabulce 3.26. 
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Obr. 3.32 Schematická nákres nástroje 

pro výrobu zahloubení [37]. 

Obr. 3.33 Dráha nástroje při obrábění 

zahloubení. 

Tab. 3.26 Parametry frézy JABRO-SOLID2 JS413 [37]. 

Označení frézy: JS413104G2SZ3.0 

DC 
[mm] 

APMXS 
[mm] 

DMM 
[mm] 

OAL 
[mm] 

LN 
[mm] 

DN 
[mm] 

PCEDC 
[-] 

4 8 6 57 14 3,8 3 

Ještě menší rozměry nástroje, než v předchozí operaci opět znamenají nedodr-

žení předepsané řezné rychlosti výrobcem. Řezné podmínky byly upraveny a jsou 

zapsány v tabulce 3.27. Sjezdový pohyb do řezu je realizován pomocí spirály (obr. 

3.33) a dochází tak ke snížení axiálního zatížení nástroje. 

Tab. 3.27 Řezné podmínky pro frézování zahloubení [37].  

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[min-1] 

226 0,02 17985 

3.6.11 Frézování číslic 

Poslední operací prováděnou při prvním upnutí je frézování číslic. Tyto číslice pl-

ní funkci ukazatele polohy štelováku. Pro jejich obrobení byla zvolena miniaturní ku-

lová fréza pro obrábění hliníku JABRO-MINI-JM413 (viz obr. 3.32). Rozměry této 

frézy jsou uvedeny v tabulce 3.28. Dráhy, po kterých se nástroj pohybuje, jsou zná-

zorněny na obr. 3.34. Řezné podmínky použité při strategii jsou v tabulce 3.29. 
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a) b) 

Obr. 3.29 Nástroj pro frézování číslic: a) vizualizace frézy, b) schematické znázor-

nění frézy [37]. 

Tab. 3.28 Parametry frézy JABRO-MINI-JM413 [37]. 

Označení frézy:  413L008-MEGA-T 

DC 
[mm] 

APMXS 
[mm] 

DMM 
[mm] 

OAL 
[mm] 

LN 
[mm] 

LN2 
[mm] 

DN 
[mm] 

PCEDC 
[-] 

0,8 0,6 3 40 4 8,6 0,75 2 

 

Obr. 3.34 Dráhy kulové frézy při obrábění číslic. 

Tab. 3.29 Řezné podmínky pro frézování číslic [37].  

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[min-1] 

45 0,01 17905 
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3.6.12 Obrábění obvodu páčky při 2. upnutí 

Po obrobení všech prvků, které bylo možno obrobit na jedno upnutí, je součást 

otočena a upnuta do měkkých čelistí (viz obr. 3.35). 

 

Obr. 3.35 Znázornění upnutí při 2. operaci. 

Obdobně jako při 1. upnutí má hrubovací operace za úkol odstranění přebyteč-

ného materiálu polotovaru. Jedná se prakticky o identickou operaci (liší se pouze 

tvarem řídicí křivky), a proto budou použity stejné řezné podmínky a stejný nástroj 

jako v kapitole 3.6.3. Dráha nástroje je zobrazena na obr. 3.36. 

 

Obr. 3.36 Dráhy obrábění obvodu (modrá – hrubovací, zelená – dokončovací). 
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Pro dokončovací operaci nemůže být použit stejný nástroj jako při 1. operaci. 

Kontura součásti obsahuje prvky o poloměru 5 mm, a proto musela být vybrána fré-

za, která tyto tvary obrobí. Bude použit stejný typ frézy jako v 1. operaci s parametry 

uvedenými v tabulce 3.30. Dráha dokončovacího nástroje je zobrazena v obr. 3.36 a 

řezné podmínky použité pro tuto dráhu jsou shrnuty v tabulce 3.31. 

Tab. 3.30 Parametry frézy pro dokončování obvodu v 2. operaci [37]. 

Označení frézy: JS453100D2R0.50Z3.3-HEMI 

DC 
[mm] 

APMXS 
[mm] 

DMM 
[mm] 

RE 
[mm] 

OAL 
[mm] 

PCEDC 
[-] 

10 20 10 0,1 72 3 

Tab. 3.31 Řezné podmínky [37].  

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[min-1] 

560 0,15 17825 

3.6.13 Frézování zahloubení R16 

Při operaci frézování výstupku je na polotovaru ponechán zbytkový materiál. Ten 

bude nejprve hrubovací operací odebrán a následně se provede dokončení zahlou-

bení (viz obr. 3.37). Použita bude fréza s ostrým rohem JABRO-SOLID2-413 (viz 

obr. 3.17). Charakteristické rozměry frézy jsou uvedeny v tabulce 3.32. 

 
 

a) b) 

Obr. 3.37 Frézování zahloubení: a) hrubování (s vizualizací zbytkového materiálu), 

b) dokončování. 
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Tab. 3.32 Parametry frézy pro dokončování v 2. operaci [37]. 

Označení frézy: JS413120D2SZ3.0 

DC 
[mm] 

APMXS 
[mm] 

DMM 
[mm] 

RE 
[mm] 

OAL 
[mm] 

12 24 12 0,1 72 

Řezné podmínky použité pro hrubovací i dokončovací operaci jsou uvedeny 

v tabulce 3.33. 

Tab. 3.33 Řezné podmínky pro frézování zahloubení R16 [37].  

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[min-1] 

500 0,12 13263 

3.6.14 Frézování vybrání R4 

Toto vybrání plní na součásti funkci slabého místa. Při pádu na motorce dochází 

ve většině případů ke kontaktu řídítek s vozovkou. V takové situaci často dochází 

k poškození páček a znemožnění provozuschopnosti motocyklu. Proto je žádoucí, 

aby došlo k lomu v místě zúžení, aby bylo možné s motocyklem dojet alespoň do 

nejbližší opravny. Pro frézování tohoto sražení byla zvolena fréza 

JABRO-SOLID2-JS453 (obr. 3.15). Rozměry nástroje jsou uvedeny v tabulce 3.32. 

Tab. 3.32 Parametry frézy pro frézování vybrání R4 [37]. 

Označení frézy: JS453060D2CZ3.0-HEMI 

DC 
[mm] 

APMXS 
[mm] 

DMM 
[mm] 

CHW 
[mm] 

OAL 
[mm] 

PCEDC 
[-] 

6 12 6 0,1 57 3 

Obrábění vybrání je realizováno ze dvou stran součásti (obr. 3.38), aby nedošlo 

k poškrábání povrchu od dříku nástroje. Nástroj obrobí polovinu vybrání, poté je 

součást otočena a je obroben zbytek materiálu. Řezné podmínky použité při této 

operaci jsou stanoveny v tabulce 3.33. 

Tab. 3.33 Řezné podmínky pro frézování vybrání R4 [37].  

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[min-1] 

339 0,04 17985 
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Obr. 3.38 Dráha nástroje při obrábění vybrání R4. 

3.6.15 Frézování vybrání v díře 

Tento prvek (obr. 3.39) slouží k vymezení pohybu štelováku. Jeho obrobení vy-

žaduje použití malého průměru nástroje. Pro tuto operaci bude použit stejný nástroj 

jako v kapitole 3.6.10 frézování zahloubení. Pro strategii budou použity také stejné 

řezné podmínky (viz tab. 3.27). 

  

a) b) 

Obr. 3.39 Frézování vybrání: a) vizualizace obráběného prvku, b) dráha nástroje. 

3.6.16 Dokončení drážky 9,5 

Po obrábění drážky při prvním upnutí byl v drážce ponechán zbytkový materiál. 

Protože už se nejedná o funkční část drážky, bude materiál odebrán jednou operací 
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(viz obr. 3.40). Pro tuto operaci bude využit stejný nástroj jako v kapitole 3.6.6 se 

stejnými řeznými podmínkami (tab. 3.19). 

 

Obr. 3.40 Dráha nástroje při obrábění drážky 9,5 vč. vizualizace obrobených prvků. 

3.6.17 Frézování drážky 6,5 při 2. upnutí 

Drážka šířky 6,5 mm na spodní straně součásti slouží k uložení části štelováku. 

Jedná se o uložení s vůlí, bez zvýšených požadavků na přesnost. Kvůli malým roz-

měrům drážky byly zvoleny dráhy nástroje zobrazeny na obr. 3.41. Drážka bude ob-

robena na 3 zdvihy. Nástroj použitý pro tento prvek je stejný jako v kapitole 3.6.10 

Rozměry nástroje jsou uvedeny v tab. 3.24 a použité řezné podmínky v tab.  3.25. 

 

Obr. 3.41 Dráhy nástroje při obrábění drážky 6,5 vč. vizualizace obrobených prvků. 

3.6.18 Vrtání děr ϕ3 

Posledním funkčním prvkem jsou díry průměru 3 mm. Tyto díry slouží pro umís-

tění pružiny, na kterou je položena kulička. Dohromady tyto prvky tvoří řehtačkový 

mechanismus štelováku. Pro vrtání těchto děr byl zvolen vrták Seco Universal-
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-SD1103A. Schematické znázornění pro tento vrták je zobrazeno na obr. 3.19 a cha-

rakteristické rozměry nástroje jsou uvedeny v tab. 3.34. 

Tab. 3.34 Parametry vrtáků pro vrtání děr ϕ3 [38]. 

Označení 
DC 

[mm] 
LU 

[mm] 
LCF 
[mm] 

LFS 
[mm] 

LS 
[mm] 

OAL 
[mm] 

DMM 
[mm] 

SIG 
[°] 

SD1103A-0300-

014-06R1 
3 14 20 26 36 62 6 140 

Dráhy nástroje jsou zobrazeny na obr. 3.42 a pro vrtání děr byly použity řezné 

podmínky uvedené v tab. 3.35. Řezná rychlost doporučená výrobcem musela být 

snížena, aby nebyl překročen limit otáček použitého stroje.  

 

Obr. 3.42 Dráhy vrtáku. 

Tab. 3.33 Řezné podmínky pro vrtání děr ϕ3 [38].  

Řezná rychlost Posuv na zub Otáčky 
vc 

[m∙min-1] 
fz 

[mm] 
n 

[min-1] 

169 0,15 17931 

3.6.19 Obrábění zaoblení při 2. upnutí 

Jedná se o stejnou operaci jako v kapitole 3.6.8. Pro tuto operaci bude použit 

nástroj označení 31050-MEGA. Jeho rozměry jsou uvedeny v tab. 3.22 a použité 

řezné rychlosti jsou popsány v tab. 3.23. Dráhy nástroje jsou vyobrazeny na obr. 
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3.43. Při frézování těchto zaoblení docházelo ke kolizím nástroje s modelem, kvůli 

omezenému prostoru. Tyto kolize byly odstraněny a ověřeny pomocí simulace. 

 

Obr. 3.4 Dráhy nástroje při zaoblování hran vč. vizualizace obráběných prvků 

3.6.20 Vytvoření NC programů 

Po obrobení všech prvků v obou operacích byla provedena kontrola kolizních 

stavů. Prvotní kontrolu lze provézt již při výpočtu dráhy, kdy je kontrolována kolize 

dříku a držáku s modelem. Další následná kontrola byla provedena pomocí simula-

ce. Software PowerMILL obsahuje modul s označením viewMILL, který je určený pro 

simulace NC programů. V simulaci dochází ke kontrole kolizních stavů částí stroje, 

nástrojů, držáků a modelů. Po kontrole a odstranění kolizních stavů jsou NC pro-

gramy připraveny pro export. 

Pro export NC programů byl použit postprocesor stroje MCV 1210. Byly exporto-

vány 2 NC programy. Program pro 1. operaci nazvaný DP_PS_upnuti_1 a program 

pro 2. operaci pod názvem DP_PS_upnuti_2. Tyto programy tvoří přílohu 5a 6. 
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4 POPIS POUŽITÝCH STRATEGIÍ 

Software Autodesk PowerMILL 2018 obsahuje 97 obráběcích strategií od 2D 

soustružnických operací až po pětiosé obrábění. Při práci s PowerMILLem je volba 

vhodné strategie velice důležitá. Použití nevhodné strategie může mít za důsledek 

značné prodloužení obráběcího času. Následující kapitoly se zabývají stručným po-

pisem strategií, které byly použity pro zhotovení páčky na motorku. 

4.1 Obrábění křivky 

Tyto 2,5D strategie (obr. 4.1) pracují při obrábění modelu s křivkami. Poloha ná-

stroje v ose Z je nastavena před obráběním a nástroj poté koná pohyb v osách X a 

Y.  

 

Obr. 4.1 Strategie obrábění křivky. 

4.1.1 Hrubování křivky ve 2D 

Strategie 2D hrubování křivky je používána pro odebrání materiálu uvnitř i vně 

uzavřené křivky. V kartě nastavení strategie (obr. 4.2) se vybere řídicí křivka a dále 

je nutné zadat spodní limit, na kterém se má obrábět. Strategie umožňuje výběr tří 

stylů obrábění – řádkování, offset a vortex. Lze také nastavit přídavky pro dokončení 

a to pomocí přídavku křivky, nebo v kartě dokončení. Tuto strategii lze využít pro 
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obrábění kapes a výstupků. V případě řešené součásti byla tato strategie použita 

v 1. operaci při frézování zahloubení. 

 

Obr. 4.2 Okno nastavení strategie 2D hrubování křivky. 

4.1.2 Profilování ve 2D 

Jedná se o poměrně jednoduchou a základní strategii, kdy nástroj kopíruje tvar 

zvolené křivky. Křivka, kterou je řízen pohyb nástroje může být vytvořena z hranice, 

importem ze souboru, vložením vybrané geometrie modelu, nebo uživatelem vytvo-

řena v editoru křivek v rámci softwaru PowerMILL. Vytvořenou křivku je možné edi-

tovat pro potřebu obrobení zvoleného prvku. V okně nastavení strategie (obr. 4.3) 

lze stanovit pozici nástroje vůči křivce. Buď může křivku kopírovat střed nástroje, 

nebo křivku opisuje jeho obvod. Jedna křivka může být použita pro více operací na-

příklad pro hrubování a dokončování. Toho je dosaženo zadáním přídavku křivky, 

který odpovídá přídavku na dokončování. Jednou z nevýhod této strategie je nutnost 

kontroly pohybu nástroje pomocí simulace. Protože je možno vytvořit jakoukoliv křiv-

ku, musí být provedena kontrola, zda nedochází ke kolizím nástroje s polotovarem, 

modelem součásti, nebo upínačů. 
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Tato strategie byla ideální pro řešení zadané součásti, neboť součást obsahuje 

obecné tvary, a proto byla strategie použita pro všechny tvarové prvky součásti.  

2D profilování bylo využito i k zarovnání čelních ploch, přestože PowerMILL ob-

sahuje 2 strategie určené pro tyto prvky (frézování plochy a frézování čela). Tyto 

strategie nemohli být použity, protože obrábí vždy celou čelní plochu a kolidovali by 

tak se svěrákem. 

Frézování zaoblení bylo provedeno tak, že vůči známé křivce (ostrá hrana sou-

části, nebo křivka zaoblení) bylo stanoveno posunutí nástroje. 

 

Obr. 4.3 Okno nastavení strategie 2D profilování. 

4.1.3 Frézování sražení 

Tato strategie je specializována pro frézování sražení. V nastavení (obr. 4.4) 

strategie je zvolena křivka, pomocí které bude řízen pohyb nástroje. Může být zvole-

na křivka ostré hrany, vrchní, nebo spodní části sražení. Dále jsou nastaveny para-

metry sražení a opět je několik možností jak tento prvek nastavit. Sražení může být 

definováno geometrií nástroje, rozměry 45° sražení, úhlem sražení nebo požadova-

nými rozměry sražení. Dále je definována pozice nástroje vůči modelu. 
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Obr. 4.4 Okno nastavení strategie Frézování sražení. 

4.2 Vrtání 

Software PowerMILL disponuje 11 vrtacími strategiemi. Pro vrtání otvorů na sou-

části páčka byla použita strategie přerušení třísky (obr. 4.5). Aby bylo možné vrtací 

strategie využít, musí být v PowerMILLu vytvořeny skupiny děr. Ty uživatel vygene-

ruje z modelu součásti. Strategie umožňuje určení počátečního bodu vrtání (např.: 

vrtání děr do polotovaru) a také typ díry. 

Prodleva vrtacího cyklu slouží pro výplach třísek z místa řezu, čímž je zajištěn 

stabilní vrtací cyklus. Na součásti jsou vrtány díry hloubky do 5xD za použití vrtáků 

s vnitřním chlazením, a proto byla prodleva stanovena 0,5 s.  
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Obr. 4.5 Okno nastavení strategie Frézování sražení. 
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5 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ VÝROBY 

Ekonomie je důležitým faktorem každého výrobku. Výrobci usilují o co nejnižší 

náklady na celý výrobní proces, aby při výrobě dosahovali co nejvyšších zisků. Mezi 

náklady ovlivňující cenu výrobku patří ceny nástrojů, upínačů a přípravků, spotřeba 

materiálu, náklady na obsluhu a provoz stroje. Ekonomika zadané součásti bude 

posouzena z hlediska spotřeby materiálu, nákladů na nástroje a dosažených para-

metrů obrábění. 

5.1 Hodnocení dle využití materiálu 

V kapitole 3.4 volba polotovaru byl spočítán koeficient spotřeby materiálu 

𝑘𝑚 = 0,172. Tento koeficient je mimo obvyklé hranice 0,4 – 0,8 a znamená to, že je 

spotřebováno velké množství materiálu. Při výrobě prototypu není tento parametr 

příliš podstatný, ale po výrobě prototypu a odladění výroby obvykle následuje sério-

vá výroba, kde spotřeba materiálu hraje významnou roli. Vyšších hodnot využití ma-

teriálu by bylo dosaženo při použití odlitku jako polotovaru. V případě použití 

vysokotlakého lití do kovové formy lze dosáhnout výsledného tvaru již po odlití bez 

potřeby dalšího obrábění. Tohoto využívají výrobci motocyklů pro svoje tovární stro-

je. 

V případě obráběné páčky lze koeficient využití materiálu zvýšit jen obtížně. Pro 

obrábění má tedy větší význam využití specializovaných přípravků, které umožní 

obrobení více součástí najednou. Spotřeba materiálu je v případě obrábění vyšší, 

ale součást je vyrobena z hliníkové slitiny a hliník je recyklovatelná surovina. Část 

nákladů za materiál lze tedy získat zpět po prodeji odpadu. Pro obrobení řešené 

součásti ve větším množství by bylo třeba 4 speciálních upínačů. 

5.2 Hodnocení z hlediska použitých nástrojů 

Pro výrobu součásti byly zvoleny nástroje od firmy Seco Tools CZ s. r. o. Tyto 

monolitní karbidové frézy umožňují obrábění hliníku řeznými rychlostmi ve stovkách 

m∙min-1. Vřetenová jednotka obráběcího centra MCV 1210 dosahuje maximálních 

otáček 18000 min-1 a umožňuje tak využití plného potenciálu těchto nástrojů. Firma 

Sandvik Coromant také vyrábí nástroje pro obrábění hliníkových slitin. Řezná rych-

lost těchto nákladnějších povlakovaných nástrojů se pohybuje až v řádu tisíců 

m∙min-1, čehož se využívá při vysokorychlostním frézování. Hodnoty takové řené 
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rychlosti nemůžou být na stroji MCV 1210 dosaženy. Při obrábění některými nástroji 

menších průměrů od firmy SECO musela být snížena řezná rychlost, aby nedošlo 

k překročení otáčkového limitu vřetenové jednotky. Pokud nemůže být dosaženo 

řezné rychlosti doporučené výrobcem, ztrácí použití těchto nástrojů význam, protože 

nemůže být využito předností jejich předností 

S použitím nástrojového vybavení od firmy SECO bylo dosaženo celkového vý-

robního času 3 minuty a 38 sekund. Hodnoty byly získány výpočtem v softwaru 

PowerMILL.  
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ZÁVĚR 

Téma této závěrečné práce je zaměřeno na návrh výroby vlastního prototypu 

páčky pro motocykl Honda CBF 125 za použití softwaru PowerMILL 2018. V úvodu 

práce byl proveden rozbor hliníkových a hořčíkových slitin používaných pro motocy-

klové páčky. Těchto poznatků bylo využito při výběru materiálu a pro řešenou sou-

část byla zvolena hliníková slitina EN AW-6061-T6. 

Při konstrukčním návrhu součásti bylo bráno v potaz několik variant páček a na-

konec byla zvolena varianta páčky dlouhé. Toto provedení se nejvíce blíží továrnímu 

provedení páčky. Jako podklad při tvorbě modelu v programu Autodesk Inventor 

Professional 2018 sloužila páčka vyráběna firmou M-Style distributor s.r.o. 

Následně byly pro součást navrhnuty upínače, které byly koncipovány pro výrobu 

na pětiosém obráběcím centru MCV 1210. Pro upnutí na první operaci byl zvolen 

pětiosý svěrák Makro-Grip od firmy Lang Technovation Co. Aby bylo možné obrobe-

ní všech prvků součásti, byly navrženy měkké čelist pro upnutí v druhé operaci. Tyto 

upínače by bylo možné využít pro kusovou nebo malosériovou výrobu. Pro výrobu 

sériovou by bylo vhodnější použití specializovaných přípravků uzpůsobených pro 

obrábění více součásti najednou. 

V další části práce byl řešen samotný návrh výroby. Model součásti byl spolu 

s upínači vložen do softwaru PowerMILL a byly tvořeny dráhy nástroje pro obrobení 

všech prvků součásti. V této části práce je provedena volba řezných nástrojů a řez-

ných podmínek. Ty byly optimalizovány pro výrobu na stroji MCV 1210 od firmy 

TAJMAC-ZPS. Výsledný výrobní čas byl vypočten 3 minuty a 38 sekund. Během 

tohoto času nástroje urazí dráhu 6033 mm. 

Po vygenerování všech drah byla provedena kontrola kolizních stavů. Tato kon-

trola byla uskutečněna pomocí modulu viewMILL, který je součástí programu 

PowerMILL. Všechny kolize byly odhaleny a odstraněny. 

Nakonec byl pro součást vygenerován NC program. Pro export NC programu byl 

použit postprocesor pro stroj MCV 1210.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Symbol Jednotka Popis 

A [%] Tažnost 

APMXE [mm] Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu 

APMXS [mm] Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu 

DC [mm] Obráběcí průměr 

Dc [mm] Řezný průměr 

DCSFMS [mm] Průměr stykové plochy ze strany stroje 

DCX [mm] Maximální obráběný průměr 

DMM [mm] Průměr stopky/otvoru pro trn 

DN [mm] Průměr krčku 

CHW [mm] Šířka rohového sražení 

L [mm] Délka tyče 

LCF [mm] Délka zubové drážky 

LE [mm] Efektivní délka řezné hrany 

LF [mm] Funkční délka 

LFS [mm] Vedlejší funkční délka 

LN [mm] Délka krčku 

LS [mm] Délka stopky 

Lt [kJ∙kg-1] Skupenské teplo tání 

LU [mm] Využitelná délka 

Nm [kg] Norma spotřeby materiálu 

OAL [mm] Celková délka 

PCEDC [-] Počet obvodových břitů 

Qp [kg] Hmotnost přířezu 

Qs [kg] Hmotnost součásti 

Qs [kg] Hmotnost součásti 

RE [mm] Rohový radius 

Rm [MPa] Mez pevnosti 



SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

74 ÚST FSI VUT v Brně 

Symbol Jednotka Popis 

Rp0,2 [MPa] Mez kluzu 

S [mm] Tloušťka destičky 

SIG [°] Vrcholový úhel 

Tt [°C] Teplota tavení 

Tv [°C] Teplota varu 

W1 [mm] Šířka destičky 

c [kJ∙kg-1∙K-1] Měrná tepelná kapacita 

fz [mm] Posuv na zub 

km [-] Koeficient využití materiálu 

lk [mm] Délka koncového odpadu 

n [ks] Počet přířezů z jedné tyče 

n [min-1] Otáčky 

qk [kg] Ztráta vzniklá z nevyužitého konce tyče 

qu [kg] Ztráta materiálu dělením 

u [mm] Šířka prořezu pásové pily 

u [mm] Šířka prořezu pásové pily 

vc [m∙min-1] Řezná rychlost 

λ [W∙m-1∙K-1] Tepelná vodivost 

ρ [g∙cm-3] Hustota 

ρ [nΩ∙m] Rezistivita 

 

Zkratka Popis 

Al Hliník 

ASM American Society for Metals - Americká společnost pro kovy 

Ca Vápník 

CAD Computer Aided Design – počítačem podporované navrhování 

CAE 
Computer Aided Engineering – počítačová podpora inženýrských 
prací 

CAM Computer Aided Manufacturing – počítačem podporovaná výroba 
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CAx Computer Aided … – počítačem podporované systémy 

CIM 
Computer Integrated Manufacturing – počítačově podporovaná 
výroba 

CNC Computer Numerical Control – číslicové řízení pomocí počítače 

Cr Chrom 

Cu Měď 

ČSN Česká technická norma 

EN Evropská norma 

Fe Železo 

HSC High Speed Cutting – vysokorychlostní obrábění 

HSM High Speed Machining – vysokorychlostní obrábění  

Mg Hořčík 

Mn Mangan 

NC Numerical Control – čislicově řízený 

Ni Nikl 

PLM Product Lifecycle Management – správa životního cyklu výrobku 

RE Rare Element – vzácný prvek 

Si Křemík 

Ti Titan 

VBD Vyměnitelná břitová destička 

Zn Zinek 

Zr Zirkon 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Výkres součásti Tělo páčky, č. v. DP-161336-2019-1 
Příloha 2 Výkres Čelist – pravá, č. v. DP-161336-2019-2 
Příloha 3 Výkres Čelist – levá, č. v. DP-161336-2019-3 
Příloha 4 Portálové obráběcí centrum MCV 1210 – technická data 
Příloha 5 NC program pro 1. operaci – DP_PS_upnuti_1 – na CD 
Příloha 6 NC program pro 2. operaci – DP_PS_upnuti_2 – na CD 
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