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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zamEUena na tvorbu model] a drah pro obrábEní 
tenkostEnných součástek. Použité softwary jsou CůTIů V5RŇ0 od firmy Dassault Systémes 
pro vymodelování experimentální součástky a PowerMILL 2018 od společnosti ůutodesk 
pro tvorbu drah a NC program]. Ekonomičnost výroby mezi pUesným odlitkem a obrobkem 
z polotovaru kostka je porovnána na základE koeficientu využití materiálu a času obrobení. 

Klíčová slova 

PowerMILL, obrábEní, kryt karburátoru, tenkostEnná součástka, slitina hliníku 

 
ABSTRACT  

This master's thesis is focused on the modeling and tracks of thin-walled components. 
Used softwares are CATIA V5R20 from Dassault Systemes for Experimental Component 
Modeling and PowerMILL 2018 from Autodesk for Draw and NC Programming. The 
production efficiency between the precision casting and the workpiece of the cube blank 
based on the material utilization factor and machining time is compared in this work. 
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ÚVOD 

CAM softwary jsou v dnešní dobE nedílnou součástí obrábEní, pomáhají ke zvýšení 
efektivity výroby, snížení opotUebení nástroj] a simulacemi pomáhají odhalit pUípadné 
kolize nástroje s obrobkem, stroje s obrobkem nebo také nástroje se strojem. Mezi tyto CůM 
softwary patUí PowerMILL Ň01Ř společnosti ůutodesk. PowerMILL obsahuje velké 
množství strategií vhodné pro r]zné typy součástí. Tato práce je zamEUena na strategie 
vhodné pro tenkostEnné součásti. D]vodem je vybraná součástka, kterou je kryt karburátoru 
motocyklu Jawa 250/35ň, též známá jako kývačka. Tato součást je odlitek ze slitiny hliníku, 
nevyrábí se více než 50 let. Na trhu se nachází omezený počet kus] vybrané součásti, 
u dostupných součástí není zaručeno, že budou pUi montáži na motocykl pUesnE dosedat 
funkční plochy k bloku pUevodovky, protože ve výrobE byly díly vyrábEny v sériích, které 
mezi sebou správnE sedEly. Mnoho sérií bylo mírnE konstrukčnE upravováno, a navíc 
postupnE docházelo k opotUebení výrobních forem a pUídavk]. 

Jawa 250/35ň „kývačka“ (obr. 1.1) se vyrábEla od roku 1ř54, kdy nahradila 
pUedchozí Jawu Ň50/11 „pérák“, konec její výroby byl v roce 1ř6Ň nástupkyní Jawou 
Ň50/55ř „panelka“. BEhem výroby „kývačky“ docházelo ke mnoha zmEnám komponent, 
napUíklad zmEnám karburátor]. PonEvadž docházelo ke zmEnám karburátoru, bylo nutné 
mEnit také tvar krytu karburátoru. Vybraný kryt je z modelové Uady kývačky pod označením 
Jawa 250/353-0ň. Tento kryt se používal pro zakrytí karburátoru Uady M od listopadu 1957 
do počátku roku 1ř60, kdy byl karburátor Uady M nahrazen Uadou SB [1]. 

Pro velké série je vhodné kryt karburátoru vyrábEt odléváním, jako tomu bylo pUed 
více než 50 lety. Pro sérii o nEkolika kusech je nejvýhodnEjší součást vyrábEt obrábEním 
z polotovaru typu kostka. 

 
Obr. 1.1 Jawa 250/353 „kývačka“ [2]. 
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1 HLINÍK ů JEHO SLITINY 

Hliník Ěůlě je lesklý nepolymorfní kov stUíbrobílého zbarvení. Čistý hliník je lehký, 
velmi mEkký a tvárný kov. Ze slévárenského hlediska je čistý hliník špatnE slévatelný, 
skupenské teplo má hodnotu ňř6 kJ/kg. Na vzduchu se pokrývá vrstvou oxidu hlinitého 
(Al 2O3ě, která povrch chrání pUed další oxidací, tato vrstva má teplotu tavení Ň000 °C. Čistý 
hliník Ěřř,5 %ě se získá z hliníkové rudy ĚBauxitě elektroliticky [3, 4]. 

Využití hliníku a jeho slitin zasahuje do mnoha odvEtví pr]myslu, a to díky jeho 
dobrým mechanickým, fyzikálním i chemickým vlastnostem. Z hlediska nízké hustoty ĚŇ700 
kg/m3ě se hojnE používá v automobilním a leteckém pr]myslu. Z d]vodu výborné elektrické 
a tepelné vodivosti je jeho využití v elektrotechnickém pr]myslu [3, 4]. 

 
1.1  RozdElení slitin hliníku 

ObecnE se slitiny hliníku mohou dElit na tváUené a na odlitky nebo nevytvrditelné  
a nevytvrditelné. Označení slitin hliníku se značí podle norem nebo hutím značením. Hutní 
značení napoví pUibližný obsah legur ve slitinE ĚnapU. ůlCu4 – slitina obsahuje 4 % mEdiě. 
Norma však udává mimo obsahu legur také obsah nečistot, tepelné zpracování aj [4].  

DUíve se v České republice využívala norma ČSN 42 0055, která dElila slitiny hliníku 
dle tabulky 1.1. Tato norma obsahuje šestimístný kód, první dvE číslice značí hutnictví Ě4Ňě, 
tUetí číslice je 4, která značí lehký kov [5, 6]. 

 
Tab. 1.1 Starší značení ůl a jeho slitin dle ČSN 42 0055 [5]. 

Značení dle ČSN Typ slitiny 

42 40xx 
Technický hliník Ěřř % 

Al) 

42 42xx 
ůl slitiny ke tváUení 

42 44xx 

42 43xx 
ůl slitiny k odlévání 

42 45xx 

 

Nyní se v České republice využívá norma ČSN EN 57ň pro tváUené slitiny hliníku 
(obr. 1.2ě a ČSN EN 1706 pro slitiny hliníku na odlitky Ěobr 1.3ě. Označení normy se nEkdy 
doplOuje chemickým označením, napUíklad EN ůW 50Řň [ůlMg4,5Mn] [4, 6, 7, 8, 9]. 

 
Obr. 1.2 TváUené slitiny hliníku [6, 9]. 
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Tab. 1.Ň TváUené slitiny hliníku [6, 8, 9]. 

Označení dle ČSN EN 573 Hlavní legury 

EN AW 1XXX 
řř % ůl a více Ěbez hlavní 

legury) 

EN AW 2XXX Cu 

EN AW 3XXX Mn 

EN AW 4XXX Si 

EN AW 5XXX Mg 

EN AW 6XXX Mg a Si 

EN AW 7XXX Zn 

EN AW 8XXX Jiné hlavní legury 

 

 
Obr. 1.3 Slitiny hliníku na odlitky [4, 9].  

 
 

Tab. 1.ň Slitiny hliníku na odlitky [4, 8, 9]. 

Označení dle ČSN EN 1706 Hlavní legury 

EN AC 1XXXX 
řř % ůl a více Ěbez hlavní 

legury) 

EN AC 2XXXX Cu 

EN AC 3XXXX Mn 

EN AC 4XXXX Si 

EN AC 5XXXX Mg 

EN AC 6XXXX Mg a Si 

EN AC 7XXXX Zn 

EN AC 8XXXX Jiné hlavní legury 
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1.2 Čistý hliník  

Čistý hliník se značí minimálním obsahem řř % hliníku ve slitinE. Použití čistého 
hliníku je minimální, vEtšinou se hliník využívá ve slitinách. Použití hliníku bylo rozšíUené 
v elektrických rozvodech, kde byl pUed nEkolika desetiletími nahrazen mEdEnými vodiči. 
V dnešní dobE se stále používá v elektrotechnice nebo jako výmEník tepla. Pro své 
mechanické vlastnosti se více používá pro tváUení, pro horší slévárenské vlastnosti není 
vhodný k odlévání [1, 4, 10]. 

 
1.3 Vliv legur na Al slitiny 

Vliv vybraných legující prvk] a nečistot na slitiny hliníku je v následujících bodech 
[1, 4, 11, 13]: 

• Beryllium snižuje oxidaci ůl-slitin s hoUčíkem, zjemOuje strukturu. 

• Bismut zvyšuje obrobitelnost, pUidává v množství okolo 0,1 hm. %. 

• HoUčík v kombinaci s kUemíkem pUináší možnost ůl slitinu vytvrzovat. 
Snižuje hustotu slitiny. 

• Chrom zp]sobuje pUirozené stárnutí, avšak hrozí vznik kalových fází. 

• KUemík ůl-slitinám dodává výborné slévárenské vlastnosti. OvlivOuje 
tekutost a zvyšuje odolnost proti vzniku trhlin. KUemík snižuje hustotu slitiny 
a tepelnou roztažnost. KUemík s hliníkem vytváUí tvrdé fáze, které snižují 
obrobitelnost a tvárnost.  

• Lithium je velmi reaktivní prvek. U silumin] v malém množství slouží jako 
modifikátor, ale zp]sobuje porozitu. U tváUených slitin pUedevším snižuje 
hustotu. 

• ME@ obecnE v ůl slitinách zvyšuje její pevnost ĚRm až 5ň0 MPa  
po vytvrzováníě a tvrdost, ale snižuje její korozní odolnost a tvaUitelnost. Al -
Cu slitiny jsou tváUené slitiny, avšak se objevují i slévárenské slitiny. 

• Mangan zjemOuje strukturu hliníkových slitin a ruší vliv železa, které je zde 
jako nečistota. ObecnE mangan zvyšuje tvárnost, odolnost proti korozi a pUi 
nízkém obsahu také pevnost. Pro slévárenství mají jeho vlastnosti minimální 
pUínos, ale u tváUených slitin je častá legura. 

• Nikl zvyšuje pevnost, a to i pUi zvýšených teplotách. Je to drahá legura. Často 
se používá v kombinaci s mEdí či kUemíkem. 

• Olovo výraznE zlepšuje obrobitelnost. Použití olova se témEU eliminovalo, 
protože škodí lidskému organismu. 

• Sodík a stroncium slouží k modifikaci silumin]. 

• Titan zjemOuje strukturu, u odlitk] potlačuje vznik trhlin a zvyšuje pevnost. 
ČástečnE je nahraditelný borem, který zvyšuje elektrickou vodivost, 
ale ve vEtším množství má negativní efekt. 
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• Železo je nežádoucí. U tváUených slitin hliníku je vždy nečistota. U tlakového 
lití se pUidává 1 % železa ke snížení lepení slitiny na stEnu formy a tím vzr]st 
životnosti formy. Železo zapUíčiní vznik kalových fází s Mn a Cr, 
které dosahují velikosti i nEkolika centimetr]. Kalové fáze mají vEtší hustotu 
než zbylá hliníková slitina, proto pUi odlévání klesají ke dnu, poškozují pec 
nebo znehodnocují odlitek. 

 

1.4 Slévárenské ůl slitiny 

Slitiny Al-Si 

Al-Si slitiny se nazývají siluminy. Z d]vodu nízké tvárnosti se slitiny ůl-Si používají 
jen ve slevárenství. Siluminy bez dalších legur jsou nevytvrditelné. Obsah kUemíku 
v siluminech zaujímá rozmezí 5 až 1Ň %, tj. podeutektické a eutektické siluminy. Obsah 
kUemíku se optimalizuje podle zp]sobu odlévání. Pro tlakové lití se volí rozsah Ř až 1Ň % 
kUemíku, pro lití do kokil 7 až ř % a pro lití do skoUepinových, pískových nebo sádrových 
forem se doporučuje 5 až 7 % kUemíku. V pUípadE legování hoUčíkem se vrací možnost 
vytvrzovat, tím lze pevnost slitiny znásobit. Jako delší legující prvky se používá berilium, 
mE@ nebo alkalické kovy. ME@ sice zvyšuje vytvrditelnost, ale snižuje odolnost proti korozi. 
ůlkalické kovy zp]sobují modifikaci jinak ostrých krystal] kUemíku. Modifikace spočívá 
v zaoblení hrubých krystal] kUemíku [4, 12, 13]. 

 

Slitiny Al-Cu 

Slévárenské ůl-Cu slitiny (duraluminyě obsahují mezi 4 až 6 hm. % mEdi, tyto slitiny 
se vyznačují špatnou zabíhavostí a sklonem k tvorbE trhlin a pór]. Sklon k tvorbE trhlin 
se částečnE eliminuje legováním titanem. Titan dále vytváUí jemnou strukturu a zvyšuje 
pevnostní charakteristiky pUi zvýšených teplotách [4, 13]. 

 

Slitiny Al-Mg 

Obchodní označení ůl-Mg slitin je hydronalium. Tyto slitiny se vyznačují vysokou 
mErnou pevností. HoUčík zp]sobuje drobivou tUísku, takže slitina má dobrou obrobitelnost. 
Slévárenské vlastnosti nejsou dobré, tekutý kov se vyznačuje špatnou zabíhavostí a sklonem 
k pórovitosti součástí. PUidáním kUemíku se slévárenské vlastnosti zlepší, ale za cenu zvýšení 
hustoty a tím zvýšením hmotnosti odlitk]. Zinek zvyšuje odolnost proti korozi [4, 13]. 

 
1.5 TváUené ůl slitiny 

Slitiny Al-Cu 

TváUené ůl-Cu slitiny se legují maximálnE 4,5 hm. % mEdi, podle rovnovážného 
diagramu pUi chladnutí protne zónu se 100% fází g. PUi obsahu mEdi nad 0,5 hm. % probíhá 
u slitin stárnutí i pUi pokojových teplotách. Pro dosažení zvýšených pevnostních hodnot 
se provádí vytvrzování pUi vyšších teplotách. Stárnutí snižuje houževnatost, proto se tváUení 
slitin Al-Cu provádí pUed vytvrzováním. Jako další legura u tváUených ůl slitin je hoUčík 
ĚMgě, který zvyšuje mez pevnosti a tvrdost. Slitiny Al-Cu-Mg se označují jako duraly. Dural 
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se používá v leteckém pr]myslu již od jeho vzniku. D]vodem jsou jeho dobré pevnostní 
charakteristiky pUi zachování nízké hmotnosti [12, 13, 14, 15]. 

 

Slitiny Al-Mn 

Al-Mn slitiny jsou nevytvrditelné, ale velmi tvárné a dobUe svaUitelné. Pro zvýšení 
pevnosti se dále legují hoUčíkem. Použití ůl-Mn slitin je výhradnE v deformačnE zpevnEném 
stavu [13]. 

Slitiny Al-Mg 

TváUené ůl-Mg slitiny jsou velmi odolné proti korozi i v koroznE agresivním 
prostUedí jako je slaná moUská voda. Tyto slitiny jsou bu@ nevytvrditelné, nebo je zbytečné 
je vytvrzovat, protože dojde k témEU nulového zlepšení vlastností. Obsah hoUčíku 
se pohybuje v rozmezí 1 až 6 %, podle obsahu hoUčíku rostou pevnostní charakteristiky 
slitiny [12, 13, 14]. 

 

Slitiny Al-Mg-Si 

Tyto slitiny jsou vytvrditelné, protože Mg a Si vytváUí zpevOující fázi Mg2Si, 
podobnE jako u silumin]. Oproti ůl-Cu slitinám mají nižší pevnost, ale vEtší tvárost 
a odolnost proti korozi. Hlavní pUedností oproti ůl-Cu slitinám je nenáročnost tepelného 
zpracování. Kritická rychlost ochlazování u Al -Mg-Si slitin má nízkou hodnotu, proto lze 
po rozpouštEcím žíhání ochlazovat jen na vzduchu. Tyto slitiny se často nechávají pUirozenE 
stárnout. PUi pokojové teplotE trvá pUirozené stárnutí pUibližnE 14 dn] [13, 14]. 

 

Slitiny Al-Zn 

Slitina obsahující jen hliník a zinek se nedoporučuje, vždy obsahuje legury Mg a Cu. 
Vzniklá slitina ůl-Zn-Mg-Cu dosahuje nejvyšších pevnostních hodnot mezi slitinami 
hliníku ĚRm až 5Ř0 Mpaě. Tvárnost a odolnost proti korozi pod napEtím jsou ovšem nižší. 
Slitiny Al-Zn-Mg-Cu lze kalit. Kalení probíhá z rozpouštEcí teploty okolo 470 °C do vody. 
Dalším tepelným zpracováním je stárnutí. PUirozené stárnutí je časovE velmi náročné, proto 
se využívá umElého stárnutí. PUi pUestárnutí se zvýší lomová houževnatost [13, 14]. 

 

Slitina Al-Li 

Al-Li slitiny jsou velmi lehké slitiny, které mají uplatnEní pUedevším v leteckém 
pr]myslu. Lithium zp]sobuje nár]st modulu pružnosti, m]že zvEtšit pevnost slitiny a 
odolnost proti únavovému lomu za cenu zvýšení korozního praskání pod napEtím. ůl-Si 
slitiny se vždy legují dalšími pUísadovými prvky napU. Cu, Mg, Mn, Zr. Cena je 
nEkolikanásobnE vyšší než u ostatních slitin hliníku. Výroba ůl-Li slitin m]že probíhat 
v ochranné atmosféUe nebo ve vakuu, ponEvadž lithium se vzduchem vykazuje vysokou 
reaktivitu [13, 14]. 
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2 MOŽNOSTI SOFTWůRU POWERMILL S OHLEDEM NA 
OBRÁBDNÍ TENKOSTDNNÝCH SOUČÁSTÍ 

TenkostEnné součásti z hliníkových slitin se obvykle vyskytují v automobilovém 
nebo leteckém pr]myslu z d]vodu snížení hmotnosti. Obvyklým požadavkem je maximální 
snížení hmotnosti pUi zachováním či mírného snížení tuhosti konstrukce a její výrobní 
pUesnosti. Základním parametrem pro tenkostEnné součásti je pomEr výšky stEny ĚpUíp. délky 
stEnyě h a tlouš[ky stEny t v rozmezí dle vzorce 2.1 [16, 17]. 峙 怠腿待 ｂ 怠怠待待峩 ゲ 月 企 建 企 峙怠腿 ｂ 怠泰峩 ゲ 月    (2.1) 

TenkostEnné obrobky mají pUi frézování nižší tuhost, tudíž nelze použít obvyklý 
postup frézování. Obvyklý postup frézování obsahuje nejprve hrubovací operace s velkým 
krokem a pUídavkem na dokončení, poté následuje dokončovací operace bez pUídavku 
s požadovanou pUesností. Tento postup ovšem potUebuje dostatečnou tuhost obrobku, 
pro výrobu tenkostEnné součásti by to znamenalo její destrukci nebo výrobní nepUesnosti, 
nebo m]že dojít k rozvibrování stEny a tím k její destrukci pUi kolizi s nástrojem. 
Pro frézování tenkostEnných součástí je nejvhodnEjší postup hrubování a dokončení 
v jednotlivých výškách Ěhladináchě, kdy se v této hladinE nejprve hrubuje s určitým 
pUídavkem a následnE se dokončuje. Neodebraný materiál zvyšuje tuhost stEny, tudíž 
nedochází k její deformaci pUípadnE destrukci dokončené stEny. Tento postup se však 
uplatOuje pouze u svislých žeber. U tenkostEnných součástek jiného druhu ĚskoUepiny, 
vodorovné žebrování, lopatky, turbínová kolaě není možné tento postup použít [16, 17].  

  

2.1 Žebra 

Žebra jsou prvky součástí, které slouží pUedevším ke zvýšení tuhosti součásti nebo 
zvEtšení plochy povrchu pro lepší chlazení. ObrábEní svisle uložených žeber již byl popsán 
v úvodu kapitoly. PUi programování šikmo či vodorovnE uložených žeber na 5osých frézkách 
se nabízí obdobný postup obrábEní jako u svislých žeber. Pro ňosé obrábEní vodorovnE 
orientovaných žeber standartní strategie žebra neobrobí. Je tudíž nutné zvolit jiné strategie. 
Jako vhodné strategie pro obrábEní takových žeber se nabízí projekce čáry, roviny a plochy. 
Vhodným nástrojem jsou frézy kotoučové stopkové [18]. 

 

Dokončení projekcí roviny/plochy 

U tEchto strategií funguje jako plošný zdroj svEtla plocha nebo rovina. OpEt dochází 
k obrábEní pouze na osvícených plochách. Díky tEmto strategiím lze obrobit skupinu žeber. 
Strategie dokončení projekcí plochy má dále výhodu pUi obrábEní segment], které by byli 
pro rovinu skryté „za rohem“. Pro dokončení projekcí roviny je tUeba nastavit velikost 
plochy. VytvoUenou plochu lze libovolnE natáčet. Touto strategií Ěobr. Ň.1ě je možné nejen 
dokončovat, ale také hrubovat, protože se zde nachází možnost nastavení pUídavku. 
Také u strategie dokončení projekcí plochy (obr. 2.2) lze nastavit pUídavek. ůby strategie 
vEdEla, kde obrábEt, musí být vyznačena projekční plocha. V menu kUivka lze nastavit smEr 
obrábEní a počáteční bod obrábEní [19, 20, 21]. 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 16 

 
Obr. 2.1 Strategie dokončení projekcí roviny. 

 

 
Obr. 2.2 Strategie dokončení projekcí plochy. 
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ObrábEní žeber 

Tato strategie je pUímo určená k obrábEní žeber, která jsou uložena vertikálnE. 
Strategie obrábEní žeber se pUi výbEru strategie nachází v samostatné skupinE s názvem 
Žebra. Pro tuto strategii je nutno vyznačit drážky mezi žebry pUímkami. Není však nutné tyto 
pUímky vést pUesnE stUedem, protože systém drážky dále detekuje automaticky. Strategie 
nabízí ň možnosti obrábEní drážek mezi žebry, a to obrábEní stUedem drážky, po stEnách 
drážky a kombinace stUedem a po stEnách drážky. Jednotlivé styly obrábEní tak zajiš[ují, 
že lze drážku mezi žebry nejdUíve hrubovat jedním nástrojem a dokončit stEny jiným 
nástrojem, nebo vyhrubovat stUed a dokončit stEny vše jedním nástrojem. Strategie je 
na obrázku Ň.ň [22]. 

 
Obr. 2.3 Strategie obrábEní žebra. 

 

2.2 Lopatky a turbínová kola 

ObrábEní lopatek lopatkových nebo turbínových kol dUíve bylo velmi problematické. 
V pUípadE otevUených lopatek Ětzn. lopatky se nepUekrývajíě lze použít strategie napU. 
dokončení bokem frézy. Pokud jsou lopatky pUekryté, není možné tEmito strategiemi 
lopatková či turbínová kola dokončit. V programu PowerMILL se již nachází pUímo strategie 
určené pro obrábEní lopatek, které se nachází ve skupinE strategií s názvem Lopatky.  
Do této skupiny patUí dokončení lopatky, hrubování lopatky, dokončení stUedu a dokončení 
jedné lopatky [17, 23]. 
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Hrubování lopatky 

Pro aplikaci této strategie je tUeba vybrat mezeru mezi lopatkami. Mezeru samotnou 
vybrat nelze, je tedy nutné vybrat hraniční plochy. To zahrnuje pravou stranu lopatky, levou 
stranu lopatky, stUed kola Ěnábojě, vnEjší hranu lopatky a pUípadnE mezilopatku. 
Pro takto vybranou mezeru program vypočítá dráhu. Pro vyhrubování celého turbínového 
nebo lopatkového kola se pro výrobu musí nastavit pootočení a opEt spustit hrubování. 
Pomocí této strategie se obrobí objem v prostoru mezi lopatkami. V oknE nastavení strategie 
hrubování lopatky Ěobr. Ň.4ě lze nastavit krok dol] a boční krok nástroje [23]. 

 

Dokončení lopatky 

Oproti strategii hrubování lopatky zde nelze nastavit boční krok nástroje. Strategie 
obrábí pouze plochu lopatek [23]. 

 
Obr. 2.4 Strategie hrubování lopatky. 

 

Dokončení stUedu 

Tuto strategii je vhodné aplikovat hned po strategii hrubování lopatky. ObrábEní 
probíhá pouze v mezeUe mezi lopatkami. Je nutné nastavit odklon nástroje v 5 osách. 
Zde pro zmEnu nelze nastavit krok dol] pro nástroj [23]. 

 

Dokončení jedné lopatky 

Strategie slouží k obrobení pouze jedné lopatky, dráha nástroje kopíruje tvar víceosé 
kUivky. Typ krok sjezdu nástroje je bu@ o určitý krok dol] nebo pod určitým úhlem. Okno 
nastavení strategie dokončení jedné lopatky je na obrázku Ň.5 [23]. 
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Obr. 2.5 Strategie dokončení jedné lopatky. 

 

2.3 Součástky skoUepinového tvaru 

Pro součástky skoUepinového tvaru nelze pUímo určit použité strategie a postup 
obrábEní. Vždy záleží na tvaru a tuhosti součástky. Pokud lze součástku obrábEt podobným 
zp]sobem jako svislá žebra, nebo lopatky, jistE by se pro tento postup našla skupina 
použitelných strategií. PravdEpodobnEjší však je, že součást nelze pUirovnat k žádné 
z pUedešlých možností. Pro výrobu součástky budou použity strategie pro obrábEní 
tlustostEnných součástek, ale budou omezeny Uezné podmínky, aby nedošlo k destrukci 
stEny. Dalším problémem by mohla být tenkostEnná dna, kde nástroj m]že vtáhnout dno 
do sebe nebo vytlačit dno a zp]sobit tak jeho destrukci. U obrábEní tenkého dna platí nEkolik 
zásad [24]: 

• Použití nástroje s menším počtem zub], 

• tlak na stEnu, pokud možno, byl co nejmenší, 

• frézovat smErem od stUedu dna ven. 
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3 MODEL EXPERIMENTÁLNÍ SOUČÁSTKY ů UPÍNůČ¥ 

Jako experimentální součástka byl vybrán kryt karburátoru z motocyklu Jawa 
250/35ň „kývačka“. BEhem výroby „kývačky“ docházelo ke mnoha zmEnám komponent, 
napUíklad zmEnám karburátor]. Z d]vodu zmEny karburátoru bylo nutné mEnit také tvar 
krytu karburátoru. Jak již bylo uvedeno v úvodu práce, vybraný kryt je z modelové Uady 
kývačky pod označením Jawa Ň50/ň53-03 a sloužil k zakrytí karburátoru Uady M. P]vodní 
kryt karburátoru vykazoval známky poškození, které se pUedchozí majitel snažil zakrýt 
stUíbrolesklým nástUikem (viz obr. 3.1) [1]. 

Mimo funkci krytí karburátoru pUed znečištEním slouží kryt také jako designový 
prvek. P]vodní součástka se vyrábEla odléváním a následným obrobením funkčních ploch. 
Výroba probíhala v mnoha sériích, které se rozmErovE mírnE lišily. Odlišnosti byly 
zp]sobeny drobnými rozmErovými zmEnami u jednotlivých sérií pUevodovek a opotUebením 
forem či pUípravk] na upnutí. V pUípadE obrábEní součástky z kostky je nutné vytvoUit 
upínače a zároveO upravit součástku, aby bylo možné ji upnout. Dále je nutné vybrat vhodné 
nástroje pro obrobení v dostatečné kvalitE [1]. 

 
Obr. ň.1 P]vodní kryt karburátoru. 

 

3.1 Model krytu karburátoru 

Součástka má kapkovitý tvar s žebrováním po stranách a takzvanou ploutvičku 
na horní stranE vpUedu. Na vnitUní stranE vpUedu krytu karburátoru se nachází tUmínek, který 
zapadá do protikusu a zamezuje pootočení či posunutí krytu karburátoru. Jako funkční 
plochy slouží dosedací plochy k pUevodové skUíni a bloku motoru, na které je kladen 
požadavek na kolmost Dále pak plocha mezikruží na horní stranE krytu, která musí být 
rovnobEžná s dosedací plochou k pUevodové skUíni. Tato plocha slouží k dosednutí matice 
krytu karburátoru. Její poloha není tak d]ležitá jako její rovnobEžnost s dosedací plochou 
pUevodové skUínE. Všechny vybrané plochy jsou vyznačeny červenE na obrázku ň.Ň. Na levé 
i pravé stranE krytu karburátoru leží 6 vodorovných žeber, která tvarovE navazují na žebra 
bloku pUevodovky. Model krytu karburátoru byl zhotoven v programu Catia V5  
od společnosti Dassault Systémes. Obrázky modelu součástky se nachází v pUíloze 1  
a nejd]ležitEjší rozmEry v pUíloze Ň. 
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Obr. 3.2 Model krytu karburátoru. 

D]ležitým bodem pUi úpravE modelu pro obrábEní je postup obrábEní z hlediska 
upnutí součástky. Nejprve se z kvádru obrobí vnitUní část krytu karburátoru a otvor, kudy 
prochází šoupátková komora karburátoru. Poté bude součástka otočena a obrobí se vnEjší 
plochy. PUi otočení však nastává problém s pUesným upnutím a polohováním součástky, 
proto byly pUi tvorbE modelu vytvoUeny rovnobEžné plochy (obr. 3.3) na vnitUní stranE 
součástky, které zajistí její pUesné ustavení. K dalším úpravám patUí polomEry zaoblení 
v mezižeberní oblasti, kam by se fréza nedostala. Polotovar je kvádr nebo pUesný odlitek, 
na kterém je nutné obrobit pouze funkční plochy a vyvrtat malé otvory. 
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Obr. 3.3 Model s vyznačenými plochami pro upnutí. 

 

3.1 Materiálové parametry krytu karburátoru 

Kryt karburátoru byl vyroben odléváním ze slitiny hliníku a kUemíku Ěsilumině, 
kde není požadavek na pevnostní, hmotnostní či korozní parametry. Jedná se spíše 
o kosmetický než funkční prvek motocyklu. Hlavní požadavek na materiál odlitku byla 
dobrá zabíhavost kovu. Pro výrobu součásti obrábEním z bloku se stává hlavním 
požadavkem obrobitelnost materiálu. Vybrané materiálové parametry jsou uvedeny 
v tabulkách ň.1 a ň.Ň. 
Tab. 3.1 Silumin-EN AC-46200 -AlSi8Cu3 [5, 8]. 

Vlastnosti Jednotky 

Mez pevnosti v tahu Rm 150 až 170 MPa 

Mez kluzu Rp0,2 ř0 až 100MPa 

Tvrdost 60 až 75 HB 

Tažnost ů10 1 % 

Zabíhavost Velmi dobrá 

TUída obrobitelnosti pro frézování 10d 
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Tab. 3.2 Dural-ENAW-Ň017ů ĚČSN 4Ň 4Ň01ě -AlCu4MgSi ve stavu T4 [5, 8]. 

Vlastnosti Jednotky 

Mez pevnosti v tahu Rm ň50 až 400 MPa 

Mez kluzu Rp0,2 ŇŇ0 až Ň70 MPa 

Tvrdost 105 HBW 

Tažnost ů10 Ř až 10 % 

TUída obrobitelnost pro frézování 11d 

SvaUitelnost PodmínEná 

 

3.2 VýbEr upínač] a tvorba jejich model] 

Protože bude součástka vyrábEna na dvE upnutí, bylo tUeba navrhnout zp]sob upnutí 
v obou pUípadech. PUi prvním upnutí součásti postačí strojní svErák (obr. 3.4), pUi upnutí 
za vnitUní plochy bylo však tUeba vytvoUit úpravu svEráku nebo vytvoUit specializovaný 
pUípravek k upnutí za vnitUní plochy. PUi prvním uložení byl polotovar upnutý za rozmEr 
šíUky 150 mm. S ohledem na tento rozmEr je tUeba svErák s vyšší maximální délkou rozevUení 
čelistí. Nejbližší vyšší hodnotu mají svEráky s maximálním rozevUením 160 mm. Model 
svEráku byl vyhotoven pomocí programu ůutodesk Inventor. Parametry svEráku jsou 
v tabulce 3.3. 

 
Obr. 3.4 Model svEráku pro 1. operaci. 
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Tab. 3.3 Technické parametry svEráku [25]. 

 
Obr. 3.5 Strojní svErák s otočným podstavcem [25]. 

ŠíUka čelistí 200 mm 

Maximální rozevUení čelistí 160 mm 

Výška čelistí 63 mm 

Výška svEráku 140 mm 

Výška svEráku s otočným podstavcem 178 mm 

ŠíUka otočného podstavce 240 mm 

Délka maximálnE rozevUeného svEráku 480 mm 

ŠíUka drážek pro upínací šrouby 18 mm 

Upínací síla FU 3500 N 

Hmotnost 41 kg 

 

Pro upnutí pro Ň. operaci bude použit totožný nebo podobný svErák (obr. 3.6), 
ale bylo nutné vymEnit vložky čelistí. Upravené vložky čelistí umožní upnutí za vnitUní 
plochy krytu karburátoru pUi rozevUení svEráku. Posuv čelisti a upínací síla u svEráku jsou 
vyvolány pomocí rovnoramenného lichobEžníkového závitu, proto je možné upínací sílu 
vyvolat jak sevUením, tak rozevUením. 
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Obr. 3.6 Model svEráku pro Ň. operaci. 

Upravené vložky čelistí (obr. 3.7) mají totožné otvory a rozteč otvor] jako základní 
vložky čelistí. ZmEna se nachází jen na horní stranE vložek, nachází se zde rozšíUená plocha 
pro opUení a výstupek pro p]sobení rozevírací síly. Vložky čelistí pro pevnou i pohyblivou 
čelist jsou totožné. Výkres vložek čelistí se nachází v pUíloze 3. 

 
Obr. 3.7 Model vložky čelisti pro Ň. operaci. 
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V pUípadE, že se kryt karburátoru vyrábí jako pUesný odlitek, není možné pro upnutí 
použít bEžný svErák. Jednou z možností, je vyrobit jednoúčelový pUípravek, nebo využít jiný 
víceúčelový pUípravek, jakým je napUíklad upínač SILVER CLůMP (obr. 3.8) od společnosti 
MATRIX GmbH. Protože i na pUesném odlitku jsou vnitUní plošky pro obrobení, je možné 
upnout součástku stejným zp]sobem, jako pro obrábEní z polotovaru typu kostka [26].  

 
Obr. 3.8 SILVER CLAMP [26]. 
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4 VOLBů NÁSTROJ¥ ů STROJE 

Na základE rozmEr] součástky jsou vybírány nástroje podle rádius], otvor] 
a velikosti žeber součástky. Stroj bude zvolen podle nejvEtších rozmEr] součástky, rozmEr] 
upínač] a rozmEr] nástroj].  

 

4.1 Volba nástroj] 

Vhodnou volbou nástroje je možné docílit vyšší produktivity zkrácením strojních 
čas], zvýšení kvality opracování povrchu, zvýšení požadované pUesnosti výroby a dosažení 
žádaného tvaru součástky. Tezné podmínky Ěvc, fz, ně jsou voleny na základE použitého 
materiálu obrobku doporučené výrobcem. 

 

4.1.1 Pro obrábEní z polotovaru typu kostka 

Volba nástroj] se odvíjí od jednotlivých prací. Jsou potUeba frézy na zarovnání 
plochy, hrubovací frézy, dokončovací frézy, vrtáky. Pro výrobu žeber na ňosé frézce jsou 
potUeba kotoučové frézy. ObrábEní ve ň osách m]že být provedeno na jednodušším stroji, 
ale je tUeba více fréz včetnE tvarových. Tvarové frézy snižují čas obrábEní, nicménE zvyšují 
výrobní náklady. Existuje pUedpoklad, že pUi víceosém obrábEní se ušetUí náklady 
na pUípadný nákup a tvorbu nástroj], ale je tUeba složitEjšího stroje, který svými náklady 
m]že pUevýšit náklady na tvarové nástroje. 

 

Vrtáky 

Na vybrané součástce jsou dva menší otvory, na které není kladen požadavek 
na pUesnost. Otvory jsou pomErnE krátké, proto budou postačovat bEžné vrtáky. PotUebné 
vrtáky jsou v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1 Vrtáky s válcovou stopkou [27]. 

 
Obr. 4.1 Vrták [27]. 

 

Pr]mEr D 轄15 mm 

Délka šroubovice 114 mm 

Celková délka 169 mm 

Otáčky n 4000 min-1 

Posuv na otáčku fo 0,15 mm 

Pr]mEr D 轄10 mm 

Délka šroubovice 43 mm 

Celková délka 89 mm 

Otáčky n 6000 min-1 

Výrobce ZPS Frézovací nástroje Posuv na otáčku fo 0,1 mm 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 28 

Fréza na zarovnání plochy 

Vhodným nástrojem na zarovnání plochy je čelní fréza o velkém pr]mEru. Díky 
velkému pr]mEru se zkrátí strojní čas. D]ležité parametry frézy jsou uvedeny v tabulce 4.2. 

Tab. 4.2 Čelní fréza [28]. 

 

Obr. 4.2 Fréza čelní 轄63 [28]. 

Označení 345-063C5-13L 

Pr]mEr frézy D 轄 63 mm 

Počet zub] z 4 

Maximální Uezná délka ap 6 mm 

Maximální šíUka zábEru ae 63 mm 

Úhel nastavení せr 45° 

VBD 345R-1305E-KL 

Tezná rychlost vc 1100 m/min 

Výrobce Sandvik coromant Posuv na zub fz 0,2 mm 

 

Hrubovací nástroje 

Nástroje pro hrubování je tUeba volit pUedevším z hlediska obrábEcího výkonu, 
protože kratší čas obrábEní snižuje náklady. Mezi další hlediska výbEru patUí použití 
pro obrábEný materiál. V následující tabulce 4.3 jsou uvedeny nástroje a jejich parametry. 
Tab. 4.3 Hrubovací nástroje [28]. 

 
Obr. 4.3 Fréza čelní válcová 轄25 [28]. 

Typ frézy Čelní válcová 
rádiusová 

Pr]mEr frézy D 轄25 mm 

Počet zub] z 5 

Maximální hloubka Uezu ap 13,5 mm 

Maximální šíUka zábEru ae 25 mm 

PolomEr špičky r牌 1 mm 

Maximální vyložení Podle typu držáku 

Tezná rychlost vc 1150 m/min 

Výrobce Sandvik coromant Posuv na zub fz 0,11 mm 
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4.4 Fréza čelní válcová 轄20 [28]. 

Typ frézy D Čelní válcová Plura 

Pr]mEr frézy 轄12 mm 

Počet zub] z 3 

Maximální hloubka Uezu ap 26 mm 

Maximální šíUka zábEru ae 12 mm 

PolomEr špičky r牌 0,25 mm 

Délka  83 mm 

Tezná rychlost vc 1000 m/min 

Výrobce Sandvik coromant Posuv na zub fz 0,08 mm 

Pro frézu 轄Ň5 mm byl vybrán držák o rozmErech válcového dUíku 轄24,1 v délce  
1Ň0 mm a dále pokračuje válcová stopka 轄32 mm v délce Ř0 mm. 

 

Dokončovací frézy 

Dokončovací frézy mají vliv na pUesnost rozmEr] a drsnost povrchu. Pro dokončení 
vybrané součástky je tUeba radiusové frézy pro dokončení ploch mimo žeber a kulové frézy 
s malým pr]mErem pro dokončení roh], kam se pUedešlé frézy s vEtším pr]mErem nedostaly. 
Pro vyšší efektivitu výroby byla zvolena jedna rádiusová fréza pro obrobení ploch a dvE 
kulové frézy na dokončení rádius]. D]ležité parametry vybraných nástroj] se nachází 
v tabulce 4.4. 

Tab. 4.4 Dokončovací frézy [28]. 

4.5 Fréza rádiusová 轄10 [28]. 

Typ frézy Rádiusová Plura 

Pr]mEr frézy D 轄10mm 

Počet zub] z 4 

Maximální hloubka Uezu ap 22 mm 

Maximální šíUka zábEru ae 5 mm 

PolomEr špičky r牌 3 mm 

Délka 100 mm 

Tezná rychlost vc 1250 m/min 

Výrobce Sandvik coromant Posuv na zub fz 0,07 mm 
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4.6 Fréza kulová 轄2 [28]. 

Typ frézy Kulová Plura 

Pr]mEr frézy D 轄2 mm 

Počet zub] z 2 

Maximální hloubka Uezu ap 3 mm 

Maximální šíUka zábEru ae 0,5 mm 

PolomEr špičky r牌 1 mm 

Délka 77 mm 

Tezná rychlost vc 1300 m/min 

Výrobce Sandvik coromant Posuv na zub fz 0,02 mm 

4.7 Fréza kulová 轄4 [28]. 

Typ frézy Kulová Plura 

Pr]mEr frézy D 轄4 mm 

Počet zub] z 2 

Maximální hloubka Uezu ap 6 mm 

Maximální šíUka zábEru ae 0,5 mm 

PolomEr špičky r牌 2 mm 

Délka 94 mm 

Tezná rychlost vc 1300 m/min 

Výrobce Sandvik coromant Posuv na zub fz 0,04 mm 
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Kotoučové frézy 

Kotoučové frézy jsou vhodné pro obrábEní žeber vybrané součástky. Frézy byly 
vybrány na základE potUebné hloubky Uezu a rádiusu u paty žeber. Vybrané frézy jsou 
v tabulce 4.5. 

Tab. 4.5 Kotoučová fréza [28]. 

 
4.8 Fréza kotoučová 轄160 [28]. 

Typ frézy Válcová kotoučová 

Označení 330.20-160040-240 

VBD 330.20-40-AA 

Pr]mEr frézy D 轄160 mm 

Maximální hloubka Uezu ap 49 mm 

Tlouš[ka 4,12 mm 

Počet zub] z 10 

Maximální otáčky n 500 min-1 

Tezná rychlost vc 1100 m/min 

Výrobce Sandvik coromant Posuv na zub fz 0,1 mm 

 

StEny žeber mají sklon 1,5°, protože p]vodní součástka byla odlitek a úhel 
napomáhal k lepšímu vjímání z formy. Tento úhel musel být zachován z designových 
d]vod]. Pro vEtší efektivitu výroby je vhodné použít tvarovou kotoučovou frézu, 
která dokončí stEnu jedním pr]jezdem. Takovou frézu nebylo možné nalézt v žádném 
katalogu, proto byla fréza navržena a její výrobní výkres se nachází v pUíloze 4. Fréza má 
nejvEtší pr]mEr o velikosti 150 mm. 

 

4.1.2 Pro obrábEní z pUesného odlitku 

PUi obrábEní pUesného odlitku je tUeba obrobit pouze funkční plochy a odstranit 
vtokovou soustavu. Vtokovou soustavu lze odstranit ručnE odUezáním. Funkční plochy lze 
obrobit použitím nástrojem z tabulky 4.ň, a to čelní válcovou frézou 轄25 mm. Vzhledem 
k materiálu odlitku Ěobsah kUemíku zp]sobuje horší obrobitelnostě musejí být ovšem použity 
jiné Uezné podmínky. Podle doporučení výrobce se sníží Uezná rychlost. 
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4.2 ObrábEcí stroj 

PotUebnými parametry pro volbu obrábEcího stroje byly maximální rozmEry nástroje 
a prostor pro upnutí svEráku a obrobku. ZpEtnE z parametr] stroje se upraví Uezné podmínky 
nástroj], kterými jsou maximální otáčky a maximální posuvy stroje. Jako vzorový obrábEcí 
stroj bylo použito portálové obrábEcí centrum MCV 1220 (obr. 4.9) od firmy TAJMAC-ZPS 
a. s., kde lze simulovat ňosé i 5osé obrábEní. Stroj umožOuje i HSC obrábEní díky své vysoké 
dynamice, dobrým tlumícím vlastnostem a velké tuhosti konstrukce. ObrábEcí centrum lze 
v základním nastavení použít pro obrábEní ve ň osách. Dále se nabízejí možnosti dvouosého 
otočného stolu nebo dvouosé CNC hlavy pro obrábEní v 5 osách. Pro aplikaci v programu 
POWERMILL je využito možnosti dvouosého otočného stolu, který je použit také 
v obrábEcím stroji MCV 1Ň10, který však nesplOuje podmínku maximálního pr]mEru 
nástroje. Maximální pr]mEr nástroje z výbEru dosahuje pr]mEru 150 mm, kdežto stroj MCV 
1Ň10 nabízí maximální pr]mEr nástroje 115 mm. V programování je tedy využito modelu 
obrábEcího stoje MCV 1Ň10 [29, 30]. 

 
Obr. 4.9 Portálové obrábEcí centrum MCV 1ŇŇ0 [29]. 
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Technická data [31] 

Parametry otočného stolu 

• upínací plocha stolu 

-rozmEr upínací plochy stolu     ø600 mm 

-rozmEry stolu            1 200x2000 mm 

-8 T-drážek       14H8 
-vzdálenost mezi T-drážkami     62,5 mm 
-maximální hmotnost obrobku pUi rotaci osy ů do 15° 700 kg 

-maximální hmotnost obrobku pUi rotaci osy ů nad 15° 500 kg 

• osa A 

-rozsah osy A       ±95° 

-maximální kroutící moment osy A    960 Nm  

• osa C 

-rozsah osy C       ň60° 

-maximální kroutící moment osy C    1000 Nm 

Posuv v osách X, Y, Z 

 -maximální pracovní posuv     40 m/min 

 -rychloposuv       40 m/min 

 -pUesnost polohování      0,01 mm 

 

VUetenová jednotka Weiss 176 

 -maximální otáčky      18 000 min-1 

 -výkon        30 kW 

 -kroutící moment      79,6 Nm 

ůutomatický zásobník nástroj] 

 -počet nástroj] v zásobníku     40 

 -maximální délka nástroje pUi elektrovUetenu  380 mm 

 -maximální pr]mEr nástroje     160 mm 
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5 PRÁCE S PROGRAMEM POWERMILL 

PowerMILL je špičkový CůM software pro programování CNC obrábEcích center. 
Tento software je p]vodním produktem společnosti Delcam, která se od roku Ň014 stala 
součástí společnosti ůutodesk. PowerMILL Ň01Ř obsahuje řŇ r]zných strategií rozdElených 
do 10 základních skupin a dalších dvou skupin, kam patUí oblíbené nebo uživatelem 
vytvoUené strategie.  

5.1 Import modelu součástky a svEráku pro 1. operaci 

Import model] je provádEn pUes položku soubor, která se nachází v levém horním 
rohu okna. Dále je tUeba na postranní lištE vybrat možnost Import. Objeví se nabídka Ěobr. 
5.1ě, ze které se poté zvolí ikona model. Po vybrání ikony Model se otevUe okno, odkud je 
možné nahrávat modely součástek a upínač]. PoUadí importu jednotlivých model] není 
d]ležité. Všechny modely se zobrazí v pracovním oknE podle počátku, který je určen 
v pUedchozím CůD systému. PowerMILL dokáže otevUít modely v r]zných formátech, data 
si jednoduše pUeloží. Proto lze otevUít soubory v CůD formátu Catie nebo Inventoru, není 
nutné složitE pUekládat do formátu DGK. PUesto byly formáty model] krytu karburátoru 
a upínač] pUeloženy do formátu IGES, protože je pUeklad pro PowerMILL jednodušší 
a rychlejší. 

 
Obr. 5.1 Nabídka možností pro import. 

Do programu PowerMILL tedy byl importován model krytu karburátoru  
a model svEráku pro první operaci. PUi importu model] došlo pUi pUekladu k otočení 
nEkterých ploch, tyto plochy musely být označeny a musela být otočena jejich orientaci, 
jinak by tyto plochy bu@ nebyly být obrobeny, nebo by nástroj obrábEl z opačné strany 
tEchto ploch. Další d]ležitou částí byl import modelu stroje. Stroj však nelze importovat 
stejnE jako modely součástek a upínač]. V horní lištE se nachází položka Simulace stroj, 
kde se po jejím rozkliknutí objeví položka Import v pásu karet. Pro simulaci byl vybrán stroj 
MCV 1Ň10, byl tedy použit soubor MCV1210 ve formátu MTD. Jednotlivé modely byly 
r]znE umístEny v prostoru pracovního okna. Na obrázku 5.Ň lze vidEt jejich pUekrytí.  
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Obr. 5.2 PUekrytí model] součástky, svEráku a modelu stroje. 

PUesunutí model] bylo provedeno pomocí pUíkazu transformace (obr. 5.3), 
prostUednictvím tohoto pUíkazu lze jednotlivé komponenty pUesunout a otočit do požadované 
polohy. Model svEráku byl pUesunut a orientován na pracovní st]l tak, aby žádná část 
nepUečnívala mimo pracovní plochu stolu a šroub svEráku byl orientován smErem ke dveUím 
stroje z d]vodu obsluhy. Za pUedpokladu, že první operace byla provedena pouze za využití 
tUíosého obrábEní, se žádná s pomocných os neotáčela a pohyblivá část svEráku mohla 
pUesahovat pracovní plochu stolu. 

 

 
Obr. 5.3 Transformované modely s dialogovým oknem pro Transformaci. 
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Model součástky pod názvem KRYT_UPFŇ byl pUesunut do prostoru mezi čelisti 
tak, aby vyčníval nad horní plochu čelistí o 19,5 mm a levou stranu čelistí o 7 mm a osa 
modelu krytu ležela mezi čelistmi. UmístEní modelu krytu karburátoru v prostoru mezi 
čelistmi modelu svEráku je na obrázku 5.ň. Pro zamezení tvorby drah do malých otvor] byly 
tyto otvory zaslepeny. Nyní bylo nutné vytvoUit nulový bod, od kterého se budou odvíjet 
jednotlivé dráhy a polotovar pro obrábEnou součástku. Pro určení počátku nového 
souUadnicového systému byl využit pUíkaz Polotovar s následujícím postupem. Nejprve byl 
označen celý model krytu karburátoru, pro tento model byl spočítán polotovar Ěviz obr. 5.5). 
Dále byl pravým tlačítkem myši na položku Pracovní roviny v Pr]zkumníku vybrán pUíkaz 
Pracovní rovina na polotovaru. Nyní byl umístEn nulový bod na stUed horní plochy 
pomocného polotovaru Ěobr. 5.4ě. SouUadnicový systém byl takto určen z d]vodu 
jednoduchého určení nulového bodu pro obsluhujícího pracovníka. 

 
Obr. 5.4 Určení polohy nulového bodu na pomocném polotovaru. 

Po získání nového souUadnicového systému byl vytvoUen nový polotovar, 
který obsahuje pUídavky na obrobení v]či nejvEtším rozmEr]m krytu karburátoru. Horní 
plocha polotovaru byla posunuta o Ň mm nahoru, protože by nemusela být zajištEna 
rovinnost povrchu. PUídavek na všechny stEny byl stanoven na alespoO Ň mm. Nové rozmEry 
polotovaru jsou výška Ř0 mm, šíUka 150 mm a délka 140 mm. RozmEry a jejich poloha v]či 
souUadnicovému systému jsou na obrázku 5.5. RozmEry polotovaru byly použity jako 
počáteční stav pro pUíkaz zbytkový materiál. 
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Obr. 5.5 Okno pro určení polotovaru. 

 

5.2 Tvorba model] nástroj] 

Pro nástroje vybrané v kapitole 4 bylo potUeba vytvoUit modely, aby bylo zajištEno 
pUesné obrobení. Jako vzorový nástroj slouží fréza válcová rádiusová fréza 轄10 Rň. Fréza 
byla vytvoUena po kliknutí na ikonu VytvoUit nástroj nacházející se v horním pásu karet.  
Po otevUení této ikony se objevila nabídka výbEru tvaru frézy a byla vybrána možnost 
rádiusová fréza. NáslednE bylo otevUeno okno pro návrh tvaru rádiusové frézy Ěobr. 5.6ě, 
ve kterém byly zapsány nejprve parametry Uezné části Ěpr]mEr frézy, délka Uezné části, 
polomEr zaoblení frézy, počet zub]ě a číslo s označení frézy pro stroj. NáslednE v dalších 
položkách pro vytvoUení nástroje byl vytvoUen tvar dUíku a držáku nástroje. Držák nástroje 
nebylo vždy nutné vytváUet, často stačilo nahrát již vytvoUený držák. V pravé části okna bylo 
možné sledovat vývoj tvaru a pozice sestavy nástroj/držák nástroje. 
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Obr. 5.6 Okno pro navržení nástroje. 

 

PUi navrhování nástroje byly také pUiloženy Uezné podmínky pUes položku Tezná data. 
V položce Tezná data se po dvojkliku na pás Uezných podmínek otevUelo podokno Upravit 
Uezná data Ěobr. 5.7ě. Do kolonek se doplnily položky axiální a radiální hloubka Uezu, Uezná 
rychlost a posuv na zub, po vyplnEní tEchto položek se automaticky dopočítaly maximální 
otáčky vUetene a maximální posuv pro daný nástroj. Tyto hodnoty se pozdEji objeví 
v položce posuvy a rychlosti pUi úpravE strategií frézování. Maximální otáčky a posuvy však 
nemusely, často i nemohly být použity. Tyto hodnoty musely být optimalizovány s ohledem 
na maximální otáčky vUetene a maximální posuvové rychlosti obrábEcího stroje, dále pak 
s pUihlédnutím na maximální povolené otáčky jednotlivých nástroj] a životnost nástroj]. 
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Obr. 5.7 Úprava Uezných dat nástroje. 

 

5.3 VýbEr strategií pro 1. operaci 

V prvé UadE bylo tUeba zarovnat horní plochu, kde byl pUídavek Ň mm. Pro tuto práci 
se nabízely dvE strategie, a to strategie frézování čela a frézování plochy. Byla tedy vybrána 
strategie frézování plochy. Výhodou bylo, že se nemusel zapsat pUídavek na dokončení 
plochy, strategie pouze potUebovala vEdEt, v jaké výšce má nástroj obrábEt Ěhodnota výšky 
Z byla 0 pro nastavený souUadný systémě. Pro strategii byl zvolen model čelní frézy 轄63 mm. 
ůby nedocházelo k velkému opotUebení nástroje byly optimalizovány Uezné podmínky. 
Vzhledem k materiálu obrobku, kterým je dobUe obrobitelná slitina hliníku, však zvolené 
Uezné podmínky mohly z]stat podobné Uezným podmínkám doporučeným výrobcem. Dráhu 
pr]jezdu frézy u této strategie lze vidEt na obrázku 5.Ř. Pro menší zatížení nástroje 
pUi nájezdu bylo zvoleno najíždEní horizontálním obloukem. Po obrobení plochy byla dráha 
pUidána do zbytkového materiálu, který byl následnE pUepočítán. 

 
Obr. 5.8 Dráha strategie frézování plochy. 
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Následující obrábEnou komponentou byla pUední dosedací plocha. Pro obrobení této 
plochy se také nabízelo více strategií, ze kterých byla vybrána strategie hrubování model.  
I pUes název byla strategie vhodná pro dokončení svislé plochy. Zvoleným nástrojem byla 
čelní válcová fréza 轄25 mm. Krok dol] byl nastaven tak, aby bylo dosaženo dostatečné 
kvality obrobené plochy. Obrobení dvou funkčních ploch na jedno upnutí zajistilo kolmost 
mezi tEmito plochami. ůby strategie ignorovala okolní neobrobené plochy, byla vytvoUena 
obdélníková hranice (na obr. 5.9 vyznačena žlutEě, jejíž jedna strana kopíruje pr]mEt 
obrábEné plochy a ostatní strany obdélníku jsou ve volném prostoru. Strategie automaticky 
ignorovala prostor, v nEmž se nenachází žádný materiál, tedy dráhy byly vytvoUeny pouze 
v místE výskytu obrábEného materiálu Ěviz obr. 5.9). Styl dráhy byl nastaven na volbu 
konturovat model, smEr Uezu pak byl nastaven na sousledný. Dráha byla opEt pUidána 
do zbytkového materiálu a zbytkový materiál byl pUepočítán. 

 
Obr. 5.9 Dráha pro obrobení svislé plochy s vyznačenou hranicí. 

Nyní následovalo hrubování vnitUního prostoru modelu obrobku. NejvhodnEjší 
strategií se opEt nabízela strategie hrubování modelu. Nástrojem byla karbidová čelní 
válcová fréza 轄25 mm, která m]že obrábEt plným pr]mErem. Boční krok byl stanoven na Ň2 
mm, který je pUi obrábEní dobUe obrobitelných hliníkových slitin adekvátní. Krok byl zvolen 
s ohledem na doporučení výrobce, protože nástroj lze užít i pro HSC obrábEní, kde lze využít 
plný pr]mEr nástroje. Krok dol] byl zvolen na 5 mm, i když by nástroj zvládl vEtší krok. 
V oknE pro nastavení strategie Hrubování modelu Ěobr. 5.10) byl dále nastaven pUídavek 
na dokončení stEny o velikosti 0,ň mm, smEr Uezu na sousledný a styl nastaven na Uádkování. 
Sty Uádkování zaručil, že nástroj nekonal zavrtávací pohyb, nýbrž do pUíslušné hladiny sjel 
mimo obrobek a teprve potom zajel do obrábEného materiálu. Jelikož se na nástroji 
vyskytuje jeden bUit vedoucí pUes jeho stUed, mohl nástroj také obrobit také velký otvor 
z tohoto pohledu umístEném na dnE modelu obrobku. Pro tuto strategii byla vytvoUena 
omezující hranice, kopírující vnitUní hrany horní plochy modelu obrobku a rozšíUena 
do obdélníkového tvaru. ObrábEní bylo nastaveno na vnEjší stranE hranice. Hranice je žlutE 
vyznačena na obrázku 5.11, kde lze též vidEt dráhu nástroje. Dráha byla znova pUidána 
do zbytkového polotovaru a zbytkový polotovar byl pUepočítán. 
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Obr. 5.10 Okno pro nastavení strategie Hrubování modelu. 

 

 
Obr. 5.11 Dráha pro hrubování vnitUní pasáže s vyznačenou hranicí. 

Stejnou strategií a nástrojem byly vyhrubovány také žebra, které tvoU součást 
vnEjšího tvaru modelu. Také pUídavky na dokončení a boční i výškový krok byly zachovány 
jako u pUedchozí dráhy. Byla zde použita stejná omezující hranice jako u pUedchozí dráhy, 
jenomže byl pUenastaven prostor obrábEní z vnEjší strany na vnitUní stranu hranice. Dále byla 
omezena minimální výška frézování na -15 mm v]či horní ploše obrobku, jinak by došlo 
k nežádoucímu obrábEní svEráku. Dráha je zobrazena na obrázku 5.12. 
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Obr. 5.12 Dráha pro hrubování vnEjších tvar]. 

ůby dokončovací operace netrvala pUíliš dlouho a aby nemusel nástroj odebírat pUíliš 
velké pUídavky, byla vnitUní pasáž obrobku upravena menším nástrojem, kterým je myšlena 
hrubovací čelní válcová fréza 轄1Ň mm. PUídavek na dokončení z]stal nezmEnEn s hodnotou 
0,ň mm, taktéž hranice z]stala zachována s nastavením frézování vnE hranice. Krok dol] byl 
zmenšen na Ň mm. SmEr Uezu byl opEt sousledný a styl byl nastaven na volbu konturovat 
model. Tímto bylo dosaženo menších schod] a menší nástroj se dostal všude tam, 
kam se velký nástroj nemohl dostat. I po využití této strategie byla dráha vložena 
do zbytkového polotovaru, který byl následnE pUepočítán. 

V tuto chvíli byly dokončeny hrubovací práce vnitUní části součástky. Poté nadešel 
čas využít dokončovací strategie. Pro dokončení se nabízela opEt Uada strategií. První byla 
strategie dokončení ňD konturováním. ůle nevýhodou strategie bylo, že se musí vytvoUit 
kUivka, kterou nástroj kopíruje, a pracuje s konstantním posunutím v ose Z. Další strategií 
bylo dokončení v hladinE Z, kde byl také problém s konstantní hladinou obrábEní v ose Z. 
Dále se nabízela strategie dokončení optimalizovanou hladinou Z, kde byl podobný problém 
jako u pUedchozí strategie. Další volitelnou strategií bylo dokončení strmé a plošné. Tato 
strategie byla správnou volbou, protože zde bylo možné nastavit dvE r]zné hodnoty kroku 
v ose Z (obr. 5.13 uprostUedě. Rozdíl mezi drahami určoval limitní úhel, pUi úhlu vEtším 
než ň0° se frézovalo podle kroku pro vertikální oblast, pUi menším úhlu pak podle kroku 
pro horizontální oblast. Dále byla nastavena hodnota pUekrytí jednotlivých oblastí. 
Vzhledem ke geometrii nástroje, kterým byla rádiusová fréza 轄10 mm a polomEru zaoblení 
Rň, bylo pUekrytí stanoveno na Ň mm. Toto pUekrytí lze vidEt na obrázku 5.14. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o dokončovací strategii, byla nastavena hodnota pUídavku na 0 mm 
a tolerance na 0,01, což je také tolerancí pUesnosti polohování vybraného obrábEcího stroje. 
Omezení bylo opEt limitováno hranicí jako u pUedešlé hrubovací strategie, pUičemž bylo 
nastaveno na obrábEní vnE hranice. Dalším omezením byla spodní limita osy Z. NicménE 
nebylo tUeba, aby byl otvor ve dnE dokončen v celé výšce polotovaru. Proto byla spodní 
limita nastavena na výšku -70 mm od horní plochy obrobku. Další výhodnou položkou této 
strategie byla správa polotovaru, kde bylo možné nastavit zbytkový polotovar z pUedchozích 
operací. Tím strategie nevytvoUila dráhy tam, kde již není materiál k obrobení. Po vypočítání 
této strategie byla dráha vložena do zbytkového materiálu, který byl jako obvykle 
pUepočítán. 
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Obr. 5.13 Strategie dokončení strmé a plošné. 

 

 
Obr. 5.14 PUekrytí drah strmé a plošné oblasti. 

Stejná strategie byla použita pro dokončení vnEjší části obrobku. Omezující hranice 
z]stala stejná, ale byla zmEnEna oblast na vnitUní prostor hranice. Dále byla omezena 
minimální výška na -14,7 mm. Tato hodnota je o 0,ň mm výše oproti hrubovací strategii, 
protože by bylo zbytečné obrábEt hrubovanou plochu, která ve druhé operaci zmizí. I tato 
dráha byla vložena do sekce zbytkový materiál, který byl opEt pUepočítán. 

Na vnitUní části obrobku zbyla ještE neobrobená místa kolem tzv. tUmínku, 
kam se pUedchozí nástroj z d]vodu velkého pr]mEru nedostal. Proto byla zvolena strategie 
zbytkové hrubování. Použitý zbytkový materiál pocházel z výpočtu všech pUedchozích drah. 
Pro obrobení tUmínku byl zvolen nástroj, kterým byla kulová fréza 轄4 mm. Povolené otáčky 
pro nástroj vysoce pUesahovaly maximální otáčky stroje. S ohledem na zvýšení životnosti 
stroje byly nastaveny otáčky na 16 000 min-1. Protože nástroj chvíli obrábí plným pr]Uezem, 
byl razantnE snížen Uezný posuv. ůby nástroj obrábEl pouze v prostoru tUmínku, byla 
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vytvoUena obdélníková hranice Ěna obr. 5.15 vyznačena žlutEě. Pro dostatečnou viditelnost 
dráhy a hranice byly skryty nájezdy a propojení drah. Vše se opEt započítalo do zbytkového 
materiálu. 

 
Obr. 5.15 Hranice a dráha obrobení tUmínku. 

Poslední částí, kterou bylo tUeba v 1. operaci dokončit, bylo obrobení na čisto 
v rádiusech žeber, kam se fréza 轄10 mm a polomEru zaoblení Rň nedostala, a to z d]vodu 
menšího zaoblení na obrobku, než byl polomEr zaoblení na nástroji. Použitým nástrojem zde 
byla kulová fréza 轄Ň mm, protože polomEr zaoblení byl pUibližnE 1 mm. Použitou strategií 
bylo dokončení rohu. Dráha byla omezena hranicí pro obrobení žeber a byla omezena také 
minimální výška na -6 mm, aby byla obrobena pouze zaoblení spodní plochy spodních žeber. 
Po výpočtu byla dráha započítána do zbytkového polotovaru. Model obrobku po dokončení 
1. operace je na obrázku 5.16. Model zbytkového materiálu bylo nutné uložit, protože bude 
potUebný v Ň. operaci. Zbytkový materiál byl nazván A1, soubor byl uložen 
ve formátu DMT, pokud by byl uložen ve formátu STKMD, nebylo by možné jej znova 
použít. 

 
Obr. 5.16 Model zbytkového polotovaru. 

BEhem tvorby byly jednotlivé dráhy kontrolovány na kolize a bourání. Ke kolizi 
nástroje či součásti nástroje s obrobkem nedošlo. Dále byly kontrolovány kolize částí stroje 
v simulaci, ke kterým taktéž nedošlo. JeštE pUed zapsáním drah do NC programu bylo nutné 
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upravit nájezdy a propojení jednotlivých drah. Bez tEchto úprav byly strojní časy pUíliš 
dlouhé. U propojení drah bylo nastaveno propojení obloukem mezi jednotlivými osami, 
aby docházelo k menšímu zatížení krokových motor] stroje, čímž se zvýší životnost stroje. 
Nájezdy byly upraveny, aby bylo dosaženo snížení strojního času a zvýšení životnosti 
nástroj]. NapUíklad pro hrubovací strategie byl použit nájezd horizontálním obloukem, čímž 
byl snížený ráz pUi nájezdu nástroje. U dokončovacích strategií zase bylo použito propojení 
mezi drahami po ploše, pokud toto propojení bylo kratší než zadaná hodnota. BEhem tvorby 
drah byly dále nastavovány otáčky a posuvy dle aktuálnE použitého nástroje a také chlazení. 
Po tEchto úpravách byl vytvoUen a exportován NC program pod názvem 
1_OPERACE_KRYT. Program PowerMILL vypočítal strojní čas 1. operace, který dosahuje 
velikosti Ň hodiny a 4 minuty. Další optimalizací drah, nájezd] a propojení, zmEnou Uezných 
podmínek či nástroj] by bylo možné tento čas dále zkrátit. 

 

5.4 Import modelu součástky a svEráku pro 2. operaci 

StejnE jako pro 1. operace byl nahrán model krytu karburátoru. Taktéž stroj byl 
naimportován stejnE jako v 1. operaci. Ovšem musel být naimportován jiný upínač 
a polotovar. Pro tuto operaci byl naimportován svErák s upravenými vložkami čelistí, název 
souboru je SverakOP2. SvErák byl posunut na pracovní st]l frézky tak, aby žádná část 
nepUesahovala pracovní prostor. D]vodem této volby byla teoretická možnost využití dalších 
os. Importovaný model krytu karburátoru byl pUesunut pomocí transformace 
na požadovanou pozici. Spodní dosedací plocha krytu karburátoru byla v kontaktu 
s vyvýšenou plochou upravených vložek čelistí svEráku, čímž byla zajištEna pozice v ose Z, 
a vnitUní rovnobEžné plochy byly v kontaktu s vnEjší stranou výstupk] na vložkách čelistí, 
čímž byla zajištEna pozice v ose Y. Pozice v ose X by pak byla namEUena na pUední dosedací 
ploše krytu karburátoru. Na ustaveném modelu bylo v tuto chvíli tUeba nastavit nulový bod 
a souUadný systém. Proto byl vytvoUen pomocný polotovar Ěžlutý kvádr na obrázku 5.17), 
na kterém byl nastaven počátek souUadného systému. 

 
Obr. 5.17 Pomocný polotovar a určení nulového bodu. 
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Dalším krokem bylo získání polotovaru. Prvním krokem byl import uloženého 
modelu zbytkového materiálu z 1. operace. Model zbytkového polotovaru byl poté 
transformován tak, aby všechny dokončené plochy kopírovaly ustavený model krytu 
karburátoru Ěviz obr. 5.18ě. Takto ustavený model polotovaru byl uložen ve formátu DMT, 
který podporuje pUíkaz polotovar. Nyní mohl být model A1 odstranEn ze stromové struktury. 
Potom byl spuštEn pUíkaz polotovar. Zde byla v kolonce „Definovaný podle“ vybrána 
položka model místo položky kvádr. Jako souUadný systém byl nastaven globální souUadný 
systém. Dále pak byl nahrán soubor POL_OPŇ ve formátu DMT jako model polotovaru. 
Nový polotovar Ěobr. 5.19ě byl importován na požadovanou pozici a byl použit jako výchozí 
stav v sekci zbytkový materiál. 

 
Obr. 5.18 Ustavení modelu zbytkového polotovaru. 

 

 

 
Obr. 5.19 Polotovar pro 2. operaci s modelem krytu. 
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PUed započetím tvorby drah byla vytvoUena skupina dEr, do které byly nahrány Ň malé 
otvory o pr]mErech 10 mm a 15 mm. ůby pozdEji nástroje bEhem obrábEní nezajíždEly 
do tEchto otvor], byly oba otvory zaslepeny. 

 

5.5 VýbEr strategií pro 2. operaci 

Protože se na součástce nachází dva otvory, bylo tUeba tyto otvory vyvrtat, dokud 
byla horní plocha rovná. V pUípadE, že by byla plocha šikmá, by mohlo dojít k uhnutí vrtáku 
a tím k jeho destrukci nebo by obrobek byl neopravitelným zmetkem. Byla tedy vytvoUena 
sada otvor] (viz obr. 5.20). Vrch otvor] leží na horní ploše polotovaru a spodek otvor] leží 
mírnE Ň mm spodní hranou vEtšího otvoru. 

Nyní byla vybrána první strategie, kterou bylo vrtání s pUerušením tUísky (obr. 5.21). 
Použitý nástroj byl šroubovitý vrták 轄10 mm. Pro tuto strategii je d]ležité nastavit hodnotu 
pUerušení tUísky. PUerušení je z d]vodu výplachu tUísky z vrtaného otvoru. Proto byl také 
nastaven typ chlazení na silný proud. První otvor byl vyvrtán na hotovo, ale byl pUedvrtán 
také druhý otvor. NáslednE byla použita strategie vrtání pro dokončení vEtšího otvoru. Požitý 
nástroj byl šroubovitý vrták 轄15 mm. Tentokrát nebylo nutné použít pUerušení tUísky, protože 
otvor byl pr]chozí, tudíž mohla tUíska volnE odcházet. PonEvadž je obrobek ze slitiny 
hliníku, pUerušení tUísky bylo doporučeno. ObE strategie vrtání byly použity do výpočtu 
zbytkového polotovaru. ObE strategie vrtání hlásí kolizi nástroj], ovšem pUi kontrole 
v simulaci bylo zjištEno, že k žádné kolizi nedochází. Tolerance otvor] byla nastavena 
na 0,1 mm, protože vzhledem k účelu není na rozmErovou pUesnost otvor] kladen 
požadavek. 

 
Obr. 5.20 Skupina dEr. 
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Dalším krokem k obrobení součástky bylo hrubování. Pro hrubování byla opEt 
zvolena strategie hrubování modelu a nástroj fréza 轄Ň5 mm. Pro tuto strategii byla vytvoUena 
omezující hranice (na obr. 5.22 vyznačena žlutEě, která kopíruje velký otvor na horní stranE 
modelu. Minimální výška obrábEní byla nastavena na 1,5 mm, čímž bylo zabránEno zajetí 
nástroje do vložek čelistí. PUídavek na dokončení byl nastaven na 0,ň mm, tolerance dráhy 
na 0,1 mm, boční krok na Ň0 mm a krok v ose Z na 5 mm. Ve strategii bylo zaškrtnuto 
políčko zbytkový materiál, aby strategie zbytečnE nevyvolávala dráhy v místech, kde již není 
materiál. Jako zbytkový materiál byl vybrán objem polotovaru. Po výpočtu byly dráhy 
použitý do zbytkového materiálu, který byl pUepočítán. 

 
Obr. 5.21 Strategie PUerušení tUísky. 

 
Obr. 5.22 Dráha pro hrubování s vyznačenou hranicí. 
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Následovalo další hrubování, ale s menším nástrojem a krokem. Krok v ose Z byl 
zmEnEn na Ň mm a fréza 轄Ň5 mm byla nahrazena frézou 轄12 mm, čímž musel být upraven 
i boční krok na 10 mm. Menší nástroj se obrobil do místa, kam se vEtší nástroj nedostal. 
Další výhodou bylo zmenšení schodk], což mElo pozdEji vliv na čas dokončovacích 
strategií. PUídavek na dokončení z]stal 0,ň mm. Pro výpočet dráhy byl využit zbytkový 
materiál po pUedchozí dráze. Dráha jako obvykle byla použita pro výpočet zbytkového 
materiálu. 

Další hrubování bylo potUeba provést na žebrech. Protože jsou žebra vodorovná, 
nabízela se možnost použití korunkové nebo kotoučové frézy nebo využít čelní válcové frézy 
pUi obrábEní v 5 osách. Strategie hrubování žeber pro vodorovná žebra nefunguje. 
PUi obrábEní v pEti osách by se po hrubování nabízela strategie dokončení bokem frézy, 
ale jak pUi hrubovací, tak pUi dokončovací strategii by hrozila kolize držáku nástroje 
se svErákem. PravdEpodobnE by také kolidovaly jednotlivé komponenty stroje vzájemnE, 
což by znamenalo vytvoUit mnohem složitEjší upínač pro obrobek. Nástrojem byla tedy 
zvolena kotoučová fréza 轄160 mm a tlouš[ce 4,1Ň mm. Velký pr]mEr frézy byl volen 
z d]vodu hrozící kolize mezi dUíkem nástroje a žebrem. Výrobcem byly povoleny maximální 
otáčky Ř00 min-1. Vhodné strategie byly dokončení projekcí plochy nebo dokončení projekcí 
roviny. Druhá zmínEná (obr. 5.23) se jevila jako jednodušší varianta, proto byla použita. 
PUídavek na dokončení byl ponechán na 0,ň mm. Krok dol] byl nastaven na 0,8 mm, 
což stačilo k vyhrubování všech mezer mezi žebry, musel však být použit zbytkový materiál 
po pUedchozí hrubovací operaci. Dále bylo nutné nastavit velikost projekční roviny. 
Ten se určil zapsáním souUadnic dvou protilehlých roh] obdélníka, první souUadnice leží 
na x=-15; z=1,5 a druhá souUadnice x=122; z=54. V pUíkazu kUivka bylo možné nastavit smEr 
obrábEní s možnostmi ve smEru U ĚobrábEní ve vodorovných draháchě nebo smEr V 
ĚobrábEní ve svislých draháchě. SamozUejmE byl zvolen smEr kUivky U a poUadí zvoleno 
na jedním smErem. Jednou projekční rovinou bylo možné obrobit pouze žebra na jedné stran, 
proto byla vytvoUena další projekční rovina, která byla otočena o 1Ř0°kolem osy Z pomocí 
kolonky azimut, z této pUíčiny musely být pUehozeny znaménka x souUadnic u roh] druhé 
projekční roviny oproti první. Každá mezera mezi žebry byla vyhrubována na dva pr]jezdy 
a taktéž bylo dokončeno hrubování zbylého materiálu kolem žeber (obr. 5.24ě. Vypočtené 
dráhy byly vloženy do zbytkového materiálu, který byl pUepočítán. Nájezdy a výjezdy byly 
nastaveny na velký horizontální oblouk, jinak docházelo ke kolizi nástroje s obrobkem. 

 
Obr. 5.23 Strategie Dokončení projekcí roviny. 
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Hrubováním žeber byly dokončené všechny hrubovací práce, tudíž nadešel čas 
na využití dokončovacích strategií. První dokončovací strategií bylo dokončení strmé 
plošné, protože se tato strategie vyplatila v 1. operaci. Limitní úhel mezi oblastmi 
obrábEnými vertikálním a horizontálním krokem byl ponechán na hodnotE ň0°. Vzhledem 
k použitému nástroji, fréze 轄10 mm s polomErem zaoblení Rň, byl krok dol] pro vertikální 
oblast nastaven na 0,5 mm a pro horizontální oblast na 0,Ň5 mm. Tak malé kroky byly 
nastaveny, aby bylo dosaženo nízké hodnoty drsnosti povrchu obrobku. Od nízkého kroku 
se odvíjí i nízká velikost pUekrytí drah pro horizontální a vertikální oblast, hodnota pUekrytí 
byla stanovena na hodnotu 0,5 mm. ůby nedošlo k obrobení vložek čelistí, byla minimální 
výška dráhy stanovena na 1,5 mm. Tato výška zaručuje pUekrytí obrobených oblastí mezi 
1. a Ň. operací. Dalším omezením byla hrana otvoru, kde byla vytvoUena hranice Ěžlutá 
kružnice na obr. 5.25), aby nástroj zbytečnE neobrábEl vnitUní část velkého otvoru. Součástí 
drah bylo i obrobení vrchních plochy prvního žebra a plošek včetnE vnEjších zaoblení 
na koncích ostatních žeber Ěobr. 5.Ň6ě, kam se nástroj dostal. Dráha byla opEt použita 
pro pUepočet zbytkového materiálu. 

 

 
Obr. 5.24 Dráha hrubování pravých žeber a model nástroje. 

 
Obr. 5.25 Dráha dokončení strmé plošné a hranice. 
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Dalším krokem pUi dokončování součástky bylo dokončení žeber. Byla vyvolána 
stejná strategie jako pUi hrubování žeber, byla však zmEnEny nEkteré parametry strategie. 
Projekční plocha byla mírnE zvEtšena, aby nedocházelo ke kolizi mezi nástrojem 
a obrobkem. SmEr kUivky z]stal beze zmEny čili ve smEru vodorovném. PUídavek byl 
zmEnEn na 0 mm, tolerance drah upravena na 0,01 mm. Svislý krok byl nastaven na 0,1 mm. 
ůby nástroj nekonal zbytečné pohyby, byla nastavena návaznost na zbytkový materiál 
vypočtený v pUedchozí dráze. Nástrojem byla navržená tvarová fréza 轄150 mm s polomErem 
zaoblení 1 mm a úhlem stoupání ke stUedu nástroje o velikosti 1,5°, který se nachází na obou 
stranách. V programu PowerMILL je možné vytváUet tvarové nástroje, nevýhodou však 
bylo, že musel být zapsán pr]mEr referenčního nástroje, který počítal s plnou Ueznou výškou 
nástroje. Následkem plné Uezné výšky bylo, že plochy žeber nebyly správnE dokončeny, 
a tudíž vždy na stEnE žeber z]stal pUídavek. Proto byla tvarová fréza nahrazena rybinovou 
frézou, která mEla nejvEtší pr]mEr 150 mm, polomEr zaoblení 1 mm a úhel stoupání smErem 
ke stUedu 1,5°. Nyní byla vypočítána dráha, která byla po kontrole zapsána do zbytkového 
materiálu. Pro kontrolu této dráhy byl ještE vytvoUen referenční nástroj, a to kotoučová fréza 
轄150 mm s polomErem zaoblení 1 mm, pro kterou byla vypočítána dráha se stejným 
nastavením. Kontrola dráhy s rybinovou frézou spočívala v tom, že musí být totožná 
s dráhou pro referenční frézu. Protože úhel na žebrech má také hodnotu stoupání 1,5°. 
Na obrázku 5.Ň7 je možné vidEt bílou dráhu referenčního nástroje. Pokud by byla vidEt 
zelená dráha, rybinová fréza by mohla vytvoUit neopravitelný zmetek. Referenční dráha 
s drahou dokončení se shoduje. 

Obr. 5.26 Detailní pohled shora na dráhu okolo konc] žeber. 
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Pro levá žebra byla použita stejná strategie a stejný postup. Tak jako pUi hrubování 
žeber, i te@ byl otočen smysl projekční roviny. Tím musel být nastaven azimut na 1Ř0° 
a musela být prohozena znaménka v ose X. Z d]vodu bezpečnosti byly nastaveny nájezdy 
a výjezdy na horizontální oblouk o velkém polomEru. I tato dráha byla zapsána 
do zbytkového materiálu. 

Posledním krokem pUi dokončení součástky bylo dokončení zaoblení, kam 
se pUedešlé nástroje nedostaly. Použitým nástrojem byla kulová fréza 轄Ň mm. Použitou 
strategií bylo dokončení rohu. Výchozím parametrem pro tuto strategii byl zbytkový 
materiál, dráha se vytvoUila jen v místech, kde bylo materiálu více, než byla nastavená 
hodnot. SmEr Uezu byl nastaven na sousledný. Detail vytvoUených drah je na obrázku 5.Ň8. 
Tato dráha byla poslední položkou pro výpočet zbytkového materiálu. 

 
Obr. 5.27 Shoda dráhy referenční se skutečnou drahou pro dokončení. 

 
Obr. 5.28 Detailní pohled na dráhy strategie dokončení rohu. 
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Propojení a nájezdy všech drah byly opEt optimalizovány. Další analyzovanou 
položkou bylo správné nastavení chlazení, tato kontrola probEhla pouze ručnE zároveO 
s kontrolou nastavení otáček a posuv]. Po optimalizaci drah, analýze chlazení, otáček 
a posuv] byly veškeré dráhy zkontrolovány na kolize mezi nástrojem či upínačem 
s obrobkem a dále v simulaci bylo zkontrolováno, jestli neboural nEkterá komponenta stroje 
s nástroji, obrobky, nebo s jinou komponentou stroje. I když dráhy vrtání v pr]zkumníku 
hlásily kolizi, následná simulace toto tvrzení vyvrátily. Žádné kolize či bourání nebylo 
zaznamenáno. Protože snímek obrobené součástky ze simulace nemEl dostatečnou kvalitu 
z d]vodu slabého hardwaru, byl vytvoUen snímek dokončené součástky ze zbytkového 
materiálu. ZároveO byl zbytkový materiál porovnán s modelem součástky. Shoda 
zbytkového materiálu s modelem je dostatečná, lze ji vidEt na obrázku 5.29. 

Po všech kontrolách kolizí byl vytvoUen NC program pod názvem OPERůCEŇ.  
Do tohoto programu byly vloženy všechny dráhy, mimo referenční dráhy, ve správném 
poUadí. Poté byl pUíkazem statistika zjištEn strojní čas obrábEní ve Ň. operaci. Čas dosahuje 
hodnoty Ř hodin 4Ř minut, což je pomErnE vysoká hodnota. Další optimalizací drah a lepším 
výbErem nástroj] by pravdEpodobnE byl strojní čas výraznE zkrácen. 

Nyní bylo možné NC program vyvolat jako samostatný soubor určený pro stroj. Stoje 
společnosti Tajmac-ZPS a. s. vEtšinou pracují s postprocesorovým jazykem Sinumerik 
od společnosti Siemens. NC program pro 1. operaci již byl exportován, zbývá tedy 
exportovat také NC program pro Ň. operaci. NC program pro Ň. operaci byl exportován 
pod názvem OPERACE2. Celkový čas výroby krytu karburátory z kostky dosahuje hodnoty 
10 hodin 5Ň minut. Jak již bylo zmínEno, strojní čas by po optimalizaci byl mnohem kratší. 
Pro kontrolu vadných drah by se vyrobil zkušební kus. Po obrobení krytu karburátoru 
by ještE mimo vizuální kontroly mElo probEhnout ojehlení ostrých hran na obrobku. 
Z využitých drah v programu PowerMILL vyplývá, že není tUeba součástku vyrábEt 
na víceosých strojích, stačí využití jednoduché frézky, která obrábí pouze ve ň osách [32]. 

 

 
Obr. 5.29 Shoda zbytkového materiálu s modelem krytu karburátoru. 
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5.6 Dokončení součástky z pUesného odlitku 

Na pUesném odlitku je málo ploch k obrobení. Musí být odstranEna vtoková soustava 
a musejí být obrobeny dosedací plochy. Na odlitku také chybí malé otvory, ty musí být tedy 
obrobeny. Pro 1. operaci musí být obrobek upnut ve speciálním pUípravku nebo využít 
sytému SILVER CLůMP od společnosti MůTRIX. Pokud by byl vytvoUen speciální 
pUípravek pro ustavení krytu karburátoru, nacházel by se počátek souUadného systému 
na tomto pUípravku. Pro obrábEní vrchní dosedací plochy byla vytvoUena omezující hranice 
(obr. 5.30ě, kterou kopíruje dráha nástroje. Nástroj byl volen v dostatečné velikosti, aby 
zarovnání každé plochy zvládl na jeden pr]jezd. Pro frézování čelní plochy byla taktéž 
vytvoUena hranice, dráhu je možné vidEt na obrázku 5.ň1. Celkový čas obrábEní první 
operace je pUibližnE ň minuty. 

 

 
Obr. 5.30 Hranice pro omezení dráhy nástroje s dráhou nástroje. 

 
Obr. 5.31 Dráha nástroje pro dokončení pUední dosedací plochy. 
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Pro Ň. operaci dokončení součástky z pUesného odlitku m]že být použit svErák 
s upravenými vložkami čelistí, který je zvolen pro obrábEní součástku z polotovaru typu 
kostka a počátek souUadného systému by byl nastaven na totéž místo. Ve 2. operaci bude 
obrobena pouze plocha mezikruží, která slouží jako funkční plocha pro dosednutí matice 
krytu karburátoru a vyvrtány oba otvory. PUi dostatečném pr]mEru frézy bude plocha 
mezikruží obrobena na jeden pr]jezd Ěobr. 5. 32ě. Problémem u Ň. operace jsou otvory. 
Otvory se nacházejí na strmé ploše, proto by mohlo dojít k destrukci nástroj] nebo by otvory 
mohly být posunuty, což by znamenalo neopravitelný zmetek. Tešením by mohlo být použití 
vedení vrták], nebo zkusit otvory nejprve navrtat použitím navrtáváku. Celkový strojní čas 
Ň. operace je menší než 1 minuta. 

Celkový čas pro obrobení funkčních ploch na pUesném odlitku by byl stanoven 
pUibližnE 4 minuty. 

  

 
Obr. 5.32 Dráha nástroje pro dokončení vyznačené plochy. 
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6 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ VÝROBY 

Ekonomické hodnocení výroby v této práci je posouzeno z hlediska využití materiálu 
a z hlediska času obrábEní. Další parametry, které spadají pod ekonomické hodnocení 
výroby, jsou ceny nástroj], upínač] a pUípravk], náklady na obsluhu a provoz stroje, 
pUípadnE náklady na výrobu forem pro polotovary. 

 

6.1 Hodnocení podle využití materiálu 

Využití materiálu se hodnotí jako pomEr mezi objemem polotovaru a objemem 
hotového výrobku. Pro výpočet koeficientu využití materiálu byl stanoven polotovar 
o rozmErech 80x150x140 mm. Problémem však je, že polotovary budou vyrobeny Uezáním 
z tabule desky o tlouš[ce Ř0 mm. Polotvar z tyčového materiálu byl vyloučen, protože není 
vyrábEn požadovaný rozmEr profilu. ProUez materiálu vychází na 5 mm. RozmEry tabule 
byly vypočítány na základE minimálního odpadu z pUíUez]. Tabule jsou prodávány 
v rozmErech 1000 mm x Ň000 mm, 1Ň50 mm x Ň500 mm a 1500 mm x ň000 mm. Volba 
tabule byla stanovena podle výsledk] ze vzorce 6.1. 詣沈 噺 捲 ゲ 嫌沈 髪 の ゲ 岫捲 伐 な岻    (6.1) 

Kde Li je vždy jedna z délek hran desky, si je hodnota 150 mm nebo 140 mm 
z požadovaného rozmEru polotovaru a x je počet kus] pUíUez] v daném smEru. Minimální 
hodnota zbytkového odpadu vznikne, jestliže bude hodnota x mírnE vyšší, než je celé číslo. 
Nejlepších hodnot bylo dosaženo u tabule 1Ň50 mm x Ň500 mm, kdy délka 1Ň50 mm byla 
dElena délkou polotovaru 150 mm, výsledkem je Ř kus], a délka Ň500 mm délkou polotovaru 
140 mm, výsledkem je 17 kus]. Počet kus] polotovaru z tabule je tedy 136. Výpočet 
koeficientu využití materiálu byl vypočítán podle vzorce 6.2 [33, 34]. 倦蝶陳 噺 蝶濡ゲ津日蝶禰 ゲ などど 噺 蝶濡ゲ津日銚ゲ長ゲ頂 ゲ などど  岷ガ峅    (6.2) 

Kde Vt je objem tabule, n je počet kus] polotovaru z tabule a Vs je objem součástky. 
Objem hotového krytu karburátoru byl vypočten pomocí programu CůTIů V5RŇ0, jeho 
velikost činí řň 150 mm3. Nyní byly do vzorce dosazeny rozmEry tabule a objem hotové 
součástky.  倦蝶陳 噺 撃鎚 ゲ 券沈欠 ゲ 決 ゲ 潔 ゲ などど 噺 ひぬ なのど ゲ なぬはぱど ゲ なにのど ゲ にのどど ゲ などど 噺 の┸な ガ 

Hodnota koeficientu využití materiálu je velmi nízká, Volbou vhodnEjšího 
polotovaru by mohla být mnohem nižší. Vhodným polotovarem by napUíklad mohl být 
odlitek, který by pUibližnE kopíroval tvar hotového krytu karburátoru. 

Pro výpočet koeficientu využití materiálu odlitku se musí vypočítat objem odlitku 
včetnE vtokové soustavy. Protože se tenkostEnné součástky doporučuje odlévat tlakovE, 
je dosaženo vysoké pUesnosti odlitku. PUi tlakovém lití je vtoková soustava menší. Odhad 
ztráty materiálu bývá mezi 10 % a 50 %, proto byla zvolena stUední hodnota 30 % z objemu 
odlitku. Vtoková soustava se vypočítá jako procentuální část z objemu odlitku bodle vzorce 
6.3. 撃蝶聴 噺 撃潮帖 ゲ ど┸ぬ  岷兼兼戴峅    (6.3) 撃蝶聴 噺 ひの ひにど ゲ ど┸ぬ 噺 にぱ ばばは 兼兼戴 
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Nyní se objem vtokové soustavy pUičte k objemu odlitku. Objem odlitku, jehož 
hodnota je 95 920 mm3, byl vypočítán programem CůTIů V5RŇ0. Výpočet koeficientu 
využití materiálu je proveden podle vzorce 6.4. 倦蝶陳 噺 蝶濡蝶捺呑袋蝶楠縄 ゲ などど  岷ガ峅    (6.4) 倦蝶陳 噺 ひぬ なのどひの ひにど 髪 にぱ ばばは ゲ などど 噺 ばね┸ば ガ 

Koeficient využití materiálu pro výrobu součástky z pUesného odlitku dosahuje 
vysoké hodnoty 74,7 %. Z hlediska koeficientu využití materiálu je odlitek mnohem 
ekonomičtEjší než obrobek z kostky. Počet kus], kdy se vyplatí odlitek více, by se musel 
vypočítat na základE ostatních náklad]. Koeficient využití materiálu tento počet značnE 
snižuje. 

 

6.2 Hodnocení podle strojních čas] a náklad] na nástroje 

Pro obrábEní součástky z polotovaru typu kostka byl vypočítán čas asi 11 hodin. 
Podle pUedpoklad] by bylo možné čas zkrátit i na ménE než Ř hodin. Odlitek je obroben 
bEhem nEkolika minut, což opEt snižuje hranici minimálního počtu kus], kdy se vyplatí 
součástku odlévat. 

Zbývá ještE posouzení z hlediska využitých nástroj]. Pro obrobení funkčních ploch 
na pUesném odlitku stačí pouze jeden dokončovací nástroj. K dokončení součástky z kostky 
je tUeba ř nástroj] zakoupených u výrobc] Sandvik Coromant a ZPS – FRÉZOVůCÍ 
NÁSTROJE, navíc pro rychlejší dokončení je tUeba vyrobit 10. nástroj, což znamená také 
náklady navíc.  

Minimální počet kus], kdy se vyplatí vyrábEt součástku pUesným odléváním, m]že 
být v počtu jen 100 kus]. Pro pUesnEjší výpočet by bylo tUeba znát náklady na hodinu 
provozu stroje, náklady na jednotlivé nástroje včetnE navrženého nástroje, náklady 
na výrobu formy pro pUesné lití a náklady na odlévání. 
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ZÁVDR 

Hlavní cílem práce bylo využití CůM programu PowerMILL Ň01Ř pro výrobu 
vybrané tenkostEnné součástky, kterou byl kryt karburátoru motocyklu. K vymodelování 
součástky byl zvolen CůD software CůTIů V5RŇ0 a pro modelování upínač] CůD 
software ůutodesk Inventor Ň014. Po modelování byly vybrány materiály součástky, dural 
pro technologii obrábEní z kostky a silumin pro technologii pUesného lití.  

Pro obrábEní v programu PowerMILL byl vytvoUen jeden model výsledné součástky 
a dva modely upínač], každý pro jednu operaci. Výroba součástky byla zvolena na dvE 
operace. Pro výrobu součástky z polotvaru typu kostka bylo vybráno celkem 10 fréz, ř fréz 
vybraných od výrobc] a další tvarová fréza byla navržena. Tvarová fréza byla vymodelována 
pomocí CůD softwaru ůutodesk Inventor. Pro výrobu součástky pUesného odlitku byla 
vybrána pouze jedna fréza. Zvoleným strojem pro obrábEní bylo obrábEcí centrum MCV 
1220 od firmy TAJMAC-ZPS. 

Všechny modely nástroj], upínač], součástky a stroje byly vloženy do programu 
PowerMILL, kde byly poskládány do podoby výrobní sestavy takovým zp]sobem, jaká by 
byla v reálném stroji. Pro jednotlivé operace byly vypočítány dráhy, kdy pro každou dráhu 
byl zvolen nástroj a vhodné Uezné podmínky. Všechny dráhy byly kontrolovány na kolize 
nástroj] s obrobkem, nástroj] se strojem nebo částmi stroje vzájemnE mezi sebou. 
U nEkterých drah byly hlášeny kolizní stavy, ale po kontrole tEchto drah v simulaci bylo 
zjištEno, že ke kolizi nedochází. Tato upozornEní kolizních stav] tedy byla ignorována. 
Po výpočtu všech drah obou operací byl vypočítán celkový čas obrábEní. Pro obrábEní 
pUesného odlitku byl strojní čas ts=4 min. Pro obrábEní součástky z kostky byl čas vypočítán 
na hodnotu pUibližnE 11 hodin. Strojní čas by bylo možné optimalizací drah a nástroj] 
výraznE zkrátit. 

Pro kryt karburátoru byl pro oba typy výroby spočítán koeficient využití materiálu. 
V pUípadE obrábEní součástky z kostky mEl koeficient hodnotu 5,1 %. Pro výrobu součástky 
pUesným litím a následným obrobením funkčních ploch mEl koeficient hodnotu 74,7 %. 
PUibližný počet kus], kdy by bylo rentebilní součástku vyrábEt odléváním byl odhadnut 
na nEkolik stovek kus]. 
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SEZNůM POUŽITÝCH SYMBOL¥ ů ZKRůTEK  

Zkratka Popis 

3D Trojdimensionální, trojrozmErný 

Al Hliník 

CAD Computer Aided Design 

CAM Computer Aided Manufacturing 

CNC Computer Numeric Control 

Cr Chrom 

Cu ME@ 

DGK Delcam Geometry 

DMT Delcam Machining Triangles 

EN Evropská norma 

IGES Initial Graphics Exchange Specification 

Li Lithium 

Mn Mangan 

Mg HoUčík 

MTD Machine Tool Data Format 

NC Numeric Control, číslicové Uízení 

Si KUemík 

STKMD Stockmodel 

Zn Zinek 

 

Symbol Jednotka Popis 

A10 [%] Tažnost 

D [mm] Pr]mEr 

FU [N] Upínací síla 

Li [mm] Výška nebo šíUka tabule hliníku 

Rm [MPa] Mez pevnosti v tahu 

Rp0,2 [MPa] Smluvní mez kluzu 

VOD [mm3] Objem odlitku 

Vs [mm3] Objem součástky 
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Symbol Jednotka Popis 

Vt [mm3] Objem tabule hliníku 

VVS [mm3] Objem vtokové soustavy 

a [mm] Tlouš[ka tabule hliníku 

ae [mm] ŠíUka zábEru nástroje 

ap [mm] Hloubka Uezu 

b [mm] ŠíUka tabule hliníku 

c [mm] Délka tabule hliníku 

fo [mm] Posuv na otáčku 

fz [mm] Posuv na zub 

kvm [%] Koeficient využití materiálu 

n [min-1] Otáčky 

ni [mm] Počet kus] polotovaru z tabule hliníku 

r牌 [mm] PolomEr špičky 

si [mm] Délka nebo šíUka polotovaru 

vc [m/min] Tezná rychlost 

x [mm] Počet kus] polotovar] v délce L i 

z [-] Počet zub] 

せr [°] Úhel nastavení hlavního ostUí 
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PTÍLOHů 1 – POHLEDY NA MODEL KRYTU KůRBURÁTORU 

 

Obr. 1 Pohled shora. 



 

PTÍLOHů 1 – POHLEDY NA MODEL KRYTU KůRBURÁTORU 

 

Obr. 2 Pohled zepUedu. 

 

Obr. 3 Pohled zezadu. 

 



 

PTÍLOHů 1 – POHLEDY Nů MODEL KRYTU KůRBURÁTORU 

 

Obr. 4 Pohled zezadu. 

 

  



 

PTÍLOHů 1 – POHLEDY Nů MODEL KRYTU KůRBURÁTORU 

 

Obr. 5 Pohled z boku. 

 

  



 

PTÍLOHů 2 – D¥LEŽITÉ PARAMETRY KRYTU KůRBURÁTORU 

 

 

 

 



 

PTÍLOHů 4 – OBRÁZKY MODELU FRÉZY 150 mm 

 

Obr. 1 Tvarová fréza 轄150 mm. 

 

  



 

PTÍLOHů 4 – OBRÁZKY MODELU FRÉZY 150 mm 

 

Obr. 2 Tvarová fréza 轄150 mm-pohled shora. 

 

 

Obr. 3 Tvarová fréza 轄150 mm-pohled z boku. 

 


