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1 Úvod 

Široká škála produktů v sobě nese tvarově složité prvky, respektive volné tvarové 

plochy („free-form“). Dané tvarově složité plochy jsou dnes velmi rozsáhle využívané 

v leteckém průmyslu, automobilovém průmyslu, optice a v dalších odvětvích, např. 

při navrhování a konstrukci zápustek, vstřikovacích forem a dalších nástrojů, které jsou 

vybrané pro metodu třískového obrábění frézováním. Volné plochy jsou navržené 

tak, aby splňovaly, zlepšovaly a usnadňovaly estetické, funkční, konstrukční 

a technologické požadavky. V současnosti je používání CAM systémů v předvýrobních 

etapách neodmyslitelnou součástí v konstrukci a výrobě.  

V dnešní době moderní CAM systémy podporují 2D, 3D, dokonce i 5D obrábění 

a vysokorychlostní frézování. V rámci těchto programů lze pomocí simulace a různých 

nastavení docílit požadovaného tvaru, přesnosti, kvality v poměrně efektivní produkci 

výroby. Dosáhnout přesnosti a kvality obráběné plochy znamená začlenění frézovacích 

strategií, které obecně znamenají předdefinované dráhy nástroje. Frézovací strategie 

se volí za účelem optimalizace a efektivnosti výroby různých tvarových i rovinných 

ploch. 

Frézovací strategie se všeobecně dělí na hrubovací, předdokončovací a dokončovací. 

Hrubovací strategie se využívají na maximální úběr materiálu za co nejkratší čas. 

Vzhledem k rozměru obrobku se využívá, co největší možný průměr frézy. 

Při hrubovacím cyklu se používá válcová fréza. Principem dokončovací strategie 

je dosažení vysoké kvality povrchu. K dosažení vysoké kvality obráběného povrchu 

se zvolí kulový nástroj neboli kopírovací fréza. Dráha nástroje při frézování se skládá 

ze třech pohybů. Prvním pohybem je pracovní pohyb, který je vykonáván pracovním 

posuvem a je ovlivněný volbou nástroje, materiálem obrobku a zvoleným cyklem. 

Přesuny bez řezání jsou označované jako druhý pohyb. Tento pohyb se koná například 

při náběhu a výběhu nástroje. Třetím pohybem je rychloposuv, který slouží k rychlým 

přesunům vzdáleností a je spojený se zdvihem do retrakční roviny a následným spuštěním 

nástroje do záběru. 

Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením nejvhodnější strategie pro výrobu volné 

plochy za pomocí CAM systému. 
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2 Problematika volných „free form“ ploch 

2.1 Charakteristika technologie obrábění „free form“ 

V současné době se stává nezbytným zajištění vysoké přesnosti a výkonnosti obrábění 

na CNC strojích, zajištění vysoké jakosti obrobených ploch a flexibility obrábění. 

S nástupem stále dokonalejších CAD/CAM systémů byly položeny základy 

pro technologii obrábění „free form“ tj. zhotovení volně tvarovaných ploch nebo 

parametrických ploch podle specifických požadavků zákazníka na funkční výkonnost 

výrobku při dosažení požadované rozměrové a geometrické přesnosti a jakosti 

obrobených ploch [1], [12]. 

2.2 Aspekty vysokorychlostního HSC a výkonnostního HVC obrábění 

Pojem vysokorychlostní (HSC) obrábění je třeba vztahovat k fyzikálně metalurgickým 

deformačním a destruktivním procesům materiálu obrobku v oblasti tvorby třísky 

za zvýšené teploty a tlaku a z toho vyplývajících omezení daných materiálovými 

charakteristikami materiálu obrobku a nástroje [2]. 

HSC obrábění je proces řezání, při němž dochází k obtékání řezného klínu obráběným 

materiálem prostřednictvím vyvolané plastické deformace.  

Kritéria vysokorychlostního HSC obrábění:  

 kritériem dosažení vysokorychlostního HSC obrábění je zvýšení teploty v oblasti   

plastických deformací obrobku při tvorbě třísky, blížící se tavné teplotě 

obráběného materiálu; 

 provozním kritériem je dosažení ověřených hodnot HSC obrábění pro různé 

metody obrábění a různé materiály obrobku podle následujících tabulek;  

 kritériem je rovněž výrazné navýšení posuvové rychlosti na hodnotu vf =15 až 30        

m/min, kdy rozdíl mezi vc a vf již nelze zanedbat; 

 je třeba aplikovat vysoce výkonný nástroj s radikálně vyššími hodnotami tvrdosti,    

tepelné odolnosti, pevnosti a houževnatosti materiálu nástroje oproti materiálu  

obrobku; 
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 při HSC technologiích se aplikuje téměř výhradně obrábění „nasucho“ bez použití  

chladicích a mazacích kapalin; 

 při HSC vysokorychlostním frézování se aplikuje téměř výhradně sousledné 

(sousměrné) frézování (nižší upínací síla, vyšší stabilita obrábění, minimální 

trhavé pohyby);  

 k HSC obrábění patří rovněž tzv. tvrdé obrábění (opracování kalených ocelí 

a jiných velmi tvrdých materiálů). 

Rozsahy ověřených hodnot řezných rychlostí při HSC obrábění jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. 
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Tabulka č. 1: Rozsahy řezných rychlostí pro vybrané metody HSC obrábění 

Tabulka č. 2: Rozsahy řezných rychlostí pro vybrané metody HSC obrábění 
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Příklady 

Pro frézování v oblasti HSC se řezná rychlost vc pohybuje v intervalu <500, 6000> 

m/min, pro HSC obrábění slitin Al se vc  pohybuje v intervalu <3000, 6000> m/min 

tj. pro frézování Al slitin v oblasti HSC se řezná rychlost vc  pohybuje v intervalu <3000, 

6000> m/min. 

Pro frézování v oblasti HSC se řezná rychlost vc pohybuje v intervalu <500, 6000> 

m/min, pro HSC obrábění zpevněných plastů se vc  pohybuje v intervalu <2800, 8000> 

m/min tj. pro frézování zpevněných plastů v oblasti HSC se řezná rychlost vc  pohybuje 

v intervalu <2800, 6000> m/min. 

Efekty vysokorychlostního HSC obrábění: 

 prodloužení životnosti nástroje snížením tepelného a mechanického zatížení 

nástroje, což souvisí s relativně vysokou rychlostí odchodu třísky a s tím 

spojeným zvýšeným podílem tepla odcházejícího s třískou; 

 změna tvorby třísky (plastifikační zóna) a jejího plynulého odchodu;  

 zvýšený úběr třísky a z toho vyplývající vyšší efektivita obrábění; 

 zkvalitnění a zvýšení přesnosti obráběného povrchu, daného redukcí tepelných 

toků do nástroje, rámu stroje a obrobku a snížením mechanického zatížení 

nástroje;    

 snížení průřezu odcházející třísky a s tím související pokles řezné síly;      

 využití pružné automatizace; 

 obrábění „načisto“ je spojením operací hrubování, předdokončování, 

dokončování, broušení do jediné operace podle nastavení parametrů v rámci 

strategie NC obrábění.  

Významnou roli při frézování hraje možnost naklonění osy vřetena (4 – a víceosé 

frézování), čímž dojde k navýšení efektivního průměru frézy a zároveň k eliminaci 

teoretické nulové řezné rychlosti v ose stopkového frézovacího nástroje (zde dochází 

pouze k zatlačování obráběného materiálu) – viz obr. 1. 
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   Zdroj: [2] 

Významnou roli při vysokorychlostním (HSC) frézování hraje rovněž průměr stopkové 

kulové frézy, protože při nižších průměrech nelze prakticky vůbec dosáhnout rychlostí 

požadovaných pro HSC vysokorychlostní frézování [2]. 

Požadavky vyvolané vysokorychlostním (HSC) obráběním: 

 koordinace spolupůsobících článků řetězce 

  - obráběcí stroj: tuhost, řízení, pohony, parametry, bezpečnost; 

   - řezný nástroj: materiál, povlakování, geometrie, symetrie;  

     - obrobek: materiál, geometrie, upnutí; 

   - HSC: technologie jako proces (krokování procesu pomocí CAD/CAM systému); 

     - postupový řetězec: systém CAD/CAM, strategie obrábění, postprocessing,   

              reengineering. 

 obráběcí stroj  

 - vysoké řezné rychlosti jsou podmíněny vysokými otáčkami vřetena a vysokými  

     posuvovými rychlostmi (posuv na zub);  

 - tuhost vřetena musí zabezpečit vysoké otáčky a plynulý rozsah otáček při 

     dostatečném krouticím momentu (speciální ložiska – elektromagnetická,  

     keramická);  

Obrázek č. 1: Efektivní průměr frézy a efektivní průměr frézy  

při naklonění osy vřetena 
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 - přesné upnutí nástroje s minimální tolerancí obvodového házení (upínání  

      stopkových fréz do smršťovacího nebo hydraulického sklíčidla); 

 - pohony pro osy musí zajistit vedle vysokých posuvových rychlostí rovněž  

     extrémní hodnoty zrychlení a brždění se zajištěním naprogramovaných  

     trajektorií a schopností tlumení kmitů (dostatečně pružné a rychlé řídicí  

     jednotky a adekvátní náročné programy se soubory dat vyžadujícími vysokou  

     kapacitou paměti); 

 - obráběcí centrum musí být zabezpečeno „absolutní kapotáží“ schopnou zachytit  

     ulomené (vystřelené) částice; 

 - eliminace zdrojů vzniku hluku a tlumení hluku (pohony, vřeteno, chlazení, tvorba  

     a odchod třísky) a eliminace tvorby prachu a mlhy.  

 řezný nástroj 

 - změna tvorby třísky a jejího odchodu jsou klíčovými efekty HSC obrábění  

     a tomu je podmíněno stanovení řezných parametrů nástroje;  

           - při obrábění velmi tvrdých, pevných a houževnatých materiálů roste s rostoucí  

               řeznou rychlosti přetvárný odpor materiálu obrobku, mechanické zatížení břitů   

               zde musí být sníženo redukcí posuvu na zub a přísuvu, radiální přísuv (šířka   

               řezu) by neměl přesahovat 5 až 10 % průměru nástroje; 

          - je třeba zohlednit důležitou závislost řezný materiál – obráběný materiál       

               tj. závislost řezivost – obrobitelnost; 

          - důležitou roli hraje vedle geometrické přesnosti a homogenní struktury též   

               povrchová úprava; 

          - rozhodujícími vlastnostmi řezných nástrojů jsou tvrdost, pevnost za teple,                    

               odolnost proti otěru, relativně vysoká houževnatost. 

Pro vysokorychlostní HSC obrábění je vhodným materiálem nástroje: 

 povlakovaný slinutý karbid SK (základní materiál WC, TiC, TaC, NbC 

v kobaltovém pojivu, povlak TiC, TiN, TiCN, Al2O3  nanesený metodou CVD); 

 kubický nitrid bóru KNB;      

 polykrystalický diamant PD. 
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Podstatou výkonnostního HVC obrábění (vysokoúběrové obrábění) je dosahování 

kratších strojních časů při současném zvýšení přesnosti a kvality obrábění specifických 

ploch (především prostorové nepravidelné plochy obtížně definovatelných tvarů). 

Při výkonnostním HVC obrábění (soustružení, frézování) je upřednostněna technologie 

vysokorychlostního HSC obrábění při respektování podmínek optimalizace řezného 

procesu. 

Výkonnostní HVC obrábění je výhodně aplikovatelné pro technologii „free form“ 

obrábění tj. zhotovení volně tvarovaných ploch podle specifických požadavků zákazníka 

při využití zdokonalených CAD/CAM systémů [3].  

Omezení výkonnostního HVC obrábění: 

 výkon obráběcího stroje;   

 konstrukční parametry obráběcího stroje; 

 minimální a maximální posuv na otáčku vřetene; 

 požadavek na drsnost obrobené plochy; 

 řezivost nástroje a obrobitelnost materiálu obrobku; 

 řezné podmínky a objemový úběr s vazbou na posuv na zub; 

 závislost řezných podmínek na dosahované drsnosti; 

 požadavky na související činnosti: obráběcí stroj, řezný nástroj, obrobek, HSC, 

postupový řetězec;  

 požadavky na stroje pro HSC; 

 požadavky na nástroje pro HSC [3]. 

Nezbytným předpokladem výkonnostního HVC obrábění je: 

 zavedení systému pro hospodaření s nářadím; 

 sledování životnosti a spotřeby nástrojů; 

 využívání zavedeného systému k optimálnímu nasazování nářadí; 

 monitoring opotřebení nástrojů pomocí nástrojových sond; 

 monitoring požadovaných parametrů obrábění pomocí obrobkových sond; 

 nastavení korekce podle opotřebení použitých nástrojů [3].  
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2.3 Vysoce přesné metody obrábění 

Podstatou vysoce přesných technologických procesů obrábění je odebírání malých 

rozměrů přídavků, tj. malých třísek a operace s malými posuvy a malými hloubkami řezu. 

Prioritně je třeba řešit technologické aspekty vzhledem k požadavku na tolerance 

v nanometrech a zrcadlově lesklý povrch (uplatnění v přesném strojírenství, 

optoelektronice, optice, biomedicíně aj.) 

Konstrukční aspekty umožňují zavádění zcela nových moderních konstrukcí s prakticky 

dokonalými povrchovými úpravami v řádu mikro až nanometrů a zavádění 

miniaturizovaných konstrukcí v řádu mili až mikrometrů. 

Metrologické aspekty musí souběžně zajišťovat nové kontrolní a měřicí metody, které 

zajistí vysokou jakost a geometrickou přesnost výrobků. 

Fyzikálně chemické aspekty musí zajistit požadované vlastnosti výrobku (korozní 

odolnost, tepelná vodivost, elektro-magnetické vlastnosti, odraz světla, vlnění, tlumení 

aj.) 

Provozní (aplikační) aspekty v konečné fázi zajistí uživatelům nadstandardní funkční 

spolehlivost a možnost aplikace v extrémních podmínkách (fyzikálně chemické prostředí, 

tepelné a mechanické namáhání). 

Vyvstávají zde určité požadavky, které musí být řešeny: 

 správná (definovaná) volba materiálu obrobku; 

 definovaná volba geometrie nástroje a volba materiálu nástroje;  

 náročné pracovní podmínky; 

 experimentálně ověřený mechanismus oddělování materiálu (tvorba třísky) 

při vysoce přesných technologických operacích; 

 interakce mezi nástrojem a obrobkem. 

Historický vývoj vysoce přesných metod výroby lze charakterizovat jako proces 

od makrotechnologií přes mikrotechnologie k nanotechnologiím (technologie 21. století), 

resp. jejich hybridní formy. 

Základní fyzikální veličiny (řezná síla, teplota řezání, deformační chování materiálu, 

opotřebení nástroje) se u vysoce přesného obrábění pohybují v hodnotách o 2 – 3 řády 
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menších než při běžném obrábění. To vede k nutnosti realizovat na výrobních strojích 

a zařízeních adaptivní systémy (instalace senzorů – nástrojové a obrobkové sondy) 

umožňující CAD/CAM řízení výroby.  

Provozní podmínky vysoce přesných integrovaných systémů: 

 vysoce přesné velmi tuhé stroje bez chvění; 

 vysoká tuhost mezi nástrojem a obrobkem; 

 vysoká rozlišitelnost při řízení pracovních pohybů; 

 tepelná stabilita; 

 řízení zpětné vazby; 

 vysoce čisté pracovní prostředí; 

 vysoce přesné a výkonné metrologické systémy. 

Při analýze vysoce přesných metod výroby jsou definovány:       

 přesnost operace – přiblížení se skutečných hodnot obrobku hodnotám 

stanoveným ve výkresové dokumentaci; 

 nejistota operace – parametr udávající rozptyl hodnot;  

 opakovatelnost (výsledků operace) – nejtěsnější shoda mezi výsledky operací 

při stejných podmínkách; 

 reprodukovatelnost – nejtěsnější shoda mezi výsledky operací provedených 

za změněných podmínek;     

 rozlišitelnost – nejmenší rozdíl mezi údaji na měřicím zařízení. 

Fyzikální podstatou vysoce přesného řezání je plastické přetváření materiálu obrobku 

při tvorbě třísky. Vedle oblastí primární a sekundární plastické deformace má značný 

význam také vytváření terciární oblasti v (tření hřbetu nástroje na obrobené ploše), jejímž 

důsledkem je elastické zotavení materiálu obrobku.  

Nezastupitelnou roli hraje predikce výsledků výrobních operací a to především jakosti 

povrchové úpravy (předpověď mezních podmínek pro stabilní procesy obrábění, 

předpověď vlivů tvorby třísky na jakost dokončené plochy, předpověď dosažitelné 

minimalizace chyb při vzájemném pohybu nástroje a obrobku).    
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Je třeba zaměřit směr aplikace na využití nástrojů s definovanou geometrií pro obrábění 

„na čisto“ spojením operací hrubování, předdokončovací obrábění, dokončování, broušení 

do jediné operace podle nastavení parametrů v rámci strategie NC obrábění. Přesto 

je třeba počítat i s dokončovacími úpravami jako je přesné broušení, lapování, leštění 

podle specifických požadavků. 

Velice přesné zhotovení nástrojů s definovanou geometrií umožňují materiály PKD 

(polykrystalický diamant) a KNB (kubický nitrid bóru).  

Podle druhu obráběného materiálu je třeba odlišit: 

 oddělování materiálu křehkým porušením; 

 oddělování materiálu tvárným porušením. 

Pro vysoce přesné dokončovací metody platí pro všechny materiály obrobku (křehké 

i tvárné) definice: proces řezání je procesem plastické deformace, při němž všechny 

materiály projdou přechodovým pásmem (mezi křehkým a tvárným porušením) 

tj. pásmem, které je menší než nedeformovaná tloušťka třísky [3], [11]. 

2.4 Efektivní strategie obrábění 

2.4.1 Efektivnost obrábění ve vztahu k obráběcímu stroji a řídicímu systému  

Nadstandardní úkony, které je třeba zajistit: 

 adaptivní řízení;  

 aktivní kontrola; 

 diagnostika; 

 kompenzace deformace nástroje; 

 aktivní kontrola rozměrů obrobku; 

 identifikace stavu řezných nástrojů v průběhu řezného procesu; 

 identifikace stavu a seřízení nástrojů mimo řezný proces;  

 minimalizace teplotních deformací rámu strojů. 
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Běžnými úkony musí být efektivní najetí a vyjetí břitu ze záběru, korekce správného 

odvodu třísek a zabránění jejich hromadění, umožnění sklonu vřetene frézky z důvodu 

zabránění dořezávané frézy. 

Například špičkový vysokorychlostní řídicí systém CNC stroje Al Nano s vestavěnou 

sekvenční řídicí jednotkou PMC je schopen vykonat jeden krok programu logického 

řízení za 25 ns a přitom vykonávat tři programy současně. Jedná se o komplexní funkce 

pro práci s více osami a více kanály při vysoké rychlosti pohybů. Pro řídicí jednotku 

je zásadní pro zajištění dostatku dat možnost načítání až 1000 bloků dopředu s dobou 

zpracování bloku do 0,4 ms. Nedostatek dat způsobuje trhavý pohyb a z toho plynoucí 

negativní vliv na výsledek obrábění. Díky těmto parametrům lze dosahovat vysoké 

kvality povrchu složitých forem s minimální nutností leštění po obrábění [13].   

Základní požadavky kladené na CNC řídicí systémy: 

 rychlost a přesnost posuvu; 

 široká nabídka ovládacích funkcí;  

 komunikace s okolím; 

 diagnostika. 

Mezi ovládací funkce zlepšující přesnost a rychlost obrábění patří: 

 nanointerpolace – vyhodnocuje polohu v digitálním servosystému v nanometrech, 

i když je jeden mikrometr nastaven jako přírůstek CNC;  

 nezávislé ovládání os (běžně 5tiosý ovládací systém) – umožňuje zadávat různé 

hodnoty maximální rychlosti a zrychlení jednotlivým osám (dříve určovala 

nejpomalejší osa vyladění pro celý stroj);  

 použití interpolace spline; 

 komprese programů - funkce pro možnost konvertovat programy vytvořené 

z lineárních bloků přímo v systému do bloků spline;   

 omezení zrychlení – tato funkce je užitečná hlavně při obrábění oblouků s menším 

poloměrem, aby se předešlo odchýlení od požadované kontury;  

 ovlivnění zrychlení – funkce umožňuje např. změnit skokové zrychlení na lineární 

charakteristiku za účelem prodloužení životnosti stroje a zvýšení kvality výrobku 

(z důvodu potlačení rezonance stroje); 
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 automatická detekce rohů – funkce umožňuje uživateli přizpůsobit práci stroje 

požadované přesnosti; 

 funkce APC – pomocí této funkce lze potlačit rezonanční frekvenci (kmitání) 

s ohledem na vlastní rezonanční frekvence stroje.  

2.4.2 Simulace a verifikace 

Simulace umožňuje namodelovat pomocí nadstaveb reálné chování stroje včetně 

libovolných tvarů nástrojů, držáků, upínek aj. a ukládat je do knihoven, ale také 

nadefinovat rozměry a kinematiku konkrétního stroje a provést komplexní simulaci 

a vizualizaci výrobního procesu před vlastním obráběním. 

Verifikace umožňuje kontrolovat možné kolize nástroje s obrobkem, zbytkový materiál 

nebo podřezávání na vizualizovaném modelu nebo při reálném obrábění.  

Důležitým krokem při simulaci výroby je možnost vytvoření partu (modelu součásti) 

po jednotlivých operacích a následně ho použít jako polotovar pro další operace nebo jako 

obrys (future) pro další modelování.            

Možnosti simulace obrábění:  

 kontrola kolize mezi nástrojem (stopkou, držákem, vřetenem) a obrobkem 

(upínkami);   

 analýza podřezávání; 

 analýza geometrie a pohybu stroje; 

 vytvoření modelu součásti po jednotlivých operacích (polotovar pro další operace, 

obrys pro další modelování); 

 analýza velikosti zbytkového materiálu (přesnost obrobeného povrchu);     

 porovnání obrobené součásti s modelem (možnost barevného a číselného 

zobrazení velikosti rozdílů);  

 provádění řezů na obrobeném tvaru a odměřování; 

 uspořádání a typové rozlišení kolizí; 

 možnost vytvoření obrysu (future). 
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2.4.3 Obrábění zbytkového materiálu 

Po základním kroku tj. odebrání rozhodujícího množství materiálu v relativně nejkratším 

čase se tentýž nebo menší nástroj využije pro obrobení zbytkového materiálu při zjemnění 

kroků a zmenšení „schodů“ na obrobku. 

Tento proces nástroj vykonává objížděním kontur v konstantních „Z“ rovinách a  dochází 

při něm k obrobení (začištění) těch částí, které nemohly být obrobeny při kontinuálním 

obrábění [5]. 

2.4.4 Vztah CAD/CAM systému k HSC obrábění     

Pro vysokorychlostní HSC obrábění se při zkrácení strojních časů používají optimální 

strategie frézování.     

Tyto strategie jsou charakteristické tím, že zabraňují prudkým změnám směrů drah 

nástroje, orientují se na topografii povrchu obrobku, realizují šetrný pohyb nástroje 

při najíždění do řezu a při zanořování nástroje do materiálu (např. rampování), zajišťují 

sousledné frézování aj.   

Mezi tyto strategie patří různé způsoby pohybu nástroje - nájezd do řezu (po tečně 

k povrchu, po kružnici), rampování (šikmé najíždění nástroje do řezu), řádkování, 

obvodové frézování v z-hladinách od středu ven nebo naopak, okružovací frézování 

ve šroubovici, trochoidní dráha nástroje aj. 

Výsledkem optimální strategie frézování (při uvedených způsobech pohybu nástroje) 

je dosažení optimálních strojních časů, zvýšení trvanlivosti nástroje a dosažené 

požadované kvality povrchu obrobku.  Přitom je nutno sledovat technologicky přijatelný 

proces obrábění, rovnoměrné záběrové podmínky, zajištění plynulosti navázání drah 

nástroje aj [10].   

2.4.5 Optimalizace obrábění v CAD/CAM systémech 

Optimalizace obrábění je velice složitý proces, na který lze nahlížet z principu efektivity 

výroby (min. výrobní náklady), z principu dosažení nadstandardních jakostních 

a rozměrových parametrů, z principu produktivity výroby (max. výrobnost), z principu 

amortizace strojového parku aj. 
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Optimalizační programy pro obrábění by měly být nedílnou součástí CAD/CAM řídicích 

systémů, popř. lze řezné podmínky optimalizovat v rámci postprocesingu (přechodový 

článek mezi CAM systémem a řídícím systémem CNC stroje).       

Optimalizace řezných podmínek zahrnuje: 

 řeznou rychlost vc; 

 rychlost posuvu vf; 

 hloubku řezu ap. 

Optimalizace v CAM systémech je vztažena na dráhy nástroje a na určení řezných 

podmínek z určité databáze. 

Při bezobslužném, plně automatizovaném procesu obrábění hraje optimalizační strategie 

rozhodující úlohu. 

2.4.6 Segmentace trajektorie pohybu nástroje 

Elementární pohyby se v CNC řídicích systémech segmentují na úseky přímkové rovinné, 

přímkové prostorové a kruhové rovinné.  

Typy interpolace: 

 lineární intrpolace – nástroj se pohybuje po úsečce; 

 kruhová interpolace – nástroj se pohybuje po kružnici (oblouku) ve třech 

základních rovinách;     

 šroubová interpolace – kombinace kruhové interpolace v jedné ze základních 

rovin a lineární interpolace ve směru kolmém na tuto rovinu; 

 parabolická interpolace – nástroj se pohybuje po parabole pomocí tří prostorově 

zadaných nekolineárních bodů (neležících na jedné přímce); 

 spline interpolace – řešení (vyhlazení) přechodových úseků jednotlivých částí 

dráhy pomocí hladkých spline křivek.  

Je třeba zachovat optimální segmentaci (příliš hrubá segmentace vede k nepřesnému 

obrobení, příliš jemná segmentace k příliš dlouhým obráběcím časům nebo 

k neschopnosti řídicího systému zpracovat nadbytek informací – trhavý pohyb).  
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Rovněž je třeba vyvarovat se prudkých změn směru zrychlení z důvodu ostrého přechodu 

mezi jednotlivými segmenty dráhy nástroje (kmitání, rázy) a využívat spline interpolace. 

2.4.7 Nové trendy v oblasti CAD/CAM systémů 

Vývojový trend v oblasti CAD/CAM systémů směřuje k zavedení prostředí CAPE, 

umožňující řiditelným způsobem komplexně řešit všechny etapy realizace nového 

výrobku od virtuálního návrhu až po praktickou realizaci ve výrobě.  

Například po nadefinování požadované drsnosti systém automaticky vygeneruje řezné 

podmínky pro konkrétní řezný nástroj při zohlednění příslušné optimalizace. Takto 

simulovaný povrch bude možno vyhodnotit a rozhodnout o případných dalších úpravách 

vstupních parametrů procesu řezání [5], [10], [11]. 

2.5 CAD systémy a hodnocení strategie obrábění 

2.5.1 3-D prostorové  obrábění tvarových ploch 

Tvarové plochy mohou být pravidelné plochy (např. rovinné, polygonální, rotační, 

sférické, asférické plochy) nebo plochy nepravidelných tvarů (zborcené přímkové plochy, 

nesnadno definovatelné plochy) anebo plochy sestávající z dílčích elementů tvarově 

pravidelných nebo nepravidelných (prostorových těles, prohlubní, žlábků).    

Běžnou obráběcí technologií je 3D - prostorové obrábění (frézování) nepravidelných 

ploch, k němuž se využívá obráběcí stroj (frézovací centrum), pracující ve 3 přímkových 

osách X, Y, Z. Procesy řezání mohou ve všech osách probíhat simultánně (souběžně).  

Pro potřeby moderního progresivního frézování prostorově náročných tvarových ploch 

je nutno použít víceosé prostorové obrábění (5tiosé frézovací stroje), kde 2 doplňkové osy 

zajišťují např. rotační pohyb (nasměrování, naklonění) obrobku a rotační pohyb 

(naklonění) vřetena. Obrábění ve všech osách může rovněž probíhat simultánně 

(souběžně). Především možnost naklonění vřetena hraje u víceosého frézování stopkovou 

frézou významnou úlohu, protože eliminuje tzv. mrtvý bod v ose frézy, kde je nulová 

řezná rychlost. U víceosého frézování však je komplikovanější zajištění stability soustavy 

stroj – nástroj – obrobek a stability vlastního obráběcího procesu [5].           
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2.5.2 CAM systémy 

Vyspělé strategie CAM systémů 3D prostorového obrábění především v oblasti výroby 

forem, zápustek a jiných tvarově složitých součástek se zaměřením na optimalizaci dráhy 

nástroje nabízejí řadu možností: 

 obrábění zbytkového materiálu – široká volba funkcí a jejich možností; 

 volba pro odstranění zbytku materiálu na dně (např. zápustky) po hrubovacím 

obrábění konstantním krokem; 

 funkce dokončování rovného povrchu – automaticky určuje rovné plochy 

na modelu a generuje dráhy nástroje pro odstranění nerovností po předchozí 

dokončovací operaci; 

 spirálové obrábění – dráha nástroje je definována ve 2D podle různých spirálních 

vzorů a následně promítnuta na 3D model;  

 tužkové obrábění – funkce zajišťuje doobrobení (dobírání) koutů a dokončování 

rádiusů; 

 rychlostní obrábění – funkce, která automaticky zaobluje dráhu nástroje 

pro dosažení vysoké konstantní rychlosti a pro eliminaci rázů při náhlých změnách 

směru; 

 BORE JET (vrtací hrubování) – efektivní hrubovací strategie frézování formou 

zapichování (vrtací pohyby) pro úběr velkého objemu materiálu; 

 optimalizace „Z“ konstant bez rovných ploch - vynechání již dříve obrobených 

rovných ploch; 

 obrábění křivek – funkce umožňuje různé strategie obrábění 2D a 3D křivek 

vč. obrábění zbytkového materiálu;  

 trochoidní frézovací cyklus -  funkce vloží do operace hrubování trochoidní pohyb 

tam kde je to možné s ohledem na zvolený minimální rádius (trochoidní obrábění 

umožňuje použití vysokých konstantních řezných rychlostí a zajišťuje stálý 

kontakt nástroje s obráběným materiálem); 

 obrábění načisto podél 3D vodicích křivek – dobrá kombinace vodicích křivek 

podle členitosti geometrie vede k vyšší efektivitě a zkvalitnění povrchu;  

 zkracování přejezdů a správa rychloposuvů – funkce slouží ke zkracování 

přejezdů rychloposuvem; 



Výroba přesných volných ploch frézováním 2016 

 

27 
 

 kontrola kolize držáku nástroje – funkce provádí výpočet nezbytné minimální 

délky držáku nástroje s možností rozdělení dráhy na část bez kolize a na část 

s hrozbou kolize, kde je nutno provést obrobení jinou kombinací upínání nebo 

pomocí vyklopení nástroje; 

 proměnlivý (adaptivní) posuv- umožňuje změnu posuvu na kterékoli části dráhy 

nástroje pomocí vytyčovacích značek (uplatní se např. v rozích součásti);  

 nastavení přesnosti u obrábění rovinných ploch – umožňuje zadat programu sklon 

plochy, která je uvažována jako vodorovná a tím také obráběna jinou strategií 

než plocha zešikmená; 

 porovnání obrobené součásti s modelem – možnost barevného a číselného 

zobrazení velikosti rozdílu obrobené součásti a modelu součásti (možnost 

provádění řezů); 

 zarovnání drah nástroje podél jakýchkoliv synchronizačních křivek; 

 speciální funkce sražení – vytvoří dráhy nástroje pro sražení ostrých hran 

(v závěrečné fázi po kompletním obrobení); 

 obrábění na konstantní drsnost – lze definovat různou drsnost na různých částech 

modelu       

 dodatečné editování řezné dráhy - možná editace obecných parametrů 

až po jednotlivé body řezné dráhy nástroje;   

 bezobslužný výpočet obrobení v nočních hodinách – systém otevře soubor, 

provede výpočet, zavře soubor atd.; 

 použití drah nástrojů jako geometrii – hraniční geometrie pro obrábění nebo 

pro konstrukci jiné geometrie; 

 funkce SRM – zajišťuje efektivní obrábění kontury po „z“ kroku, který 

je mezikrokem předchozího obrábění (nástroj provádí vyhlazování posuvem 

o poloviční krok); 

 automatický výběr nástrojů – funkce je schopná analyzovat 3D kapsu a navrhnout 

sadu nástrojů z databáze;  

 tvorba vlastních maker – funkce umožňuje tvoření vlastních nájezdových, 

přejezdových a odjezdových maker; 

 koncentrická strategie hrubovacího cyklu – funkce zamezuje vjezdu nástroje 

celým průměrem do plného materiálu, je dodržován stálý průřez třísky;  
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 přiřazení různých přídavků na obrábění různým oblastem;  

 funkce zajišťující automatické generování příjezdu nástroje k obrobku bez vzniku 

podřezání při 5tiosém obrábění [5], [6]. 

2.5.3 Hodnocení strategií obrábění 

Vytváření nových strategií obrábění (frézování) tj. generování a optimalizace nových 

způsobu pohybu nástroje po obráběné ploše je víceoborovou oblastí zahrnující teorii 

obrábění, informatiku i matematiku.      

Důležitou oblastí je také hodnocení a porovnávání nových strategií (strategie 

optimalizující pohyb nástroje) se stávajícími strategiemi (strategie optimalizující řezné 

podmínky za účelem dosažení konstantního zatížení nástroje)  

Dráha nástroje při frézování se obvykle skládá ze tří pohybů: 

 pracovní pohyb, při kterém je realizováno vlastní řezání (odebírání materiálu 

ve formě třísky), se provádí pracovním posuvem (jeho hodnota je závislá 

na použitém nástroji, obráběném materiálu a charakteru operace); 

 přesuny, při kterých se nástroj přemísťuje pracovním posuvem bez řezání 

(při náběhu a výběhu nástroje, při překonávání drážek v příčném směru aj.); 

 rychloposuv za účelem rychlého přemístění nástroje často spojený se zdvihem 

do retrakční roviny a opětovným spuštěním do pracovní výšky.   

Existuje mnoho přístupů k optimalizaci dráhy nástroje – jeden z přístupů je zaměřen 

na minimalizaci přesunů nástroje bez obrábění a na omezení počtu zdvihů nástroje 

do retrakční roviny. K tomu slouží např. rozdělení tvarové části obrobku na podoblasti 

(regiony), které jsou obráběny odděleně.  

Strategie dostupné v CAM systémech lze rozdělit na hrubovací a dokončovací. Hrubovací 

strategie je primárně určena k úběru co největšího objemu materiálu v co nejkratším čase. 

Dokončovací strategie jsou voleny podle tvarové charakteristiky obráběné součásti 

a požadavku na jakost obrobeného povrchu. 
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Nejčastěji využívanými jsou strategie: 

Strategie 3D model 

Tato strategie je vhodná pro obrábění „free form“ ploch, resp. složitých prostorových 

součástek. Využívá se při ní hrubovací strategie kontura a dokončovací strategie 

řádkování, strategie konstantní „Z“ krok nebo strategie spirála..   

Strategie kontura 

Tato strategie je vhodná pro obrysové prvky komplexního tvaru - hrubovací proces. 

Strategie řádkování 

Generuje dráhy nástroje v paralelních 2D rovinách orientovaných svisle (rovina 

X, Z nebo Y, Z aktuálního souřadnicového systému) – dokončovací operace. 

Strategie konstantního „Z“ kroku  

Provádí se konturování v paralelních rovinách. Principem je rozdělení přídavku 

na několik horizontálních vrstev a materiál je odstraňován v každé vrstvě za použití 

2D řezných drah (v rovině X, Y aktuálního souřadnicového systému) – dokončovací 

operace.    

Strategie spirála 

Dráha nástroje je vytvořena promítnutím rovinné spirály na povrch modelu. Výsledkem 

je 3D dráha nástroje, což vyvolává zvýšené nároky na řídicí systém stroje (současné 

řízení polohy nástroje ve třech osách) – dokončovací operace.   

Strategie tužkové obrábění 

Odstranění materiálu z rohů a koutů z předcházející operace. 

Speciální strategie  

Pro kombinované a přechodové tvary (kouty, rohy, zaoblené přechody) [1], [6], [12].  

2.6 Oblasti využití „free form“ obrábění 

Výroba volně tvarovaných „free form“ ploch a parametrických ploch byla původně 

určena pro letecký a automobilový průmysl a průmysl zaměřený na energetiku, 

ale s rozšířením moderních CAD/CAM systémů nachází v současné době uplatnění 
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v široké škále odvětví a konkurenceschopných výrobků - optika, elektronika, 

elektrotechnický průmysl, lékařská technika aj. Jako příklad lze uvést free form reflektor 

tj. světlomet s vícenásobnou parabolickou odrazovou plochou (odrazová plocha 

je rozdělena na optické segmenty – fazety s definovanými parametry). 

Dalším příkladem „free form“ technologie je výroba optických čoček s vysoce 

definovaným tvarem povrchu (komplexní povrch asférický, atórický, prograsívní). Jeden 

nebo více diamantových hrotů vyfrézuje povrch do požadovaného tvaru a jakosti 

s možností vynechat broušení. Ve strojírenské výrobě je běžně používaná „free form“ 

metoda výroby tvarových ploch pro formy a zápustky [7],[8],[9].  

2.7 Technologická příprava výroby „free form“ ploch 

Technologická příprava výroby představuje zpracování technologického postupu 

technologem podle obecné metodiky: 

 prostudování základních informací o zadaném výrobku z výrobní (konstrukční) 

dokumentace (zohlednění tvaru, rozměrů, tolerancí, jakosti povrchu, údajů 

v popisném poli, poznámek o tepelném zpracování, povrchové úpravě apod.);      

 kontrola údajů o materiálu zadaných konstruktérem z hlediska navržené 

technologie a příprava materiálu (určení velikosti polotovaru, určení přídavků 

na obrábění, zajištění požadovaného materiálu – skladová evidence příp. 

objednávka materiálu, stanovení materiálových zkoušek aj.);    

 určení strojního zařízení (víceosé frézovací centrum);      

 určení výrobních prostředků a pomůcek (druh řezného nástroje, způsob upnutí 

obrobku aj.);      

 určení výchozí základny (plocha, od které bude součást obráběna, nebo ke které 

jsou ostatní plochy a osy vztaženy);  

 stanovení jednotlivých výrobních operací a optimálního sledu těchto operací 

(obecně první operací je příprava materiálu, následují hrubovací operace, 

dokončovací operace, kontrolní operace během celého výrobního procesu a určení 

místa předání výrobku – sklad, mezisklad, montáž, expedice); 

 popis rozsahu operací s příp. rozpisem až na jednotlivé úseky, úkony a pohyby 

(frézovací strategie hrubovací, dokončovací, konečná úprava – broušení aj.);   
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 kooperace (pokud se jedná o součást, kterou v daných podmínkách nelze vyrobit 

je třeba zajistit její výrobu na externím pracovišti); 

 rozbor a zhodnocení jednotlivých variant výrobních postupů;    

 konečný návrh výrobního postupu; 

 vyhodnocení hospodárnosti (efektivnosti) zvoleného postupu. 

Uvedená metodika má obecný charakter. V případě, že se jedná o zavedenou výrobu 

součásti, přiměřeně se zjednoduší. Pro experimentální ověření výroby „free form“ ploch 

v laboratorních podmínkách je třeba zahrnout do metodiky výběr ověřovacích variantních 

postupů, vyhodnocení a aplikační doporučení vhodných postupů výroby (frézovacích 

strategií) [2], [11].     

2.8 Shrnutí a obecná doporučení pro aplikaci „free form“ technologie     

Na základě provedené rešerše „free form“ technologie volně tvarovaných ploch 

lze konstatovat, že tato technologie je využitelná prakticky ve všech oblastech obrábění 

(frézování) tvarových ploch. Především pak v průmyslu leteckém, automobilovém, 

průmyslu zaměřeném na energetiku, optiku, elektroniku, lékařskou techniku a v průmyslu 

elektrotechnickém.  

V oblasti klasického „nízkorychlostního“ obrábění, lze doporučit důkladné ověření 

stávajících frézovacích „free form“ strategií (optimalizace pohybu nástroje) s rozšířením 

o aplikační nadstavby resp. nové strategie obrábění (frézování). Porovnáním dostupných 

výsledků ověřování lze jako základ doporučit strategii „řádkování“.      

V oblastech vysokorychlostního HSC obrábění, výkonnostního HVC obrábění a v oblasti 

vysoce přesného obrábění se stala základní „free form“ technologie prakticky 

nezastupitelnou. Stala se vlastně ve světě uznávaným univerzálním standardem pro další 

nadstavbové a vyhraněné speciální technologie resp. strategie obrábění [12]. 
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3 Ovlivnění kvality a jakosti obrobené plochy při frézování 

Během obrábění každý druh řezného nástroje zanechává na obrobeném povrchu stopy 

po obrábění, některé jsou více výrazné, tudíž je můžeme spatřit pouhým okem, některé 

jsou méně výrazné a spatřitelné například pod optickým zařízením. Výsledný vzhled 

obrobené plochy je určený použitou technologií. V průběhu doby se změnily obvyklé 

poměry mezi procesem obrábění a stavem obrobeného povrchu. Tento vliv je důsledkem 

neustálého vývoje řezných nástrojů a materiálů, obráběcích strojů, obecně lze říct 

komplexně technologie obrábění.  

V současnosti lze frézováním vytvářet povrch dokonalé jakosti, v dřívějších dobách bylo 

možné dosáhnout dokonalého povrchu jen broušením. V této souvislosti došlo ke změně 

mezi jakostí obrobené plochy a výrobními náklady. Pro procesy frézování lze teoreticky 

dosažitelnou jakost obrobeného povrchu vypočítat. Výchozím bodem určujícím, jaké 

jakosti povrchu může být za ideálních podmínek dosaženo, je výsledek výpočtu. Reálný 

výsledek je ovlivněn značným počtem faktorů, které do procesů vstupují a vystupují. 

Velký vliv na jakost obrobeného povrchu má statická a dynamická tuhost celého systému 

skládajícího se z nástroje, stroje a obrobku [14], [15]. 

3.1 Řezné nástroje 

Vzhled obrobené plochy je z velké části závislý na podmínkách, při kterých se tříska bude 

odřezávat z materiálu. Geometrie nástroje je nejdůležitějším aspektem při utváření třísky. 

Geometrii ovlivňuje obráběný materiál a materiál nástroje. Pro kompozitní materiály 

a plasty platí podmínka ostrého břitu. Otupený nebo negativní břit má za následek 

vytrhávání vláken matrice a následnou destrukci obrobku. Opotřebení břitu nástroje 

můžeme pozorovat v silových poměrech obrábění. Důsledkem je zvýšení řezných sil, 

které působí na řezný nástroj. Dalším podstatným faktorem je potřebný výkon, který bude 

mít stoupající tendenci. U opotřebených nástrojů platí závislost, čím větší opotřebení 

nástroje tím větší nepřesnost výrobků. Pokud opotřebení bude neustále stoupat, může 

nastat destruktivní lom [17]. 

V souvislosti s řeznými nástroji je třeba se zmínit o řezných podmínkách. Základem 

pro kvalitní obrobení plochy je volba správných řezných podmínek. Udávané parametry 

(posuv na zub, hloubka řezu, řezná rychlost) udává výrobce nástrojů, pro specifickou 
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aplikaci a konkrétní obráběný materiál. Špatná volba následujících parametrů vede 

k nevyužití parametrů stroje a může vést až k destrukci nástroje či k znehodnocení 

obráběné plochy [19], [20]. 

V současné době jsou řezné nástroje vyráběny z velmi rozmanitých materiálů 

od nástrojových rychlořezných nástrojů, slinutých karbidů, cermetů, řezných keramik 

až po velmi moderní obráběcí materiály, jako jsou syntetický diamant nebo kubický nitrid 

boru. Každý z těchto materiálů nalezne svoje uplatnění ve specifických aplikacích, které 

je určeno fyzikálními, chemickými, tepelnými a mechanickými vlastnostmi každého 

materiálu. Podstatný faktor při výběru řezného materiálu je cena, mezi nejdražší materiály 

patří syntetický diamant a kubický nitrid boru [20]. 

Požadavky na materiál břitu: 

 vysoká pevnost a tvrdost při obráběcích teplotách, poskytuje odolnost proti 

abrazivnímu opotřebení a deformacím; 

 chemická stálost, poskytuje odolnost proti difusi a oxidaci; 

 odolnost proti teplotním rázům; 

 vysoká houževnatost, eliminuje křehké porušení; 

 lehká zpracovatelnost materiálu; 

 přijatelná cena [16]. 

Výše zmíněné požadavky na nástroj jsou velmi protichůdné, dá se říct, že neexistuje 

materiál, který by všechny tyto požadavky splňoval. Proto je velmi důležité zvolit 

správný řezný materiál v souladu s technologickými podmínkami při obrábění. 

Z celkové škály nabízených materiálů se nejčastěji používají nástroje ze slinutých karbidů 

a rychlořezných ocelí [20].  

3.2 Stabilita nástroje 

V dnešní době je na trhu celá řada upínacích systémů, avšak ne zcela všechny vyhovují 

podmínkám vyšších otáček vřeten. Další velmi podstatný parametr, který má vliv 

na stabilitu nástroje a následně celého obrábění, je vzdálenost vyložení. Žádoucí délka 

vyložení je požadována co nejmenší. Problematika se nejčastěji řeší u stopových fréz. 
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Hlavní požadavky na upínací část nástrojů: 

 vystředění nástroje (zabraňuje radiálnímu házení u rotačních nástrojů); 

 přenos krouticího momentu mezi držákem nástroje a nástrojem; 

 rychlá a snadná výměna nástroje; 

 přívod procesní kapaliny do řezné části nástroje [20].    

3.3 Volba chlazení 

Právě teplotní výkyvy jsou způsobené nevhodným chlazením a nevhodnou aplikací 

chlazení. Jmenovaná problematika způsobuje opotřebení břitu nástroje, kde vznikají 

hřebenové trhliny na ostří, které má na výslednou kvalitu obrobené plochy negativní vliv. 

Příčina tohoto opotřebení je právě způsobená tepelnými šoky, což způsobuje nevhodné 

chlazení. Tato problematika pokládá otázku, zda je nutné při daném obrábění chladit.  

V poslední době se rozvíjí tendence chlazení proudem stlačeného vzduchu, kde vzduch 

je přiváděn skrze vřeteno. Účinkem toho způsobu chlazení je lepší funkce odvodu třísek 

z místa řezu v porovnání s použitím chladicí kapaliny, která je často přiváděna nevhodně. 

U chlazení prováděného chladicí kapalinou dochází k tepelným šokům na břitu nástroje 

nebo v povlakovaných vrstvách nástroje. V samotném rozhodování je nutné brát v potaz 

druh řezného nástroje, obráběný materiál a frézovací operace. To všechno má vliv 

na kvalitu povrchu obrobené součásti [14], [20]. 

3.4 Tuhost obráběcího stroje 

Jedna z nejpodstatnějších podmínek pro dosažení nízké drsnosti a kvality obrobeného 

povrchu obrobku při obrábění je stabilita a tuhost stroje. Tuhost rámu je velmi zásadní 

vlastnost, která omezuje vznikající vibrace při samotném cyklu obrábění. Příčin 

samotných vibrací při samotném obrábění je hned několik. 

Dnes je na trhu opravdu velké množství frézovacích strojů s různými funkcemi a různým 

stupněm automatizace. Zmíněná kapitola je čistě zaměřena na numericky řízené stroje 

a na konstrukčně složité části, ze kterých se skládají. 
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Číslicově řízené obráběcí centrum je ve většině případů složeno z šesti hlavních celků: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         Zdroj: [18] 

1. polohování nástroje (obrobku); 

2. vřeteno s vřeteníkem; 

3. zásobník a výměník nástrojů; 

4. zásobník (výměník) obrobků; 

5. přívod média; 

6. ochranné kryty. 

Všechny výše zmíněné prvky obráběcího stroje mají svoje speciální požadavky 

na konstrukci. Dá se říct, že nejvyšší váhu na obrábění na čisto a v co nejvyšší možné 

přesnosti, má vliv polohování nástroje či obrobku, vřeteno a vřeteník a tuhost stroje 

zabraňující přenos vibrací [18]. 

1. Polohování nástroje nebo obrobku 

 Rám s vodícími plochami, stůl 

- vysoká dynamická a statická tuhost; 

Obrázek č. 2: Části CNC stroje 
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- dobrý odvod třísek. 

 Posuvová soustava 

- vyvinutí dostatečně velké síly k překonání řezných, setrvačných a třecích sil 

v celém rozsahu pracovních pohybů; 

- stabilita pohybů při působení vnějších vlivů; 

- maximální tuhost posuvového systému; 

- minimální vůle v kinematickém řetězci; 

- zajištění plynulého pohybu v celém rozsahu pracovních pohybů. 

Statická a dynamická tuhost celého obráběcího centra má zásadní vliv na deformace 

a vibrace základních částí rámu stroje a vodících ploch. Tuhost systému má rozhodující 

vliv na zachování vzájemné polohy mezi nástrojem a obrobkem. Konstrukce stroje musí 

odolávat všem formám vibrací (vynucené, volné, samobuzené), tímto se určuje reálný 

výkon stroje a jakost výsledné obrobené plochy [18]. 

2. Vřeteno s vřeteníkem 

 Uložení vřetena 

- maximální tuhost; 

- teplotní stabilita; 

- přesnost chodu; 

- otáčková přesnost. 

 Upínací systém nástrojů 

- spolehlivé upnutí a uvolnění; 

- opakovaná přesnost upnutí 

- spolehlivý přívod chladicí kapaliny. 

 Náhon vřetena 

- dostatečný regulační rozsah; 

- zabezpečení potřebného řezného výkonu; 

- regulace otáček v oblasti konstantního výkonu z důvodu odebírání 

maximálního instalovaného výkonu; 

- rychlá reverzace a zabrzdění pohonu; 

- polohování vřetena; 

- diagnostika poruch. 
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3. Zásobník a výměník nástrojů 

 Zásobník nástrojů a lůžka nástroje 

- malé zástavbové rozměry a neomezování pracovního prostoru stroje; 

- dostatečná kapacita nástrojů; 

- spolehlivé odložení a vydání nástroje. 

 Výměník nástrojů 

- co nejkratší čas výměny; 

- jednoduchá konstrukce; 

- vysoká spolehlivost a životnost; 

- jednoduchý manipulační cyklus. 

 

4. Zásobník (výměník) obrobků 

 Technologická paleta a její zásobník 

- možnost přesného upnutí obrobku na paletu; 

- dostatečná tuhost palety; 

- upnutí palety na pracovním stolu musí být přesné a tuhé, odolné vnějšímu 

a teplotnímu zatížení. 

 Výměnný mechanismus palet 

- jednoduchý manipulační cyklus; 

- co nejkratší čas výměny palety; 

- možnost napojení na dopravu v automatizovaných výrobních soustavách; 

- vysoká spolehlivost a životnost. 

 

5. Přívod média a ochranné kryty 

- těsnost a ekologičnost; 

- spolehlivost funkce. 

Z výše popsaných šesti celků číslicově řízeného obráběcího centra je zřejmé, 

že požadavky na ně kladené jsou značně náročné, proto je potřeba u těchto strojů věnovat 

pozornost jejích konstrukci a uplatňovat tyto zásady: 

- stavebnicová koncepce; 

- co nejjednodušší konstrukce při respektování výše uvedených zásad; 

- navržení stroje „zákazníkovi na míru“ [18]. 
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4 Experimentální část 

Cílem experimentu byla analýza frézovacích strategií vygenerovaných z CAM systému 

SIEMENS NX 10.0, se zaměřením praktické části je spojen návrh zkušebního modelu, 

návrh technologických podmínek obrábění, tvorba partprogramu, úprava postprocesoru 

respektive výstupních NC kódů. Díky tomu lze zhodnotit produktivitu a kvalitu 

opracovaného povrchu. Záměrem obrábění bylo též vyhodnotit reprodukovatelnost. 

Volné „free form“ plochy byly vyrobeny stejným programem a stejnými obráběcími 

podmínkami. Umístění ploch bylo uvnitř polotovaru, aby bylo jasně prokazatelné, 

že všechny stěny se obrábí najednou při stejném upnutí a stejnými podmínkami. 

Vygenerovaný a odladěný program byl posunut na další plochu za pomoci funkce G92, 

takto lze jedině zaručit stejné obráběcí podmínky. Díky tomu byla zjištěna 

reprodukovatelnost neboli opakovatelnost a stabilita procesu. Cílem bylo obrobit 

vybranou plochu, co nejpřesněji a s co nejlepší odchylkou povrchu v řádech 0,01 mm.  

Východiskem byla vyrobená plocha, konstruovaná pro optické aplikace a to zejména 

optické čočky nebo zrcadla. Obrábění proběhlo na hliníkové slitině, kde proběhly veškeré 

experimenty za účelem dosažení co možné nejlepší kvality. V mém experimentu jsem 

se zaměřil na vliv poslední třísky – tedy dokončovací strategie. Byly proto vytvořeny 

různé varianty postupů obrábění, které se liší v použité dokončovací strategii. 

V budoucích krocích by se měl experiment odebírat až k obrábění skla s možným mezi 

krokem obrábění PMMA, který v určitých aplikacích nahrazuje sklo. V současnosti 

nebylo možné provádět experiment na skle z důvodu absence technického vybavení. 

4.1 Návrh zkušební plochy a modelu 

Pro tvorbu zkušebního modelu byl použit software SIEMENS NX 10.0, který 

je kombinací CAD/CAM systému. Pro obrábění byl navržen model, který obsahuje 

navrženou volnou „free-form“ plochu. Níže navržená plocha je vyrobená v závislosti 

na funkci dvou proměnných. 
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                     Zdroj: [21] 

Za pomoci této funkce byla vytvořena finální plocha v programu NX 10.0, čára vně 

modelu zobrazuje profil plochy. 

 

 

Finální model navržené plochy obsahuje navrženou volnou plochu v technickém 

uspořádání, kde jsou obě „free form“ plochy na jednom polotovaru. Technické oddělení 

Obrázek č. 3: Funkce dvou proměnných 

Obrázek č. 4: Model navržené plochy 
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obou ploch od sebe je drážkou. Z důvodu prokazatelnosti se provádí obrábění za stejných 

technických podmínek. Výsledný navržený program drah bude po obrobení první plochy 

posunut na další technickou část. Na modelu free-form plochy je vidět modrá čára, která 

má za úkol charakterizovat profil navržené plochy. Základní rozměr polotovaru je 138,2 

x 61,4 x 20 mm. Hrany po obvodu free-form plochy jsou obrobeny z důvodu měření 

na souřadnicovém měřícím stroji. 

 

4.2 Hrubování a příprava polotovaru 

Frézovací strategie se obecně dělí na hrubovací, předdokončovací a dokončovací. 

V našich variantách výrobního postupu testovací součásti byly použity vždy stejné 

strategie hrubování a předdokončování. Na finální povrch z hlediska kvality a přesnosti 

tyto strategie hrubování a předdokončování nemají vliv, protože netvoří povrch a poslední 

tříska je větší než tloušťka ovlivněné vrstvy. 

Na následujícím obrázku je vidět obrobení kolem základní plochy. Zvolená strategie 

pro obrobení stěn SOLID_PROFILE_3D a použitý nástroj válcová fréza o průměru 

11,7 mm. Obrobení je rozděleno do pěti úrovní po vzdálenosti 2 mm. Nájezd 

je optimalizován po kruhové interpolaci z důvodu prodloužení životnosti obráběcího 

nástroje. Hodnota radiálního kroku nástroje se pohybuje v hodnotách 0,7 a 1,1 mm 

Obrázek č. 5: Kompletní model free-form ploch 
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a v případě obrábění drážky dosahuje hodnota opásání 100% šířky nástroje tedy 11,7 mm.  

Základní souřadný systém je umístěn v levém spodním rohu na polotovaru. 

Řezná podmínka 

Řezná podmínka 

Hodnota 

ap [mm] 2 

ae [mm] 0,7; 1,1; 4,3; 11,7 

vc [m/min] 200 

s [ot/min] 5441 

f [mm/min] 870,56 

fz [mm/z] 0,04 

 

 

Obrobení druhé části pro volnou plochu je ze strategického hlediska shodné. Zásadní 

rozdíl je v umístění nájezdů a výjezdů do materiálu, kde musel být kladen důraz na nájezd 

z boku z důvodu vznikajících kolizí. Jelikož je šířka drážky mezi částmi 16 mm hodnota 

radiální hloubky v případě obrobení druhé části je 4,3 mm. 

 

Tabulka č. 3: Řezné podmínky pro obrobení stěn 

 

Obrázek č. 6: Obrobení stěn první části 
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Následujícím obrobením stěn bylo docíleno rozdělení modelu na dvě části. Důvod 

umístění na jednom polotovaru je z hlediska prokazatelnějšího výsledku 

reprodukovatelnosti. 

Pro generování strategie hrubování byla použita operace CAVITY_MILL rozdělena 

do úrovní po 2 mm. Na následujícím obrázku lze vidět vygenerované dráhy. Zde byl 

kladen důraz na nájezdy do materiálu z boku místo zavrtávání nástroje do plného 

materiálu. V tomto případě dochází k rapidnímu opotřebení nástroje. 

Řezná podmínka 

Řezná podmínka 

Hodnota 

ap [mm] 2 

ae [mm] 2,925 

vc [m/min] 200 

s [ot/min] 5441 

f [mm/min] 870,56 

fz [mm/z] 0,04 

 

 

Obrázek č. 7: Obrobení stěn druhé části 

 

Tabulka č. 4: Řezné podmínky pro hrubování 
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Po hrubovací strategii byla použita operace CONTOUR_AREA s přídavkem materiálu 

1 mm. Účelem dohrubovací strategie je srazit vzniklé hrany po hrubování a sjednotit 

ve všech částech plochy přídavek na stejnou hodnotu. Díky tomu se axialní hloubka řezu 

pohybuje v rozmezí 0 – 2 mm. Pro následující operaci byl použit kulový nástroj 

o průměru 10 mm s radiální hloubkou řezu 3 mm. 

Řezná podmínka Hodnota 

ap [mm] 0-2 

ae [mm] 3 

vc [m/min] 200 

s [ot/min] 6366 

f [mm/min] 636,6 

fz [mm/z] 0,05 

 

 

 

Obrázek č. 8: Vygenerované dráhy pro hrubování 

 

Tabulka č. 5: Řezné podmínky pro dohrubování 
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Pro předdokončovací strategii byla použita operace CONTOUR_AREA s přídavkem 

materiálu 0,3 mm, použitý nástroj je shodný s předcházející operací. Hodnota radiální 

hloubky řezu byla nastavena na 0,04 mm. Účelem je na celé ploše zarovnání přechodů 

po nástroji do konstantní hladiny a obrobení nepřesností a přechodů po předcházejících 

operacích.  

Řezná podmínka Hodnota 

ap [mm] 0,7 

ae [mm] 0,04 

vc [m/min] 200 

s [ot/min] 6366 

f [mm/min] 636,6 

fz [mm/z] 0,05 

 

 

 

Obrázek č. 9: Sjednocení přídavku po hrubování - dohrubování 

 

Tabulka č. 6: Řezné podmínky pro předdokončení 
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Hrubovací a předdokončovací operace jsou pro všechny dokončovací varianty stejné. 

Tímto nám vznikla rovnoměrná plocha s minimem nepřesností s přídavkem 0,3 mm, která 

je připravena pro následující dokončovací operace. Ty budou rozděleny do několika 

specifických variant a následně z nich vyhodnocena nejlepší možná, která bude 

v experimentu vyrobená a následně vyhodnocená. 

4.3 Návrh varianty A 

První dokončovací varianta, která se nabízí po předchozí operaci předdokončovací 

je  použití stejné offsetové strategie CONTOUR_AREA s krokem obrábění 

FOLLOW_PERIPHERY. Přídavek materiálu je nastaven na 0 mm, tolerance vypočtu 

je  0,030 mm. Nájezd kulového nástroje o průměru 10 mm probíhá po kruhové interpolaci 

po vnějšku obráběné plochy. Výjezd nástroje je zvolen uprostřed dle zvolené strategie. 

Smysl frézování je nastaven na sousledné, to vykazuje příznivější kvalitu povrchu. 

 

 

Obrázek č. 10: Předdokončovací strategie 
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Řezná podmínka Hodnota 

ap [mm] 0,3 

ae [mm] 0,01 

vc [m/min] 220 

s [ot/min] 7003 

f [mm/min] 560,24 

fz [mm/z] 0,04 

 

 

Největší problém u této strategie nastává u propojení drah, kde nám vzniká tzv. zipové 

napojení, což vykazuje neplynulý proces během obrábění. To může mít za následek 

odchylky na odebraném materiálu a dalšími nežádoucími faktory jsou vibrace, které 

budou mít na samotný proces velký negativní vliv. Další nežádoucí faktory představují 

vynechané plochy v závislosti na vyvýšení materiálu, nicméně tyto vynechané plochy 

jsou v toleranci se zadáním vstupních hodnot do obráběcí strategie. 

 

Tabulka č. 7: Řezné podmínky pro variantu A 

 

Obrázek č. 11: vygenerovaná dráhy varianty A 
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Po odsimulování dané strategie a zobrazení ověření odchylky povrchu offsetové varianty 

je jasně patrný problém s vybráním prohlubně, kde se odchylka pohybuje okolo hodnot 

0,03 – 0,04 mm. Tento fakt způsobí překonávání velkých výškových rozdílů v rámci 

obráběné plochy. Problém s napojením offsetu nevykazuje známky příliš velkých 

odchylek. Největší problém, který není na první pohled, až tak patrný, je s výjezdem 

nástroje uvnitř obráběné plochy, kde se odchylka pohybuje v hodnotách 0,05 mm. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12: Napojení offsetu 
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4.4 Návrh varianty B 

V rámci porovnávání druhé varianty jsem zvolil metodu ZIG-ZAG která je kombinací 

sousledného a nesousledného frézovaní. Pro frézování kde je cílem co nejlepší povrch 

a dála požadována, co nejlepší kvalita z hlediska přesnosti je nejvhodnější sousledné 

frézování. Z tohoto důvodu jsem se v experimentu zabýval jen aplikací metody ZIG, 

kde dochází v rámci nastavení jen k souslednému frézování. 

Použitá strategie CONTOUR_AREA, krok nástroje metoda ZIG s nastavením 

sousledného frézování. Tolerance přesnosti výpočtu je 0,001 mm. Nájezd nástroje 

do místa řezu probíhá vždy po kruhové interpolaci, z důvodů lineárnosti pohybu kde 

nevznikají žádné nežádoucí vibrace, které vznikají rázovou změnou pohybu. 

Jako první pod varianta byla zvolena volba natočení drah nástroje 0°, kde obrábění 

probíhá z levé části obrobku do pravé časti. 

 

 

Obrázek č. 13: Verifikace odchylky povrchu varianty A 
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Řezná podmínka Hodnota 

ap [mm] 0,3 

ae [mm] 0,002 

vc [m/min] 200 

s [ot/min] 6366 

f [mm/min] 636,6 

fz [mm/z] 0,05 

 

 

Na vizualizaci je jasně patrné, že v místě největšího stoupání plochy a zároveň místa, 

kde dochází k co největším výškovým rozdílům, vzniká kruhové místo abnormálních 

odchylek povrchu. To je způsobené velkým výškovým rozdílem. 

 

 

Tabulka č. 8: Řezné podmínky pro variantu B 

 

Obrázek č. 14: Vygenerovaná dráhy varianty B – natočení 0° 
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Předchozí varianta nebyla příliš uspokojivá, z tohoto důvodu byla provedená optimalizace 

natočení drah o 90°. Dráhy nedosahují takových výškových rozdílů, jako u předchozí pod 

varianty. 

 

Obrázek č. 15: Verifikace odchylky povrchu varianty B – natočení 0° 

 

Obrázek č. 16: Vygenerovaná dráhy varianty B – natočení 90° 
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Na obrázku verifikace je jasně patrné, že problém s odchylkami v místě největšího 

stoupaní je vyřešený. Průměrná hodnota odchylek od základního povrchu se pohybuje 

v rozmezí ±0,02 mm. 

 

Po předchozí úvaze natočení drah o úhel 90° jsem provedl další dílčí úvahu v natočení 

drah o úhel 45°. Zde je poměr výškových rozdílů v jedné dráze nejvýhodnější. Nicméně 

nastává problém s obráběním ve všech třech osách na rozdíl od přechozích úhlů natočení. 

Díky tomu vstupuje do samotného procesu obrábění více chyb, které vzniká zapojením 

třetí osy. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 17: Verifikace odchylky povrchu varianty B – natočení 90° 
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Po ověření následující varianty s úhlem natočení 45°, bylo zjištěno, že nejvíce 

problematické partie jsou, v místě kde plocha přechází téměř do roviny, nikoliv tvarované 

volné plochy. 

 

 

Obrázek č. 18: Vygenerované dráhy varianty B – natočení 45° 

 

Obrázek č. 19: Verifikace odchylky povrchu varianty B – natočení 45° 
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4.5 Návrh varianty C   

Poslední vhodnou variantou, která se často používá jako dokončovací strategie 

je rozdělení na rovné a strmé plochy s přechodovým uhlem 25°. První vyhotovená 

strategie obrábí plochy do 25° a druhá nad 25°. Použitá strategie 

CONTOUR_AREA, krok obrábění nastaven ZIG-ZAG, dráha nástroje kombinuje 

sousledné a nesousledné frézování. Tolerance vypočtu nastavena 0,030 mm. 

Řezná podmínka Hodnota 

ap [mm] 0,3 

ae [mm] 0,01 

vc [m/min] 200 

s [ot/min] 6366 

f [mm/min] 636,6 

fz [mm/z] 0,05 

 

 

 

Tabulka č. 9: Řezné podmínky pro variantu C 

 

Obrázek č. 20: Vygenerované dráhy varianty C - do 25° 
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Ačkoliv se tato dokončovací strategie hojně využívá u dokončení volných ploch, největší 

problém nastává s napojováním následujících dvou operací, přímo na hranici rozdělení 

ploch pod 25° a nad 25°. Zde je jasně patrný přechod v napojení, kde vzniká odchylka 

v řádech 0,040 mm. Další problém vzniká v kombinaci sousledného a nesousledného 

frézování což je specifické pro metodu ZIG-ZAG, to by šlo vyřešit použitím metody ZIG, 

kde nástroje obrábí ve smyslu sousledného frézování. Nicméně problém s napojením 

dvou operací by stejně nevymizel. Přechod v napojení je jasně viditelný na následujícím 

obrázku. 

 

 

 

 

Obrázek č. 21: Vygenerované dráhy varianty C - nad 25° 
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4.6 Vyhodnocení variant 

K popisu jednotlivých strategií obrábění byly věnovány předchozí kapitoly, které 

se používají k obrábění „free form“ ploch v CAM systému. Porovnání se realizovalo 

na vzorku s vymodelovanou volnou „free-form“ plochou. Obráběným materiálem byla 

slitina hliníku, o rozměru polotovaru 138,2 x 61,4 x 20 mm. V rámci porovnání jsem 

využil dostupné strategie pro frézování v systému Siemens NX 10.0, vybraný software 

je kombinací CAD/CAM systému.  

Plochy se zhotovovaly hrubovací, předdokončovací a dokončovací operací. Způsob 

hrubování a předdokončení byl stejný pro všechny navržené strategie obrábění, z důvodu 

zajištění stejných výchozích podmínek pro srovnávání a také z důvodu že tyto strategie 

nemají na finální přesnost žádný vliv. Pro hrubování byla vybrána válcová fréza 

o průměru 11,7 mm a pro předdokončení a dokončení kopírovací (kulová) fréza 

o průměru 10 mm. Řezné podmínky byly zvoleny tak, aby zohledňovaly druh obráběného 

materiálu a výkonové parametry tříosé CNC frézky. 

Na hrubování se využila strategie FOLLOW_PERIFERY, využívající horizontálně 

rozdělených vrstev, jejichž výška je definována zadanou hloubkou řezu. V každé vrstvě 

se nástroj pohybuje ve vygenerovaných dráhách až ke kontuře tvaru v dané vrstvě, kterou 

Obrázek č. 22: Verifikace odchylky povrchu varianty C 
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obchází s předem zvolenou hodnotou přídavku. Tento způsob je ideální pro vyhotovení 

základních tvarů volných tvarových ploch válcovým nástrojem. 

Generování drah nástroje bylo realizováno třemi strategiemi. První strategie známá jako 

CONTOUR_AREA, při níž docházelo k obrábění konturováním. Dráha nástroje 

je ve tvaru spirály, která je promítnuta na povrch modelu. Výsledkem je 3D dráha 

nástroje, což vyvolává zvýšené nároky na řídící systém CNC stroje, který musí současně 

zajistit řízení polohy nástroje ve všech třech osách. 

Druhá použitá strategie řádkováním generuje dráhy nástroje v 2D paralelních rovinách. 

Barevnými poli jsou zobrazeny podřezané a nepodřezané části povrchu, velikost odchylek 

je možno odečíst ze stupnice na vygenerované verifikaci. 

U třetí strategie, která se často používá jako dokončovací strategie je rozdělení na šikmé 

(rovné) a strmé plochy s přechodovým uhlem 25°. První vyhotovená strategie obrábí 

plochy do 25° a druhá nad 25°. 

Na následujících obrázcích je znázorněna verifikace nejhorší varianty A a nejlepší 

varianty B s úhlem natočení drah 45°.  Měřítka pro porovnání mají nastavený stejný 

rozsah.  

 

Obrázek č. 23: Porovnání verifikace nejhorší a nejlepší varianty A a B - 45° 
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4.7 Doporučení pro praktickou část experimentu 

Na základě průzkumu a ověření odsimulovaných strategií a variant jsem se rozhodl ověřit 

variantu B - metodu ZIG, s volbou sousledného obrábění. Úhel natočení drah vůči 

souřadnému systému jsem zvolil 45°. Výsledné ověření v programu NX 10.0 vykazovalo 

rozmezí průměrných odchylek v řádech ± 0,020 mm a nejvyšší hodnota odchylky 

povrchu 0,0319 mm. Na následujícím obrázku je znázorněna verifikace odchylek povrchu 

s automaticky vygenerovaným měřítkem. 

 

 

Obrázek č. 24: Verifikace odchylek vybrané varianty 

 

Obrázek č. 25: Vybraná varianta pro obrobení 
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5 Technologické podmínky obrábění 

V rámci experimentu jsou součástí procesu obrábění technologické podmínky, mezi které 

lze zařadit materiál obrobku, druh řezného nástroje a jeho geometrie, procesní kapalinu, 

obráběcí stroj. Technologické podmínky pro obrábění zahrnují rovněž řezné podmínky 

představující řeznou rychlost, smysl obrábění a posuv na zub. Dalšími řeznými 

podmínkami jsou hloubka řezu v axiálním směru a šířka záběru řezného nástroje 

do materiálu. 

5.1 Materiál obrobku 

Při prováděném experimentu materiálem určeným k obrábění byly bloky vyrobené 

z materiálu EN-AW 7075 (AlZn5.5MgCu). Materiál EN-AW 7075 se skládá z několika 

chemických prvků, podíl jednotlivých prvků je uspořádán v tabulce. 

EN-AW 7075 Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al Jiné 

Složení 

(hm%) 
0,4 0,5 

1,2 

- 

2 

0,3 
2,1 

- 

2,9 

0,18

-

0,28 

5,1 

- 

6,1 

0,2 0,4 Zbytek 

Zdroj: [25], vlastní zpracování 

Velmi dobrá obrobitelnost je jednou z předností materiálu EN-AW 7075, využívá 

se zejména ve tvaru lisovaných a válcovaných polotovarů (profily, panely, pásy, tyče, 

plechy), volných a zápustkových výkovků. K výrobě dlouhodobě pracující vysoce 

namáhané konstrukce do teploty 100 – 120 °C, je především vymezený tento materiál, 

jedná se o výrobky v letectví (kryty, podélná žebra, přepážky, výztuže). Použitelnost 

materiálu je pouze ve stavu vytvrzeném za tepla. Se zvyšující se teplotou stárnutí dochází 

ke snižování pevnosti a tažnosti materiálu, rovněž dochází ke zvyšování korozní 

odolnosti. V důsledku dlouhodobého působení teploty nad 50 °C na materiál, které 

představuje 100 – 200 hodin, dochází k významnému poklesu jeho pevnosti. Mechanické 

vlastnosti materiálu jsou uvedené v tabulce [25]. 

 

Tabulka č. 10: Chemické složení materiálu EN-AW 7075 
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Mechanická vlastnost Hodnota (pokojová teplota) 

mez kazu Rp0,2 [MPa] 220 - 460 

pevnost v tahu Rm 

[MPa] 

360 - 540 

tažnost A 50 [%] 1 - 6 

tvrdost HBW [2,5/62,5] 104 - 160 

                     Zdroj: [25], vlastní zpracování 

Vzhledem k dostupnosti materiálu EN-AW 7075 byl vybrán k provedení experimentu. 

Dalším důležitým faktem při volbě materiálu EN-AW 7075 jsou zkušenosti pracoviště 

Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie s obráběním materiálu, 

ze kterého jsou vyráběné díly pro letecký průmysl, jejichž obsahem je velké množství 

obrábění. Na základě výše zmíněných předpokladů lze očekávat využitelnost výsledků 

experimentu v praxi.   

5.2 Řezný nástroj 

Pro experiment byly doporučeny následující nástroje od společnosti Gühring. Všechny 

použité nástroje jsou k nalezení v katalogu společnosti. Vybrané nástroje pro experiment 

byly nové, tudíž jejich geometrie nebyla nijak opotřebená po předchozím obrábění. 

Monolitní 4břitá fréza pod označením 6736, tento nástroj je zejména vhodný 

pro hrubování, s velmi širokým použitím z hlediska obráběných materiálů a to např.: 

konstrukční oceli, hliník a jeho slitiny, slitiny hořčíku, mědi, bronzy, litiny a další. 

V experimentu byl použit na obrobení stěn a hrubování [22].  

Označení nástroje v NC kódu T40. 

 

         

           Zdroj: [22] 

Tabulka č. 11: Mechanické vlastnosti materiálu EN-AW 7075 

 

Obrázek č. 26: Schéma nástroje Gühring 6736 
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d1 [mm] l3 [mm] l1 [mm] d2 [mm] 

11,7 35 83 12 

             Zdroj: [22], vlastní zpracování 

Druhý použitý nástroj pro experiment byl monolitní kulový nástroj se dvěma břity. Tento 

nástroj je zejména určen pro obrábění hliníkových slitin. Nástroj nalezneme pod 

katalogovým označením 3030. V experimentu byl použit na sražení hran po hrubování 

a předdokončení [23]. 

Označení nástroje v NC kódu T41. 

 

 

        

        Zdroj: [23] 

 

d1 [mm] l2 [mm] l1 [mm] d2 [mm] Rádius 

[mm] 10 60 100 10 10 

Zdroj: [23], vlastní zpracování 

Třetí použity nástroj od společnosti Gühring je kulový dvoubřitý nástroj s výměnnou 

břitovou destičkou. Nástroj se používá pro velmi přesné aplikace zejména při obrábění 

hliníkových slitin. Vybraný nástroj byl osazen destičkou z Cermetu, tolerance přesnosti 

destičky je ± 0,015 mm. Nástroj byl v experimentu použit na operaci dokončení [24]. 

Označení nástroje v NC kódu T42. 

Tabulka č. 12: Rozměry frézy Gühring 6736  

 

Obrázek č. 27: Schéma nástroje Gühring 3030  

 

Tabulka č. 13: Rozměry frézy Gühring 3030  
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Zdroj: [24] 

d1 [mm] l2 [mm] l1 [mm] d2 [mm] 

10 50 94,2 10 

                                  Zdroj: [24], vlastní zpracování 

 

       Zdroj: [24] 

b [mm] d1 [mm] 

2,5 10 

     Zdroj: [24], vlastní zpracování 

Obrázek č. 28: Schéma nástroje Gühring 1941 

 

Tabulka č. 14: Rozměry nástroje Gühring 1941 

 

Obrázek č. 29: Schéma destičky Gühring 1947 pro nástroj Gühring 1941 

 

Tabulka č. 15: Rozměry destičky Gühring 1947 pro nástroj Gühring 1941 
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5.3 Obráběcí stroj 

Obráběcí stroj vybraný k uskutečnění experimentu byl vertikální frézovací centrum VMC 

500 s řídicím systémem Acramatic 2100. Součástí frézovacího centra jsou pevný vřeteník 

a svislé vřeteno, jehož nedílnou součástí je číslicově řízený posuv, taktéž stůl frézovacího 

centra je opatřený číslově řízeným posuvem ve směru podélném a příčném. Další částí 

obráběcího stroje je zásobník nástrojů s 20 polohami. Technické parametry obráběcího 

stroje jsou uvedené v tabulce. 

Technické parametry Hodnota 

Rozměry upínací plochy stroje 
délka (ve směru osy 

x) 

800 mm 

šířka (ve směru osy 

y) 

500 mm 

Rozpětí posuvu 

osa x 500 mm 

osa y 500 mm 

osa z 500 mm 

Maximální zatížení stolu  300 kg 

Maximální otáčky  10 000 min-1 

Jmenovitý moment  102 Nm 

Výkon motoru  7,5 kW 

   

 

 

 

 

 

Tabulka č. 16: Technické parametry frézovacího centra MAS VMC 500 
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5.4 Upnutí polotovaru a nástrojů 

Polotovar o rozměru 138,2 x 61,4 x 20 mm z hliníkové slitiny, byl podložen dvěma 

přesně broušenými destičkami. To zaručuje velmi přesné upnutí do svěráku. Samotný 

svěrák byl přesně vyrovnán. Řezný nástroj byl upnut do hydraulické upínky a poté 

korekčně vyrovnán, hodnoty korekcí byli zapsány do řídicího systému CNC stroje. 

 

 

 

Obrázek č. 30: Frézovací centrum MAS VMC 500 
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5.5 Procesní kapalina 

Emulzní kapalina Blasocut 35 Kombi použitá při frézování v rámci experimentu 

je chladící, mazací řezná a vodou ředitelná procesní kapalina. Roztok procesní kapaliny 

se skládal z 10 % emulze naředěné vodou. Procesní kapalina při experimentu plnila 

především funkci chlazení a odvodu třísek od místa řezu. Výstupní kohout představoval 

možnost regulovatelnosti množství procesní kapaliny.  

5.6 Řezné podmínky 

Při stanovení řezných podmínek pro hrubování, polodokončení a dokončení jsem 

převážně vycházel z doporučení výrobce nástrojů a také z možností obráběcího stroje, 

kde jsem byl limitován maximálními otáčky 10 000 min-1. Ideální maximální otáčky 

z hlediska životnosti stroje se pohybují na hranici 70% maximálních otáček. V níže 

uvedené tabulce jsou uvedeny řezné podmínky, které byly použity při experimentu. 

 

Obrázek č. 31: Upnutí nástrojů 
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Řezná 

podmínka 

Hrubování Předdokončení Dokončování 

ap [mm] 2 0,7 0,3 

ae [mm] 11,7 0,04 0,002 

vc [m/min] 200 200 200 

s [ot/min] 5 441 6 366 6 366 

f [mm/min] 870,56 636,6 636,6 

fz [mm/z] 0,04 0,05 0,05 

 

Mezi výhody CAD/CAM programů oproti ručnímu programování je následná 

optimalizace obráběcích drah tak i vedlejších drah, jako jsou například nájezdy, odjezdy. 

V následující tabulce jsou zaznamenány neřezné podmínky. 

Neřezné 

podmínky 
Hodnota 

fnájezd [mm/min] 1 400 

fodjezd [mm/min] 1 400 

frampa [mm/min] 650 

 

5.7 Průběh experimentu 

V průběhu experimentu nenastali žádné komplikace. Při provádění experimentu jsem 

se snažil eliminovat všechny možné zdroje chyb a nepřesnosti obrábění. Byl kladen důraz 

na pečlivé vyrovnání svěráku a vyrovnání polotovaru. Zřetel byl kladen také chlazení 

nástroje, kde bylo komplikované přivést emulzi přímo do místa řezu. V následující 

tabulce jsou naměřené časy, které byly naměřeny při samotném experimentu. 

 

Tabulka č. 17: Řezné podmínky použité v experimentu 

 

Tabulka č. 18: Neřezné podmínky při experimentu 
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Operace Čas 

Stěny 3:56 

Hrubování 5:55 

Předdokončení 10:12 

Dokončení 35:02 

Na následujících obrázcích je zachycen obrobek po hrubování, předdokončení 

a po obrobení volné „free form“ plochy. Další obrázky jsou přiloženy v příloze A, která 

se nachází na konci diplomové práce. 

 

 

 

 

Tabulka č. 19: Časy při obrábění 

 

Obrázek č. 32: Plocha po dokončení obrobení stěn a hrubování 
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Obrázek č. 33: Předdokončení tvarové plochy 

 

Obrázek č. 34: Dokončení tvarové plochy 
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6 Vyhodnocení experimentu 

6.1 Vyhodnocení obrábění 

Na zhotovených vzorcích metodou řádkování (ZIG) se porovnával čas vygenerovaný 

simulací s časem reálného obrábění, porovnávala se odchylka měřeného povrchu změřená 

na souřadnicovém měřícím stroji s odchylkou při simulaci v programu 

NX a vyhodnocena byla i reprodukovatelnost v rámci dvou obrobených ploch na jedné 

součásti. 

Při porovnávání časů byly časy reálné po obrábění vždy vyšší, jak časy generované 

simulací v programu NX. Do tohoto porovnání vstupuje řada faktorů, které mohou tuto 

skutečnost ovlivnit. Mezi faktory, které mají na časovou odchylku vliv, můžeme zařadit: 

výkonost řídicího systému CNC stroje, kvalita postprocesoru, zrychlení pojezdů a další. 

Z těchto důvodů budou vždy časy reálné od časů vypočtených při simulaci vyšší. 

Operace / Čas Reálný Simulace 

Stěny 3:56 3:33 

Hrubování 5:55 5:20 

Předdokončení 10:12 9:32 

Dokončení 35:02 33:26 

V rámci přípravy výroby byla vykonána celá řada kombinací simulací s aplikací různých 

frézovacích strategií. Na základě vizuální kontroly simulace, jak virtuálního porovnání 

CAD modelu a obrobeného obrobku, byla vybraná efektivní frézovací strategie. V rámci 

vybraných obráběcích operací předpokládám vysokou kvalitu obrobeného povrchu.  

Po provedeném experimentu použité nástroje nevykazovaly žádné poškození. 

 

Tabulka č. 20: Porovnání časů 
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6.2 Vyhodnocení součásti samotné 

Vzhled obrobené plochy za pomoci zvolené strategie vykazoval z vizuálního hlediska 

velmi dobrou kvalitu povrchu a nevykazoval žádné geometrické nepřesnosti v podobě 

vrypů. Obrobená plocha vykazuje slabě viditelné stopy po řezném nástroji. Z tohoto 

důvodu by obrobená plocha nebyla příliš vhodná pro optické aplikace, možné zlepšení 

by mohlo nastat až po rozleštění plochy. 

Na každé ploše bylo vybráno pět míst pro měření drsnosti povrchu, přičemž každé místo 

bylo měřeno třikrát. Místa byla vybrána na obou plochách ve stejné části z důvodu 

reálnějšího porovnání. Místa 1, 2 a 3 byla vybrána v rohu plochy, místo 4 bylo vybráno 

v nejnižším bodu plochy a místo 5 bylo vybráno na nejvyšším bodu plochy. Pro měření 

byl vybrán parametr Ra (µm). 

V rámci měření a snadnějšího vyhodnocení jsem rozdělil model na plochu A, která 

se nachází na levé straně a na plochu B na straně pravé. 

 

 

 

Obrázek č. 35: Měření drsnosti 
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Opakování / Úsek 1. 2. 3. 4. 5. 

1. 0,36 0,51 0,43 0,65 0,44 

2. 0,35 0,53 0,39 0,63 0,41 

3. 0,38 0,50 0,42 0,61 0,45 

Průměrná hodnota drsnosti na ploše A z 15 měření Ra 0,47 µm 

Opakování / Úsek 1. 2. 3. 4. 5. 

1. 0,41 0,58 0,48 0,46 0,45 

2. 0,42 0,61 0,48 0,47 0,47 

3. 0,44 0,61 0,46 0,44 0,41 

Průměrná hodnota drsnosti na ploše B z 15 měření Ra 0,48 µm 

Díky měření na SMS můžeme zjistit reálné odchylky povrchu od modelu. Měření jedné 

plochy probíhalo vždy dvakrát z důvodů verifikace výsledků. 

Na následujícím obrázku je vidět ověření ze softwaru NX. V rámci porovnání s měřenými 

hodnotami na SMS jsem provedl nastavení obou výstupních měřítek ve stejném rozsahu 

a stejném barevném rozložení, z důvodu reálnějšího porovnání.  

 

 

 

 

Tabulka č. 21: Měření drsnosti Ra (µm) plochy A 

 

Tabulka č. 22: Měření drsnosti Ra (µm) plochy B 
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Měřená součást na SMS byla proložena křivkou, kde došlo k vyhodnocení cca 1300 bodů. 

Při porovnání odchylek ze softwaru NX s naměřenými hodnotami je na první pohled 

zřejmé že naměřená součást vykazuje mnohem lepší hodnoty. Nejvyšší odchylka 

naměřené hodnoty je 0,0262 mm. 

Po prozkoumání následujícího obrázku lze konstatovat, že v levém spodním rohu díky 

následku vlivu nástroje, který zde začíná svůj řez a jeho ostří naráží kolmo na hranu. Proti 

tomu modro-červená hrana, nástroj najíždí plynule a nedochází zde k tak velkému 

rázovému zatížení. Pravý červený roh je následek vyhrnutého materiálu, který již není 

obroben, proto v tomto místě dochází ke kladné odchylce. 

Při opakovaném měření plochy A byla zjištěna nejvyšší odchylka 0,0274 mm, kde rozdíl 

hodnot z hlediska opakovatelnosti měření je 0,0012 mm. 

 

 

Obrázek č. 36: Verifikace ze softwaru NX 
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Obrázek č. 37: Měření plochy A ze SMS 

 

Obrázek č. 38: Opakované měření plochy A ze SMS 
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Z hlediska reprodukovatelnosti lze říci, že obrobená plocha B vykazuje mnohem lepší 

rozptyl hodnot. To může být výsledek vlivu teplotního ustálení stroje, zjednodušeně 

řečeno stroj nebyl zahřát na provozní teplotu. Nejvyšší odchylka je 0,0222 mm 

a při opakovaném měření byla zjištěna odchylka 0,0218 mm. Rozdíl zjištěných hodnot 

odchylek je 0,0004 mm. 

Celý povrch vykazuje odchylky jak v kladné tak záporné hodnotě. Kladná odchylka 

vznikla nejspíše odtlačením nástroje materiálem a tedy nedoříznutím až na finální tvar. 

V místě údolí je větší část plochy nástroje v kontaktu a tedy dochází k větší síle odtlačení 

a proto povrch vykazuje kladné odchylky. Naopak v místě výstupku je menší plocha, 

menší síla odtlačení a nástroj se více prořízne k požadovanému tvaru. Stejně tak jako 

je tomu v případě proříznutí na počátku vniknutí nástroje na levé světle modré straně. 

Na základě vhodného nastavení barevného spektra, kterým lze pozorovat rozsah rozlišení 

pozorovaných odchylek výroby lze konstatovat, že k největší odchylce došlo 0,0274 mm, 

pokud bereme nejhůře možnou odchylku ze všech měření. K nejčastější odchylce došlo 

v rozmezí hodnot ± 0,009 mm. Poměr podřezaného a nepodřezaného materiálů na základě 

měření vykazuje takřka totožné hodnoty. 
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Obrázek č. 39: Měření plochy B ze SMS 

 

Obrázek č. 40: Opakované měření plochy B ze SMS 
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6.3 Doporučení do dalších experimentů 

Doporučení pro zlepšení obrobení do dalších experimentů je v použití modernějších strojů 

a strojů, které jsou schopné obrábět v 5 osách. S pomocí 5tiosích CNC strojů a moderních 

CAM systémů je tato oblast otevřená novým možnostem výroby, které spočívají 

v záměrném použití 5tiosého obrábění, aby byly dodrženy záběrové podmínky, poloha 

kontaktního bodu a velikost třísky při jakémkoliv zakřivení povrchu. Na druhé straně 

je nutné mít na paměti nižší tuhost otevřeného systému 5 os. 

Zlepšení lze též dosáhnout na poli CAM systémů, kde navzdory rozsáhlým možnostem 

současných CAM systémů je tu prostor pro další vývoj při návrhu nových strategií nebo 

při zlepšení samotných simulací a zvýšení jejich reálností. Rovněž rozhodne přesnost 

výpočtů uzlových bodů CL dat a jejich následné dodržení řídicího systému stroje. 

Další možnost ve zlepšení přesnosti obrobení se naskytuje v případě vytvoření tzv. mapy 

korekcí, kde na základě měření ze SMS víme odchylky v jednotlivých částech. Pomocí 

odchylek by se vytvořila off-set odsazená plocha, která by se následně obrobila a dosáhli 

bychom tak obrobení požadované plochy s minimální odchylkou. Tímto směrem 

by se měly směřovat další experimenty týkající se této problematiky volných „free form“ 

ploch. 
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7 Závěr 

Výsledná kvalita vyrobených dílů je hodnocena velmi přísnými kritérii 

pro rozměrovou, geometrickou přesnost i kvalitu opracovaných povrchů. Přesné obrábění 

má proto klíčový význam pro moderní výrobu a CNC obráběcí stroje hrají v tomto 

procesu důležitou roli. Při tvorbě NC programů určených pro zhotovení složitých 

tvarových ploch jsou nezastupitelné CAM systémy. Kromě vytvoření prostředí pro tvorbu 

NC programů poskytují uživateli informace, které umožňují optimalizovat a dolaďovat 

NC programy během vytváření a nikoliv až v průběhu samotného obrábění. 

Cílem experimentu bylo analyzovat dostupné frézovací strategie vygenerované z CAM 

systému SIEMENS NX 10.0. V praktické části byl vytvořen návrh zkušebního modelu, 

navrhnutí třech strategií obrábění, vybrání nejvhodnější varianty, návrh technologických 

podmínek obrábění, tvorba partprogramu, úprava postprocesoru respektive výstupních 

NC kódů a to vše za doporučených nejlepších podmínek získaných teoretickým 

průzkumem. 

Vybraná součást, u níž byl předpoklad dosažení nejlepší kvality povrchu a přesnosti byla 

experimentálně vyrobena a podrobena měření na SMS. Při porovnání odchylek tvaru 

softwaru NX s naměřenými hodnotami na vyrobené součásti bylo experimentálně 

potvrzeno, že naměřená součást vykazuje mnohem lepší hodnoty, než ukazovala simulace 

v CAM systému. Průměrná hodnota drsnosti plochy A je Ra 0,47 µm a hodnota drsnosti 

plochy B je Ra 0,48 µm. Nejvyšší odchylka naměřené hodnoty na volné ploše A je 0,0262 

mm. 

Z hlediska reprodukovatelnosti lze říci, že obrobená plocha B vykazuje mnohem lepší 

hodnoty odchylek a došlo zde i k ustálení odchylek. To může být následek vlivu 

teplotního ustálení stroje, zjednodušeně řečeno, stroj nebyl zahřát na provozní teplotu. 

Nejvyšší odchylka je 0,0222 mm a při opakovaném měření byla zjištěna odchylka 0,0218 

mm. Rozdíl zjištěných hodnot je 0,0004 mm. 

Experimentem bylo ověřeno, že mnou navržená strategie, popsaná v kapitolách výše 

lze použít pro obrábění volných „free form“ ploch a že povede k dosažení požadované 

přesnosti. 

Doporučení pro další zaměření je ve zvýšení přesnosti obrobení  to se naskytuje v případě 

vytvoření tzv. mapy korekcí, kde na základě měření ze SMS víme odchylky 
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v jednotlivých částech. Pomocí odchylek by se vytvořila off-set odsazená plocha, která 

by se následně obrobila a dosáhli bychom tak obrobení požadované plochy s minimální 

odchylkou. Tímto směrem by se měly ubírat další experimenty. 
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- Přílohy B, C a D jsou obsaženy na přiloženém CD 
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Příloha A – Fotografie z obrábění volných „free-form“ ploch 

Na níže zobrazeném obrázku se nachází obrobek po obrobení stěn a po hrubování první 

části, obrobení proběhlo na CNC obráběcím centru MAS VMC 500. 

 

Obrobek po dokončení předdokončovací strategie. 
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Obrobek po dokončení dokončovací strategie. 

 

Na níže zobrazených obrázcích se nachází zcela obrobený obrobek po dokončení 

obrobení obou obráběných volných „free form“ ploch. Díky problematické odrazivosti 

světla jsem přiložil tři obrázky pro reálnější náhled. 
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