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Úvod 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat problematikou frézování obecných tvarů stopkovými 

frézami s využitím tříosých frézek. Na rovinných vzorcích se budu snažit dokázat, že při 

konstantním bočním kroku frézy, posuvu a otáčkách lze dosáhnout různé kvality povrchu a to 

naklopením obrobnu a tím eliminaci kontaktu osy rotace nástroje s obrobkem. Ve svém 

experimentu budu Computer Aided Manufacturing (počítačem podporovaná výroba) softvare 

Siemens NX. Budu popisovat postup od tvorby modelu, až po generování NC kódu a budu 

zkoumat přesnost výpočtů při generování drah v tomto software. Celkem obrobím čtyři nosiče 

vzorků a každý bude obsahovat šest vzorků. Na těchto vzorcích budu měřit a následně 

porovnávat parametry drsnosti. 

1. Hodnocení kvality obrábění a 

zbytková výška 

Zbytková výška na povrchu součásti vzniká po obrábění kulovými frézami. Zbytková 

výška je parametr, negativně ovlivňující celkovou kvalitu povrchu. Jsou dva faktory, které 

ovlivňují zbytkovou výšku. První je Rádius kulové frézy. Čím větší je rádius kulové frézy, 

tím nižší zbytkovou výšku bude mít výsledný povrch. Druhým parametrem je krok frézy 

(tool path interval), čím menší krok při obrábění nastavíme, tím nižší parametr zbytkové 

výšky dostaneme. [1] 

Cílem obrábění je vytvořit požadovaný tvar součásti s vysokou kvalitou povrchu, s co 

možná nejvyšší efektivitou obráběcího procesu. Jsou to protichůdné cíle. Při obrábění 

konkrétního polotovaru na tříosé frézce, kde je zapotřebí frézovat různé obecné plochy, 

budeme nuceni využít kulovou frézu. Velikost rádiusu špičky kulové frézy zvolíme, tak 

velký, jak to rozměry součástí dovolí. Velikost nástroje pozitivně ovlivní efektivitu 

obráběcího procesu i kvalitu obrobeného povrchu, omezující parametr maximální velikosti 

nástroje je konstrukce součásti. Dále musíme určit dráhu nástroje, tak aby obrábění 

netrvalo zbytečně dlouho, ale zároveň abychom dosáhli co možná nejvyšší kvality 
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obrobeného povrchu. Z pohledu efektivity chceme zvolit krok nástroje (tool path) co 

možná nejvyšší, ale z pohledu kvality povrchu naopak co nejnižší. My musíme najít 

kompromis mezi efektivitou a kvalitou povrchu. [1] 

 

Obrázek 1. zbytková výška [1] 

1.1. Definice zbytkové výšky 

Zbytkovou výšku můžeme definovat, jako výškový rozdíl mezi požadovaným povrchem a 

pravidelně se vyskytujícími výstupky na povrchu, které jsou negativem obálky tvarového 

nástroje. Tyto pravidelně se vyskytující výstupky vznikají po obrábění kulovými frézami. 

Velikost výstupků je závislá na velikosti zvoleného nástroje a na volbě velikosti kroku 

nástroje (tool path interval). [3] 

V příručce obrábění [3] je uvedený vztah pro výpočet zbytkové výšky      𝑍𝑉 =
𝑘2

4𝐷
 , kde 

„k“ je velikost kroku a „D“ je průměr frézy. Tento vztah, ale není zcela přesný, zbytkovou 

výšku (scallop height) definuje pouze přibližně. [3] 

V následujících kapitolách definuji další dva způsoby výpočtu zbytkové výšky 

z geometrického hlediska naprosto přesné. Je, ale nutné vzít v úvahu, že obě tyto varianty 
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zohledňují pouze geometrické vlivy vzniku ZV. V následujících výpočtech uvažuji ideální 

podmínky. V reálném obrábění budou ZV negativně ovlivňovat další parametry, jako 

například nepřesnost stroje, otupení břitu a obvodové házení frézky atd. [4] 

Následující způsoby výpočtu jsou pro teoretickou zbytkovou výšku a bereme zde v úvahu 

pouze následující teoretické podmínky: 

• Nástroj i stroj mají dokonalou tuhost. (nenastává vlnění) 

• Povrch obráběného materiálu se nedeformuje 

• Nástroj je dokonale přesný a ostrý (neodtrhává materiál) [4] 

1.2. Výpočet pomocí Pythagorovy věty  

Výpočet zbytkové výšky pomocí Pythagorovy věty je nejjednodušší způsob výpočtu. 

Víme, že zbytková výška bude nabývat nejvyšší hodnoty vždy přesně v polovině kroku 

nástroje, takže jako protilehlou stranu v trojúhelníku bereme hodnotu k/2 a přepona 

poloměr nástroje R a z těchto dvou hodnot už lehce dopočítáme stranu 𝑎 = √𝑅2 − (𝑘2/4) 

, kterou už jen odečteme od hodnoty poloměru nástroje R a získáme tak zbytkovou výšku 

ZV. 

 

Obrázek 2. výpočet ZV pomocí Pythagorovy věty 
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Obrázek 3.  jednotková kružnice [2] 

𝑍𝑉 = 𝑅 − 𝑎 = 𝑅 − √𝑅2 − 𝑘2/4 

 

1.3. Výpočet pomocí goniometrických funkcí 

Výpočet zbytkové výšky pomocí goniometrických funkcí je složitější způsob výpočtu než 

v předcházejícím případě. V tomto způsobu výpočtu využijeme znalost jednotkové 

kružnice (obrázek 3). Známe vzorec 𝑠𝑖𝑛𝛼2 + 𝑐𝑜𝑠𝛼2 = 1, který platí pro jednotkovou 

kružnici, pro kružnici o konkrétním poloměru R bude vzorec vypadat takto: 𝑠𝑖𝑛𝛼2 ∗ 𝑅 +

𝑐𝑜𝑠𝛼2 ∗ 𝑅 = 𝑅,   kde je nutno jako parametr cosα *R vzít pouze poloviční hodnotu kroku 

frézy k/2 viz obrázek 4. Hodnota cosα musí být vynásobena poloměrem frézy R, protože se 

nejedná o jednotkovou kružnici. Teď nám už jen 

zbývá dopočítat úhel, (obrázek 4) zde využijeme 

jednoduchý vzorec 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖𝑙𝑒ℎ𝑙á

𝑝ř𝑒𝑝𝑜𝑛𝑎
=

𝑘/2

𝑅
 => 𝛼 =

𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑘/2

𝑅
. 

Finální vzorec pro výpočet zbytkové výšky ZV 

pomocí goniometrických funkcí vypadá takto: 𝑍𝑉 =

𝑅 − 𝑅 ∗ 𝑠𝑖𝑛 ∗ (𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑘

2∗𝑅
) 
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          Obrázek 4 výpočet ZV pomocí goniometrických funkcí 

1.4. Závislost kroku na ZV 

V následujícím grafu vidíme závislost kroku nástroje (plná křivka) na zbytkové výšce při 

konstantním poloměru nástroje „R“. 

Velikost zbytkové výšky nemůže být větší než poloměr nástroje, proto uvažujeme jako 

maximální zbytkovou výšku ZVMAX=R, ZVMAX=100% R, která vzniká při velikosti kroku 

k=2R, tudíž kMAX=200%R 
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Graf 1 Závislost velikosti zbytkové výšky na kroku, při konstantním poloměru nástroje 

 

1.5. Tvorba trajektorie nástroje 

Významnou roli v kvalitě povrchu po frézování hraje volba správné metody tvorby 

řezných drah nástroje. V dnešní době CAM softwary umí trajektorii nástroje generovat 

mnoha metodami. Na obrázku 5. jsou znázorněny vybrané způsoby generování drah 

nástroje. Jsou znázorněny na konkávní ploše (vypouklý kryt žárovky) [1,9]: 

• Iso-planar tool paths 

• Constant scallop height tool paths 

• Non-iso-parametric 

• Iso-parametric tool paths 

• Iso-curvature 

• Isophote based tool path 
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• Guide surface tool path generation 

V praktické části své práce pro frézování vzorků využiji strategii, kterou software Siemens 

NX nazývá MSH = maximum scallop height, jedná se o obdobu strategie Constant scallop-

height tool paths ze zdroje [1]. V jednom případě nastavujeme maximální zbytkovou 

výšku, kterou software nesmí překročit. V druhém případě nastavujeme konstantní 

zbytkovou výšku. 

 

Obrázek 5. metody generování řezných drah [1] 
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2. Kvalita povrchu po frézování 

Obrobený povrch se na první pohled může zdát bezchybný a na dotek může být hladký, ale 

pokud použijeme moderní způsoby měření kvality povrchu, tak na povrchu obrobeném 

frézováním najdeme vždy spoustu vad a nedokonalostí. Frézování není vhodné obrábění, 

pokud budeme mít vysoký požadavek na kvalitu povrchu, protože velmi jemným 

frézováním obecných tvarů stopkovými frézami nejsme schopni dosáhnout kvalitnějšího 

povrchu než Ra = 0,8 a IT7. Takto kvalitního povrchu frézováním docílíme pouze pokud 

budeme volit malý průřez třísky, abychom se vyhnuli vysokým řezným silám, a tudíž i 

velkým deformacím povrchu. [13] 

Je velmi důležité při vyhodnocování kvality povrchu dbát na způsob měření. Pokud 

budeme měřit parametr drsnosti „Ra“ na frézovaném povrchu kolmo na směr řezných drah 

nástroje naměříme mnohem vyšší hodnoty, než kdybychom drsnost měřili rovnoběžně se 

směrem drahami nástroje. Pro nás jsou nejzajímavější právě nejvyšší hodnoty parametrů 

drsnosti, které negativně ovlivňují výslednou kvalitu povrchu.  Nejnegativnější hodnoty 

nás zajímají abychom s jistotou věděli, že větší drsnost, než tu co jsme naměřili se na 

vyhodnocovaném povrchu nevyskytne. [13]. 

Pří frézování povrchu, na kterém musíme dosáhnout vysoké kvality, musíme klást důraz na 

tuhost stroje, tuhost a kvalitu nástroje (vysoká kvalita materiálů a nízké opotřebení 

nástroje), způsob upnutí nástroje a spoustu dalších vlivů, které ovlivňují obráběcí proces. 

Například upnutím nástroje v upínacím zařízení Weldon nejsme schopni dosáhnout 

kvalitního povrchu z důvodu nepřesného upnutí. Upínací zařízení Weldon funguje tak, že 

do něho axiálně vsuneme nástroj, který radiálně z jednoho směru pojistíme šroubem. Čím 

více šroub utáhneme tím více nástroj vyosíme, z toho plyne, že nástroj bude házet. Nejlepší 

způsob upnutí jsou tepelné upínače, které fungují na základě tepelné roztažnosti materiálů. 

Tyto upínače jsou konstrukčně nejjednodušší. Stopky upínačů jsou štíhlé, rotační, tuhé a 

přesné. Nástroj upnut v tepelném upínači bude mít při rotaci velmi nízké házení, z toho 

vyplývá, že budeme vyšší pravděpodobnost dosažení kvalitního povrchu. [16] 
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Obrázek 5. způsoby obrábění konkávní plochy [17] 

2.1. Vliv nastavení CAM systému na kvalitu povrchu  

Na kvalitu obrobené plochy má velký vliv použitá fréza, trajektorie nástroje, směr 

obrábění, rychlost posuvu, 

řezná rychlost, použitá 

procesní kapalina a mnoho 

dalších parametrů. Věnovat se 

všem těmto parametrům by 

bylo náročné, proto se v této 

kapitole budeme věnovat 

teoretické kvalitě povrchu 

konkávní a konvexní plochy, 

obráběné stopkovou frézou - 

válcovou a kulovou, při 

příčném a podélném směru 

nástroje viz. obrázek 6.[17] 

a) Obrábění válcovou, čelní frézou horizontálně, čas t = 185 s 

b) Obrábění válcovou čelní frézou vertikálně, čas t = 40 s 

c) Obrábění kulovou frézou horizontálně, čas t = 25 s 

d) Obrábění kulovou frézou vertikálně, čas t = 27 s 

Vidíme, že drsnot povrchu bude velmi záležet na způsobu měření, v případě „a)“ a „c)“, 

kde nástroj bude obrábět horizontálně, dosáhneme pozitivnějších hodnot drsnosti, pokud ji 

budeme měřit v horizontálním směru, než kdybychom jí měřili ve vertikálním směru. Dále 

je důležité vzít v úvahu tvar nástroje, který zvolíme v případech, kdy obrábíme vertikálně 

„b)“ a „d)“ na tom, zda je fréza kulová nebo válcová tolik nezáleží. V případě 

horizontálního směru obrábění „a)“ a „c)“ je zřejmé, že dosáhneme kvalitnějšího povrchu 

použitím kulové frézy, a to za mnohem kratší čas. [17] 

V praktické části své práce, budu také frézovat konkávní plochu a na základě tohoto 

experimentu zvolím kulovou frézu, která bude obrábět v horizontálním směru jako 

v případě „c)“. 
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Obrázek 6. nárůstek kroku 

3. Frézování rovinných ploch 

Frézování rovinných ploch je nejjednodušší typ frézování. Za předpokladu, že budeme 

frézovat rovinnou plochu orientovanou vodorovně, nám stačí využit tříosé frézovací 

centrum a válcovou stopkovou frézu. Pokud, ale rovinná plocha, kterou chceme frézovat 

není ve vodorovné poloze, musíme při využití tříosé frézky jako nástroj využít kulovou 

stopkovou frézu, ale tím nám bude vznikat zbytková výška při obrábění. Pokud budeme 

chtít využít válcovou stopkovou frézu na obrábění rovinné naklopené plochy musíme 

využít pětiosé frézovací centrum, abychom mohli nástroj naklopit, tak aby jeho čelo bylo 

rovnoběžné s obráběnou plochou. [3] 

3.1. Frézování rovinné, nakloněné plochy 

Obecně pořizovací náklady stroje rostou s počtem řízených os stroje a běžně se setkáme 

s případem kdy nakloněnou rovinnou plochu obrábíme na tříosé CNC frézce s kulovou 

stopkovou frézkou. Proto se dále budeme zabývat právě tímto případem a problematikou 

vzniku zbytkové výšky. 

Na 7. obrázku, kde je hlavní řezný rotační pohyb 

frézy a vedlejší řezný pohyb přímočarý, vratný 

vykonává nástroj v rovině Z (rovina XY je rovina 

této stránky), pokud bude krok (tool path) „k“ v ose 

X konstantní, vidíme nežádoucí nárůst zbytkové 

výšky na obrobku s rostoucím úhlem α. Abychom 

dosáhli požadované zbytkové výšky (scallop height) 

musíme velikost kroku „k“ v ose X zmenšit 

v závislosti na tom jak moc je obráběná naklopená 

podle následujících vzorců. 
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𝑘 = √4𝑅2 − 4(𝑅 − 𝑍𝑉)2   𝑘′ =
𝑘

𝑐𝑜𝑠𝛼
  𝑍𝑉′ = 𝑅 −

√𝑅2 − (
𝑘′

2
)

2
 

3.2. Efektivní průměr frézy 

Při obráběním na tříosé frézce, kdy nástroj a materiál jsou na sebe kolmé, je řezná rychlost 

v ose frézy nulová. Je zapotřebí vyhýbat se takovýmto případům, protože v tomto místě 

nástroj obrobek neřeže, ale zatlačuje a tváří materiál obrobku. Tímto se v místě řezu 

zvyšuje teplota řezání, pěchuje se tříska a vznikají nárůstky. Všechny tyto jevy jsou 

negativní a zhoršují kvalitu povrchu obráběného materiálu, klesá trvanlivost nástroje a 

roste riziko vyštípnutí nástroje. Tyto negativní jevy lze eliminovat nakloněním obrobku. 

Případně využít stroj schopný naklápět vřeteno. 

Naklopení obrobku zajistíme, že normála obráběné plochy nebude rovnoběžná s osou 

rotace frézy. Bod na nástroji v ose rotace, kde je nulová řezná rychlost nebude v kontaktu 

s obráběnou plochou. [5] 



21 

 

 

Obrázek 7. efektivní průměr frézy při obrábění [5] 

𝑑𝑒𝑓𝑓 = 𝑑 ∗ 𝑠𝑖𝑛 [𝛽 ± 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (
𝑑 − 2𝑎𝑝

𝑑
)] 

Musíme si uvědomit, že zvýšení efektivního průměru lze dosáhnout nakloněním frézy, ale 

stejného výsledku docílíme i naklopením obrobku a tím pádem můžeme využít pouze 

tříosou frézku na místo pětiosé. Díky naklonění obrobku se zvýší efektivní průměr kulové 

frézy. Čím vyšší deff, tím vyšší je i řezná rychlost, zvýší se i trvanlivost nástroje a kvalita 

obrobené plochy. [5] 

Problém nastává, když budeme chtít na tříosé frézce frézovat tvarově složitý „free-form“ 

povrch. Kvůli absenci čtvrté osy na stroji nemůžeme adaptivně přizpůsobovat úhel mezi 

normálou obráběného povrchu a osou rotace nástroje. Na tříosém stroji bychom neustále 

byli nuceni měnit náklon obrobku, to ale s využitím klasického svěráku není možné a 

budeme se muset smířit s tím, že v některých místech nástroj bude kolmý na obráběnou 

plochu a nedocílíme tak kvalitního povrchu jako při adaptivním naklápění obrobku. [5] 

 

Výhody pětiosého obrábění: 
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• Zlepšení drsnosti povrchu v podélném i příčném směru 

• Konstantní zbytková výška po obrábění 

• Zlepšení přesnosti obrábění 

• Zvýšení trvanlivosti nástroje  

• Neměnné řezné podmínky 

• Konstantní průřez třísky 

• Zefektivnění procesu, využitím vyšších řezných rychlostí [5] 

 

 

 

 

4. Integrita povrchu  

„Soubor charakteristik, které popisují vliv povrchové vrstvy, může být různě široký, nejen s 

ohledem na použité výrobní technologie a na způsob zatěžování součásti v provozu, ale i se 

zřetelem na technické ekonomické a organizační aspekty kontroly“ definice integrity 

povrchu podle zdroje [6]. 

Složky, které tvoří integritu povrchu: 

• Geometrická přesnost 

• Profil a drsnot povrchu 

• Zbytkové napětí 

• Tvrdost povrchu 

• Změny struktury 

• Tepelné změny a trhlinky 

• Chemické změny 
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4.1. Geometrická přesnost 

Geometrická přesnost udává rozdíl mezi skutečným rozměrem součásti a teoreticky 

přesným rozměrem. Jedná se o odchylku tvaru součásti mezi teoreticky přesnou hodnotou, 

které jsme chtěli dosáhnout a skutečným rozměrem kterého jsme dosáhli. [8] 

Při určování geometrické přesnosti vycházíme z GPS (Geometrical product specification) 

jedná se o mezinárodní dokument, který se využívá ke stanovení přesnosti na technických 

výkresech. ISO-GPS je jazyk, který využíváme celosvětově proto, aby součást navržená 

v jedné zemi, mohla být v druhé zemi naprosto v souladu s geometrickou tolerancí 

vyrobena. [7] 

Tabulka 1 geometrická přesnost povrchu [8] 

tvaru 

přímosti 
 

rovinnosti 
 

kruhovitosti 
 

válcovitosti 
 

tvaru profilu 
 

tvaru plochy 
 

směru 

rovnoběžnosti 
 

kolmosti 
 

sklonu 
 

polohy 

umístění 
 

soustřednosti a 

souososti 
 

souměrnosti 
 

házení 
kruhového 

 

celkového 
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4.2. Profil a drsnost povrchu 

Drsnost povrchu definujeme jako mikro-geometrii povrchu, ovlivňuje hlavně funkční 

vlastnosti povrchu. Jedná se o malé nepravidelnosti povrchu, které vznikli technologickou 

operací, neuvažujeme zde původní vady materiálu (trhliny a póry) ani náhodná poškození 

(otřepy, vyvýšeniny, vyboulení, naraženiny, staženiny). Drsnost povrchu stanovujeme dle 

normy ISO 468, která umožňuje jednoznačnou kontrolu, srovnání a je to základní 

podmínka vyměnitelnosti součásti. 

Prvotní operací nejčastěji bývá odlévání nebo tváření, ale ne vždy těmito operacemi 

dosáhneme požadované drsnosti a musíme využít třískové obrábění. Nový povrch vznikne 

působením břitu, který po sobě zanechá stopy na povrchu obrobku. Tyto stopy můžeme 

ovlivnit geometrií nástroje, řeznou rychlostí, velikostí posuvu atd. 

Teoretickou drsnost povrchu vyhodnocujeme za těchto podmínek: 

• Soustava, stroj-nástroj-obrobek je dokonale tuhá 

• Neměnné kinematické podmínky 

• Břit nástroje tvoří přesné geometrické čáry 

• Obráběný povrch se elasticky ani plasticky nedeformuje 

4.2.1. Teorie drsnosti 

• Profil výrobku (skutečný povrch) odděluje těleso od svého okolí podle normy DIN 

EN ISO 4287 [14], jedná se o dotykovou metodou řezu zachycený obalový profil 

skutečného povrchu. Obsahuje úchylky tvaru vlnitost a drsnost. 

• Dotyková metoda řezu je měřící metoda dvourozměrného zachycení povrchu. 

Posuvové zařízení pohybuje konstantní rychlostí snímacím hrotem po povrchu 

součásti. (Je důležité správně zvolit snímací hrot). 

• Měřená délka je délka povrchu součásti, na které měříme parametry povrchu. 

Drsnost se dle normy ČSN EN ISO 4287 [12] měří na ploše veliké aspoň, tak aby 

se tam základní měřená plocha vešla sedmkrát. Z těchto sedmi, je první délka 
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nájezd a poslední výjezd z měřeného úseku. Zbylých pět základních délek 

nacházející se ve středu intervalu, jsou zdroje dat pro vyhodnocení parametrů 

drsnosti povrchu. 

• Volba měřené délky se provádí dle normy ISO 3274 [15] (0,08-0,25-0,8-2,5-8 

mm), my si dle velikosti měřeného povrchu budeme snažit zvolit, co největší 

měřenou délku, jejíž sedminásobek bude kratší než nejdelší přímka, která by se 

vešla na měřený povrch. (čím delší měřená délka je tím je měření kvalitnější).  

 

4.2.2. Parametry drsnosti 

Následující tabulka obsahuje vybrané struktury drsnosti povrchu dle normy ČSN EN ISO 

4287 [12]. Tato norma se zaměřuje hlavně na rozměry výstupků jako je jejich délka, šířka, 

výška nebo špičatost. V této normě není zahrnuta textura povrchu. 

V názvu parametru jsou uvedeny vždy minimálně dvě definice, jedna je název parametru 

podle normy ČSN EN ISO 4287 [12] a druhá je název parametru, podle metrologické 

příručky firmy Mahr [10], která vyrábí metrologická měřící zařízení, se kterými budu 

v praktické části měřit některé vybrané parametry drsnosti povrchu na obrobených 

vzorcích. 

 

 

Tabulka 2 vybrané parametry drsnosti dle ČSN EN ISO 4287 [12] 

znače

ní 

název jednotk

a 

popis 

Ra 

Průměrná 

aritmetická 

úchylka 

profilu = 

střední 

hodnota 

drsnosti 

μm 
 

Aritmetická střední hodnota všech částí hodnot 

profilu drsnosti. 



26 

 

 

 
Rsm 

Průměrná 

šířka prvků 

profilu = 

střední 

vzdálenost 

rýh 

mm 
 

Aritmetická střední hodnota šířek profilových 

elementů drsnosti profilu. Velikost periody. 

𝑅𝑆𝑀 =
1

𝑛
∑ 𝑆𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

 

Pt 

Hloubka 

profilu = 

celková výška 

profilu ≈ 

zbytková 

výška 

μm 
 

Součet výšky největší špičky a prohlubně 

profilu. 

 

Rz 

Hloubka 

drsnosti = 

výška 

nerovnosti  

μm 
 

Rz je aritmetická střední hodnota 

z jednotlivých hloubek drsnosti Rzi za sebou 

následujících jednotlivých měřených drah 

 
Rp 
= 

Rzi 
- 

Rv 
 
 
 

Největší 

výška 

výstupku 

profilu = 

výška největší 

špičky 

 

μm 
 

Výška největší špičky profilu drsnosti uvnitř 

jednotlivé měřící dráhy. Dle starších definic 

bude pro střední hodnotu z více jednotlivých 

měřících drah použito také označení: 

 𝑅𝑧𝑖 = ∑(𝑅𝑝 + 𝑅𝑣) 
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Rp 
= 

Rzi 
- 

Rv 

 

 

 

 

Největší 

výška 

výstupku 

profilu = 

výška největší 

špičky 
 

Rv 
= 

Rzi 
- 

Rp 

Největší 

hloubka 

prohlubně 

profilu = 

Hloubka 

největší 

prohlubně 

μm 

 

Je hloubka největší prohlubně R-profilu uvnitř 

jednotlivé měřící dráhy. Pro Rv byla také 

použita zkratka Rm. 

𝑅𝑧𝑖 = ∑(𝑅𝑝 + 𝑅𝑣) 

 

 

Rku 

Špičatost 

posuzovanéh

o profilu = 

strmost 

profilu 

drsnosti 

 

Hodnota strmosti hustoty amplitudové křivky. 

Při normálním rozdělení hodnot profilu Rku=3. 

Strmost profilu drsnosti je velmi ovlivněna 

jednotlivými rýhami, a hlavně jednotlivými 

špičkami. 

 

RΔq 

Průměrný 

kvadratický 

sklon 

posuzovanéh

 

Jedná se o střední kvadratickou hodnotu 

lokálních stoupání profilu drsnosti. 

Lokální stoupání profilu bude vyhodnoceno až 

po aplikaci filtru.  
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o profilu = 

Střední 

stoupání 

profilu 

Rmr 
(c) 

Materiálový 

poměr profilu 

= 

Materiálový 

podíl profilu 

drsnosti = 

nosný podíl 

 

V procentech uvedený poměr materiálem 

zaplněné délky k celkové měřící trajektorii ve 

stanovené hladině řezu C. 

Podílová křivka materiálu= Abottova křivka 

udává materiálový podíl v závislosti na hladině 

řezu C. 

 

 
[10], [11], [12] 

 

4.2.3. Volba drsnosti povrchu 

Drsnost povrchu volíme podle toho, zda se jedná o funkční povrch či nikoli. Vnější plochy 

součástek se dokončují lépe než vnitřní plochy, a je pro nás jednoduší dosáhnut nižší 

drsnosti na povrchu hřídele než uvnitř náboje. Z ekonomického hlediska je pro nás 

výhodnější nevyužívat dokončovací operace a plochy které nemají funkční charakter 

nechat neobrobené. Naopak se v praxi setkáme se součástmi, kde je kladený velký důraz na 

kvalitu povrchu si musíme připlatit za zhotovení kvalitního povrchu, například lapováním 

nebo superfinišováním. 

4.2.4. Měření drsnosti 

Při zkoumání kvality povrchu součásti rozlišujeme geometrické nepravidelnosti na 

makrogeometrii a mikrogeometrii. Makrogeometrie obsahuje parametry vlnitosti a 
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Obrázek 9. schéma vyhodnocování povrchu  

pomocí filtrů [10] 

odchylek tvaru (popsané v kapitole Geometrická přesnost), zatímco do mikrogeometri patří 

parametry drsnosti (mikronerovnosti), kterých existuje okolo tří set. Drsnost je naměřená 

správně jen pokud se nám tam neprojeví makrogeometrické odchylky, toho docílíme 

správnou volbou základní délky (0,08-0,25-0,8-2,5-8 mm) a aplikací filtrů. 

Pomocí filtru profilu rozdělujeme parametry povrchu na krátkovlnné a dlouhovlnné složky. 

Dle normy ISO 11562 používáme tři filtry povrchu: 

 

Obrázek 8. princip filtrace profilu drsnosti a vlnitosti [10] 

 

L s= Krátkovlnný filtr definuje rozhraní mezi drsností a kratšími složkami         vln profilu, 

jeho aplikací získáme základní profil. 

L c= Krátkovlnný až dlouhovlnný filtr definuje rozhraní mezi složkami drsnosti a vlnitosti, 

jeho aplikací dostaneme ze základního profilu, profil drsnosti. 

L f = Dlouhovlnný filtr definuje rozhraní mezi vlnitostí delšími složkami profilu, aplikací 

tohoto a Lc filtru získáme ze základního profilu, profil vlnitosti. 

 

Na obrázku 10. je znázorněné 

schéma aplikace filtrů povrchu 

na měřené součásti. Je zde 

znázorněno pořadí aplikování 

filtrů a také to, jaký profil jimi 
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získáme. Například pro získání profilu vlnitosti musíme využít všechny tři filtry. Profil 

výrobku je jeho skutečný povrch, který ho odděluje od okolního prostředí. [10] 

A = profil výrobku 

B = profil drsnosti R 

C = profil vlnitosti W 

D = úchylka tvaru 

 

 

Obrázek 10. drsnost, vlnitost a úchylka tvaru povrchu [10] 

• Základní profil: Je využíván jen pro vyhodnocování ostatních profilů. Nemá jiné 

uplatnění. 

• Profil drsnosti: Právě z tohoto profilu se stanovují parametry drsnosti, popsané v 

kapitole parametry drsnosti. Drsnost závisí na použitém nástroji při obrábění. 

• Profil vlnitosti: Za vlnitost jsou považovány všechny nerovnosti větší než drsnost, 

na vlnitosti je navrstvená drsnost. Vlnitost nejčastěji způsobuje chvění stroje při 

obrábění. 

• Úchylka tvaru: Nerovnosti větší než vlnitost, nejčastěji vzniká špatným nastavením 

stroje. 

Jednotlivé profily se mohou lišit v závislosti na směru měření. Podle směru měření je 

rozdělujeme na příčné a podélné (obrázek 12). 

 

Obrázek 11. příčný a podélný profil 
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Ve většině případů příčný profil nabývá vyšších hodnot než podélný, proto vyhodnocujeme 

právě příčný profil. Zajímá nás ta nejnegativnější hodnota, kvality povrchu na součásti, 

kterou jsme schopni naměřit abychom věděli, jaká nejhorší situace z pohledu kvality 

povrchu může nastat. Při měření drsnosti v praktické části své práce budu měřit pouze 

příčný profil drsnosti, měřit podélný by nemělo smysl, nejspíš bych na všech devatenácti 

vzorcích naměřil stejnou hodnotu. 
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Praktická část 

V praktické části své práce budu frézovat vzorky z hliníku. Celkem budu frézovat čtyři 

nosiče vzorků, tři rovinné a jeden konkávní. Každý rovinný nosič vzorků bude obsahovat 6 

ploch, které budou obrobeny s požadavkem na maximální zbytkovou výškou 0,0063-0,01-

0,016-0,025-0,04-0,063mm. Rovinné nosiče vzorků budou tři, protože každý bude obráběn 

s různým naklopením 0°,10° a 20°. Dále budu obrábět jeden nosič šesti konkávních vzorků 

s požadavkem na maximální zbytkovou výšku 0,0063-0,016-0,04mm pro dvě různé funkce 

na výpočet řezných drah „On Part“ a „On Plane“. Cílem praktické části je zjistit závislost 

mezi nastavovanými parametry v CAMu a výsledným povrchem součásti. 

5. Výroba nosiče vzorků 

CNC (Computer Numerical Control) obráběcí stroje jsou řízeny programem v daném 

kódovacím jazyku. Já budu pracovat s ISO G-kódem. Tento kód můžeme získat třemi 

způsoby: ručním programováním, dílenským programováním nebo za použití CAM 

systému. Ruční programování je nejjednodušší způsob, ale jen pro tvarově jednoduché 

součásti - stačí znát strukturu ISO-G kódu podle normy ČSN ISO 6983-1 a obsluha CNC 

stroje je schopna řádově v minutách napsat kód obsahující několik desítek řádků pro obrobení 

jednoduchého dílu jako je například můj nosič vzorků. Pro tvarově složitější díly se využívají CAM 

(Computer Aided Manufacturing) systémy, ty mají tu nevýhodu, že nejdříve musíme vytvořit 

virtuální model a na základě rozměrů tohoto modelu vytvořit řezné dráhy a následně pomocí 

partprogramu vytvořit NC kód, který může obsahovat několik tisíc řádků. NC kód vygenerovaný 

softwarem Siemens NX pro vytvoření zkoumané plochy na mých vzorcích má asi 7000 řádků. [18] 

Nosiče vzorků (obrázek 13.) jsem se rozhodl z důvodu tvarové jednoduchosti obrábět 

pomocí ručního programování ISO-G kódu a následné simulaci a ověření správnosti kódu 

v programu Mikroprog-F. Údaje NC kódu můžeme rozlišit na geometrické, technologické 

a pomocné. Jako výchozí polotovar uvažuji kvádr hliníku o rozměrech 155x30x30mm, ale 

z důvodů pevnějšího a symetrického upnutí a zároveň jistoty obrábění všech ploch byl 
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nakonec zvolen polotvar 32x30x160mm, zvětšením polotovaru vznikly na výsledných 

vzorcích přebytky. 

• Geometrická data jsou souřadnice, které popisují trajektorii nástroje ve strojním 

prostoru. V našem případě to bude pohyb vřetena v osách X, Y, Z. 

• Technologická data definují technologické parametry jako jsou volba nástroje, 

řezná rychlost, rychlost posuvu, hloubka třísky a podobně. 

• Pomocné údaje v programu spouští/vypínají vřeteno, přívod procesní kapaliny, 

program nebo podprogram a jiné pomocné funkce. 

 

Tabulka 3 přehled funkcí ISO-G kódu 

FUNKC
E POPIS FUNKCE ADRESY 

 

ADRES
A POPIS ADRESY 

JEDNOTK
Y 

G00 rychloposuv X, Y, Z 
 

X, Y, Z souřadnice mm 

G01 
lineární 
interpolace X, Y, Z + F 

 
F posuv mm/min 
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G73 
obdelníková 
kapsa 

X, Y, Z + F + 
W 

 
W krok mm 

M3 start vřetena CW S 
 

S otáčky ot/min 

M5 
zastavení 
vřetena   

 
T 

označení 
nástroje   

M6 výměna nástroje T 
    M30 konec programu   
    

Tabulka 4 Ručně napsaný ISO-G kód 

N9 ; 
polotova
r 

155x30x3
0           

N10 G00 X200 Y200 Z200         

N20 M6             T16 

N30 M3           
S100
0   

N40 G00 X0 Y0 Z31         

N50 G01 X-8 Y-8 Z30   F200     

N60 G73 X163 Y38 Z29 W2 F200     

N80 G00 X200 Y200 Z200         

N90 M6             T5 

N100 M3           
S100
0   

N110 G00 X-3 Y0 Z30         

N120 G01 X-3 Y0 Z24   F200     

N130 G01 X155 Y0 Z24   F200     

N140 G01 X155 Y30 Z24   F200     

N150 G01 X0 Y30 Z24   F200     

N160 G01 X0 Y2.5 Z24   F200     

N170 G01 X152.5 Y2.5 Z24   F200     

N180 G01 X152.5 Y27.5 Z24   F200     

N190 G01 X2.5 Y27.5 Z24   F200     

N200 G01 X2.5 Y2.5 Z24   F200     

N210 G01 X27.5 Y2.5 Z24   F200     

N220 G01 X27.5 Y27.5 Z24   F200     

N230 G01 X52.5 Y27.5 Z24   F200     

N240 G01 X52.5 Y2.5 Z24   F200     

N250 G01 X77.5 Y2.5 Z24   F200     

N260 G01 X77.5 Y27.5 Z24   F200     

N270 G01 X102.5 Y27.5 Z24   F200     

N280 G01 X102.5 Y2.5 Z24   F200     

N290 G01 X127.5 Y2.5 Z24   F200     

N300 G01 X127.5 Y27.5 Z24   F200     

N310 G01 X152.5 Y27.5 Z24   F200     

N320 G01 X152.5 Y2.5 Z24   F200     
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N330 G01 X152.5 Y2.5 Z30         

N340 G00 X200 Y200 Z200         

N350 M5               

N360 M30               

 

 

 

6. Tvorba NC drah v Siemens NX 

Siemens NX (dříve Unigraphics) je projekční software CAD (computer aided design), 

CAM (computer aided manufacturing) a CAE (computer aided eingenering). Tyto tři 

moduly jsou mezi sebou plně asociativní a spolupracující. Určujícím prvkem je CAM 

model. Pokud model změníme, změny se projeví v CAE i v CAM  modulech. Výhodou je, 

že tím umožňuje souběžnou práci technologů i konstruktérů (Collaborative Engineering).  

[20] 

 

6.1. Nepřesnost výpočtů Siemens NX 

Při tvorbě NC drah jsem zjistil, že Siemens NX generuje přibližně o 1 % menší boční krok 

oproti mým výpočtům. To je způsobeno více vlivy: 

• Software zaokrouhluje na tři desetinná místa 

• Parametr zbytkové výšky není počítán jako konstantní, ale jako maximální, kterou 

nesmí software překročit 

• Zjednodušení výpočtu za účelem snížit čas výpočtu 
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6.1.1. Přesný výpočet bočního kroku 

Tabulka 5 uvádí hodnoty kroku v ose Y vypočtené pomocí vzorce  

𝑍𝑉 = 𝑅 − √𝑅2 − 𝑘2/4 pro vznik zbytkové výšky, která je uvedena v levém sloupci 

tabulky. Absolutní velikost bočního kroku, je velikost bočního kroku nástroje podél 

obrobku (On Part). Pro stroj to znamená změnit souřadnice nástroje ve dvou osách pro 

vytvoření bočního kroku. Absolutní krok by vždy měl být velký jako v případě bez 

náklonu (hodnoty v tabulce označené světle modrou barvou). 

Tabulka 5 Přesný výpočet bočního kroku ručně 

 
velikost kroku v ose Y pro získání požadované ZV [mm] 

Požadovaná ZV 

[mm] 
0° 10° 20° 

0,0063 0,389 0,383 0,365 

0,01 0,489 0,482 0,46 

0,016 0,619 0,609 0,581 

0,025 0,773 0,761 0,726 

0,04 0,977 0,962 0,918 

0,063 1,223 1,205 1,149 

 

6.1.2. Výpočet bočního kroku dle Siemens NX  

Parametr zbytkové výšky se v SW Siemens NX nezadává konstantní, ale maximální do 

kolonky „Maximum Scallop Height“ (konstantní nelze zadat). Hodnoty v levé části tabulky 

6 jsou vygenerované boční kroky nástroje softwarem. Jednotlivé hodnoty v tabulce 6 jsou 

vždy nižší než v tabulce 5. Z toho plyne, že Siemens NX ani v jednom případě nepřekročí 

hodnotu zbytkové výšky, kterou jsme zadali. V pravé části tabulky 6 jsou uvedené hodnoty 

absolutního kroku nástroje podél obrobku. Je zde počítáno s vodorovný posuvem nástroje 

v ose Y i se svislým posuvem v ose Z. Hodnoty v řádcích jsou si velmi podobné, a to je 

správně, protože v řádcích jsou vždy uvedené velikosti kroků pro jeden zadaný parametr 

„Maximum Scallop Height“, ale pro tři různé naklopení vzorků. V ideálním případě by 

řádky v pravé části tabulky měli mít stejnou hodnotu. 
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Tabulka 6 Velikost bočního kroku generována Siemens NX 

Požadovaná 
ZV  [mm] 

Velikost kroku pro osu Y, kterou 
vypočetl Siemens NX  [mm] 

 

skutečná velikost kroku podél plochy 
obrobku [mm] 

0° 10° 20° 
 

0° 10° 20° 

0,0063 0,375 0,369 0,352 
 

0,375 0,37469 0,375 

0,01 0,468 0,461 0,439 
 

0,468 0,46811 0,467 

0,016 0,59 0,582 0,555 
 

0,59 0,59098 0,591 

0,025 0,75 0,738 0,705 
 

0,75 0,74938 0,75 

0,04 0,923 0,909 0,868 
 

0,923 0,92302 0,924 

0,063 1,161 1,144 1,091 
 

1,161 1,16165 1,161 

 

6.1.3. Teoretická zbytková výška 

Modře označené hodnoty v tabulce 7 jsou zbytkové výšky na vzorcích, které vzniknou, 

pokud budeme požadovat hodnoty parametru „Maximum Scallop Height“ právě takové 

jako jsou v levém sloupci. Jelikož teoretická zbytková výška na vzorcích je po 

zaokrouhlení na tisíciny stejná nebo se liší jen o jednu tisícinu, odchylka v levém sloupci 

tabulky 7 je odchylka zprůměrované teoretické zbytkové výšky od požadované zbytkové 

výšky. 

Tabulka 7 Srovnání teoretické a požadované ZV 

Požadovaná ZV 
[mm] 

Teoretická ZV na vzorcích [mm] 
odchylka 

0° 10° 20° 

0,0063 0,0059 0,0059 0,0059 6,35 % 

0,01 0,0091 0,0091 0,0091 9 % 

0,016 0,0145 0,0146 0,0146 8,96 % 

0,025 0,0235 0,0235 0,0235 6 % 

0,04 0,0357 0,0357 0,0358 10,50 % 

0,063 0,0567 0,0568 0,0567 10 % 

 

6.2. Komplikace při tvorbě NC kódů v Siemens NX 
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Obrázek 13 Chyba v práci Bc. Pavla Skoupého 

Výroba naklopených vzorků je technologicky složitější než výroba vodorovných vzorků. 

Právě v této části můj předchůdce pan 

Pavel Skoupý, který psal svou 

bakalářskou práci na téma „Hodnocení 

zbytkové výšky materiálu při frézování 

obecných ploch za použití CAM“ 

dopustil chyby. Tuto chybu můžeme 

v jeho práci [19] vidět na stránce 40 na 

obrázku „11-5: Možnosti volby v 

nastavení dráhy nástroje“ viz obrázek 

13. 
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Obrázek 14 Rozdíl mezi funkcí „On Plane“ a „On Part“[20] 

Problémem spočívá v nastavení bočního kroku „Stepover Applied“ kde místo „On Plane“ 

(na rovině) mělo být „On Part“ (na součásti). „On Plane“ měří boční krok v rovině kolmé 

k ose nástroje, zatím co „On Part“ měří velikost bočního kroku podél součásti. „On Plane“ 

funkce výsledný povrch ovlivní jen na naklopených vzorcích, protože na vodorovných je 

boční krok nástroje (tool path) „On Plane“ stejný jako „On Part“. Výsledná zbytková výška 

(Maximum Scallop Height) na naklopeném povrchu s funkcí „On Plane“ bude vyšší než 

zadaná, protože ji Siemens NX vypočítá, bez ohledu na to jak je součást vůči nástroji 

orientována. Rozdíl mezi těmito funkcemi je znázorněn na obrázku 14. 

Tato chyba, které by se dalo předejít jedním kliknutím myši, ovlivnila vzorky tak, že čím 

víc byl nosič vzorků naklopen tím vyšší zbytková výška vznikla na povrchu vzorků. 

Předpoklad vyšší kvality povrchu na naklopených vzorcích z toho důvodu, že se nástroj 

obrobku vůbec nebude dotýkat v bodě osy rotace, kde je řezná rychlost nulová a nástroj 

materiál neřeže ale tváří, se na základě tohoto experimentu nedal ověřit. 

6.3. Tvorba modelu 

Jako první krok po spuštění Siemens NX je vytvoření nového souboru v CAD modulu. 

Tento modul je určen pro tvorbu modelů, případně pro jejich úpravu. Všechny modely, 

které ve svém experimentu budu modelovat jsou konstrukčně jednoduché. Začal jsem 

vysunutím největšího spodního kvádru a na jeho horní straně jsem vysunul šest menších 
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kvádrů. Po dokončení modelu jsem přepnul do CAM modulu, kde jsem nadefinoval 

počátek souřadného systému obrábění a mohl jsem začít vytvářet obráběcí operace. 

6.4. Volba technologických podmínek 

Technologické podmínky nemusíme stanovovat. Stačí jen vybrat, zda chceme hrubovat a 

zvolit Mill_Rought nebo obrábět na čisto a zvolit Mill_Finising. Řezná rychlost je ale 

závislá na velikosti nástroje, proto je lepší si ji nastavit podle sebe, kliknutím na ikonu 

„Feeds and Speed“. Po kliknutí na ni se objeví červeně zvýrazněná tabulka (obrázek 15) - 

zde je nutno nastavit řeznou rychlost (surface speed) a posuv na zub (Feeds per Tooth). 

Krok nástroje budu nastavovat pro každý vzorek jinak v další části. Hloubku řezu budu 

volit až při obrábění. Zbytek technologických podmínek Siemens NX dopočítá. Červeně 

zvýrazněné jsou zadané hodnoty, zbylé hodnoty jsou dopočítány softwarem. 

Obrázek 15 Technologické podmínky 
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6.5. Tvorba NC drah pro vodorovný nosič vzorků 

Pro tvorbu NC drah na vodorovně orientovaném nosiči vzorků jsem zvolil typ obrábění 

„mill_planar“, jedná se o 2,5D obrábění. Vytvořit dráhy pro tento nosič vzorků bylo 

nejjednodušší, protože stačilo využít nejjednodušší typ obrábění, které Siemens NX nabízí. 

Obrázek 16 mill_planar 

 

6.6. Tvorba NC drah pro naklopené nosiče vzorků 

Pro tvorbu drah nástroje na naklopených vzorcích s náklonem 10° a 20° jsem zvolil typ 

obrábění mill_contour a „operation subtipe“ Contour Area. Tato volba je vhodná jako 

dokončovací operace rovinných, naklopených i obecných ploch a byla mi doporučena 

vedoucím mé práce. 
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Obrázek 17 mill_contour 

Pro správnou tvorbu drah musíme nejprve specifikovat obrobek. To uděláme kliknutím na 

ikonu „specify part“ a následným kliknutím na libovolný bod nacházející se na modelu. 

Následně musíme specifikovat obráběnou plochu. To provedeme kliknutím na ikonu 

„Specify Cut Area“ a následným kliknutím na obráběnou plochu. Oba tyto kroky uděláme 

v první záložce „Geometry“. Vzhled tabulky a ikon je vyobrazen na obrázku 18.  

V další záložce „Drive Method“ volím metodu Area Milling, která už má předdefinované 

parametry. Ty můžeme pozměnit kliknutím na ikonku klíče (vyobrazeno na obrázku 18) 

kde v kolonce „Non-step Cut Patte“ nastavíme „Zig-Zag“. To znamená, že nástroj bude 

obrábět zleva doprava na konci řezu se posune o hodnotu kroku a bude obrábět zprava 

doleva. Obrábění bude trvat kratší dobu, než kdybychom tam nechali předefinovanou 

funkci „Zig“. Velikost kroku se nastavuje v kolonce „Stepover“ tím, že v této kolonce 

vybereme „scallop“ (zbytková výška). Siemens NX velikost kroku dopočítá na základě 

hodnoty v kolonce „Maximum Scallop Height“ (maximálni zbytková výška). Nepřesnost 

výpočtu kroku ze zbytkové výšky je popsána v kapitole 6.1. Poslední kolonkou v této 

záložce, kterou budeme měnit je „Stepover Applied“ (nastavení bočního kroku), původní 

nastavení „On Plane“ změníme na „On Part“ a tím zajistíme, že Siemens NX bude brát 
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v úvahu naklopení vzorků při výpočtu kroku ze zbytkové výšky. Výpočet bude náročnější 

a bude trvat déle, ale při takto jednoduché dráze nástroje to nebude trvat o moc déle.  

Poslední záložkou, ve které budeme měnit parametry je záložka „Path Setting“. Klikneme 

na ikonku „Feeds and Speeds“ a zde nastavíme technologické podmínky, řeznou rychlost 

na 40smm a posuv na zub 0,2mm, zbytek potřebných parametrů se dopočítá, protože už 

mám definovaný nástroj. 

 

Obrázek 18 nastavení obrábění 

6.7. Tvorba NC drah pro konkávní vzorek 
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Konkávní vzorek celkem obsahuje tři rozdílné plochy. Nejníže je umístěna plocha s 

rádiusem 16 mm, prostřední plocha má rádius 8 mm a nejvýše na vzorku je umístěna 

rovinná plocha s náklonem 30° od vodorovné roviny. Pro představu je konkávní vzorek i 

s vygenerovanými drahami nástroje vyobrazen na obrázku 19 a 20.  

Obrábění tohoto vzroku jsem rozdělil do čtyř kroků. V prvním z polotvaru 32x30x160 

bude odebrán válcovou frézou 50mm přebytečný materiál po celé jeho délce jak je 

zobrazeno na obrázku 19. pro tuto operaci bylo využito obrábění „Cavity_Mill“.  V 

druhém kroku bude tento tvar rozdělen na šest stejných tvarů válcovou frézou 5mm. Ve 

třetím  budou všechny plochy dohrubovány kulovou frézou 6mm s požadavkem Maximum 

Scallop Height 0,04mm, aby se na vzorcích neprojevila chyba v důsledku rozdílu v 

množství odebraného materiálu v následující operaci.V posledním kroku bude opět využita 

kulová fréza 6mm s hloubkou řezu 0,2mm na vytvoření šesti různých povrchů typů 

frézování „Contour Area“. Povrchy budou vytvořeny s požadavkem na zbytkovou výšku 

Obrázek 19 Hrubování konkávního vzorku 
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Obrázek 20 Obrábění konkávního vzorku na čisto 

0,063; 0,04 a 0,025mm a budou se opakovat funkce „On Plane“ a „On Part“, aby byl 

patrný rozdíl mezi těmito funkcemi.  Dráhy nástroje jsou vyobrazeny na obrázku 20. 

6.8. Postprocesing 

Postprocesor je softwarový převodník dat z CAD/CAM systému do datového jazyka 

konkrétního obráběcího stroje - v našem případě Kovosmit MAS VMC500. Postprocesor 

obsahuje všechny informace o vlastnostech daného stroje tak, aby byli maximálně využity 

jeho funkce. Postprocesor se pro každý stroj musí naprogramovat samostatně, nelze použít 

jeden postprocesor pro dva odlišné stroje. [21] 



46 

 

 

Obrázek 19 Post Process 

Pro vygenerování NC kódu z řezných drah se Siemens NX, stačí označit ty dráhy pro které 

chceme NC kód generovat a pak jen kliknout na ikonku Post Precess, kde se vybere 

postprocesor VMC500 a NC kód můžeme nahrát do stroje. 

7. Obrábění vzorků 

7. 1. Příprava polotovarů 

Materiál použitý na výrobu vzorků byl kvádr hliníku o rozměrech 31x160x170mm, který 

jsem za pomoci pásové pily OPTIMUM nařezal na čtyři stejné polotvary o rozměrech 

32x30x160mm. 
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Obrázek 20 Pásová pila OPTIMUM 

7.2. Obrábění rovinných vzorků 

Obrábění probíhalo na CNC frézce Kovosmit MAS VMC500. Pro tvorbu ploch na 

vzorcích byla jako nástroj použita kulová čtyřbřitá fréza o průměru 6 mm s rádiusem 3 mm 

z rychlořezné oceli. Otáčky nástroje byly konstantní 8000ot/min a hloubka řezu 0,2mm.  

Polotovary byly pásovou pilou uříznuty nepřesně, plochy nebyly rovné a byly velmi hrubé. 

Proto jsme válcovou frézou průměru 16 mm s VBD zarovnali spodek polotovarů. Upnuli 

jsme je do svěráku zarovnanou stranou dolů a na horní straně jsme válcovou frézou o 

průměru 5 mm vytvořili šest výstupků 23x23mm na kterých jsme později vyfrézovali 

zkoumané plochy. Pro vodorovný nosič vzorků byla výška výstupku 4 mm, pro naklopené 

8 mm. Výšku výstupků jsme zvýšili, abychom mohli sondou lépe zaměřit polohu 

polotovaru vůči souřadnému systému stoje. U vzorku s naklopením 10° došlo k chybě při 
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transformaci dat ze software do stroje a stroj rychloposuvem zajel roztočeným nástrojem 

asi 15mm do polotovaru. Do nástroje se zapekl hliník a museli jsme ho nahradit totožným 

nástrojem. Tato chyba vzorek poničila jen minimálně, nebylo potřeba nosič vzorků 

vytvářet znova. 

 

Obrázek 21 Obrábění naklopeného vzorku 20_0063 

7.3. Obrábění konkávních vzorků 



49 

 

Obrábění konkávní vzorků proběhlo z připravených NC kódů ve čtyřech krocích. V prvním 

proběhlo hrubování válcovou frézou 50 mm. Ve druhém byli vytvořeny drážky mezi vzorky 

válcovou frézou 5 mm. Ve třetím proběhlo dohrubování kulovou frézou 6 mm a v posledním 

kroku bylo vytvořeno šest vzorků také kulovou 6mm frézou. 

Obrázek 22 Výroba konkávních vzorků 
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7.4. Značení vzorků 

Označení rovinného vzorku s naklopením 20° a s požadavkem Maximum Scallop Heihgt 

0,0063mm:  20_0063  

 

Označení konkávního vzorku s použitou funkcí pro tvorbu NC drah nástroje On Part a 

s požadavkem Maximum Scallop Height 

0,0063mm: ON_PART_0063 

 

8. Měření drsnosti na rovinných 

vzorcích 

Měření všech rovinných vzorků proběhlo na měřícím přístroji MarTalk s posuvovou 

jednotkou DriveUnit.LD 120 se snímačem LD B 4-10-2 7144. Měřená délka byla 17,5mm 

vyhodnocovaná 12,5mm, na každém vzorku bylo přibližně naměřeno 17490 bodů, 

rychlostí měření 0,5mm/s. 

8.1. Hloubka profilu Pt 

Pan Skoupý ve své bakalářské práci [20] došel k závěru, že nejblíže k zbytkové výšce na 

jeho vzorcích je parametr drsnosti Pt. Proto já, na základě jeho práce, budu na svých 

vzorcích porovnávat požadovanou a teoretickou ZV se skutečnou ZV, kterou bude 

představovat parametr Pt. Pokud budeme považovat parametr Pt za skutečnou zbytkovou 

Naklopení vzorku ve stupních 
Hodnota požadované zbytkové výšky za 

desetinou čárkou 

Použitá funkce (On Part nebo On Plane) Hodnota požadované zbytkové výšky za 

desetinou čárkou 
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výšku vidíme, že v několika případech (červeně označené) skutečná ZV překročila 

požadovanou, tato situace by neměla nastat. 

Tabulka 8 Hloubka profilu na rovinných vzorcích 

Požadovaná ZV [µm] Teoretická ZV [µm] 

naklopení vzorků  

0° 10° 20° 

Hloubka profilu Pt [µm] 

6,3 5,9 5,797 8,975 19,678 

10 9,1 9,009 11,022 24,596 

16 14,6 14,47 15,88 31,715 

25 23,5 24,657 24,229 39,266 

40 35,7 38,705 39,654 50,732 

63 56,7 62,569 60,742 72,114 

Graf 2 Srovnání teoretické ZV a skutečné ZV ≈ Pt 

 

Modré sloupce znázorňují skutečnou ZV na vzorcích obráběných bez náklonu, oranžové 

sloupce s náklonem 10°, šedivé sloupce s náklonem 20°, žlutý sloupec znázorňuje 

požadovanou ZV zadávanou do Siemens NX, stejně jako číslo na vodorovné ose. Žádný 

sloupec ve skupině sloupců by neměl být vyšší než žlutý sloupec. 
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8.2. Středí vzdálenost rýh Rsm 

Střední vzdálenost rýh nám říká hodnotu periody, s jakou se na povrchu objevují výstupky. 

Podle profilu povrchu na vzorku 00_0063, jsem usoudil, že parametr Rsm by měl odpovídat 

bočnímu kroku nástroje. 

V tabulce 9 jsou uvedeny hodnoty Rsm které vznikly na vzorcích s požadavkem na zbytkovou 

výšku uvedenou v levém sloupci. Ve dvou pravých sloupcích je uvedená požadovaná a 

skutečná hodnota bočního kroku. Siemens NX vždy vypočetl boční krok menší než 

požadovaný. Žlutě označené hodnoty Rsm v tabulce jsou ty, které přesáhly hodnotu 

skutečného kroku a v jednom případě červeně označeném na vzorku 20_016 hodnota Rsm 

přesáhla i požadovanou maximální hodnotu kroku. Žlutě označené hodnoty Rsm nevadí, že 

přesáhly skutečnou hodnotu kroku, ale neměla by nastat situace, že bude překročená i 

požadovaná velikost kroku, která v jednom případě nastala. 

Tabulka 9 Střední vzdálenost rýh na rovinných vzorcích 

Požadovaná 
ZV [µm] 

naklopení vzorků  skutečná velikost 
kroku podél 

povrchu [µm] 

Požadovaná velikost 
kroku podél 

povrchu [µm] 

0° 10° 20° 

Rsm [µm] 

6,3 229,943 374,884 370,812 375 389 

10 388,2 468,538 434,926 468 489 

16 591,35 593,85 690,765 591 619 

25 741,067 750 742,25 750 773 

40 927,75 937,25 931,167 923 977 

63 1181,8 1187,4 1174,333 1161 1223 

V grafu 3 je znázorněn parametr Rsm naměřených na povrchu rovinných vzorků, pro srovnání 

je žlutým sloupcem vyjádřena velikost skutečného grafu a tmavě modrý sloupec přestavuje 

Obrázek 23 Profil povrchu vzorku 00_0063 
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požadovanou velikost bočního kroku, který by vedl k vytvoření právě požadované zbytkové 

výšky. 

Graf 3 Srovnání střední vzdálenosti rýh Rsm a velikosti bočního kroku 

 

8.3. Hloubka drsnosti Rz 

Rz je aritmetická střední hodnota z jednotlivých hloubek výstupků profilu drsnosti na 

vyhodnocované délce (blíže je tento parametr popsán v tabulce 2). Hodnoty parametru Rz na 

mých vzorcích nabývají podobných hodnot jako parametru Pt. 

Tabulka 10 Hloubka drsnosti Rz na rovinných vzorcích 

Požadovaná ZV [µm] 

naklopení vzorků  

0° 10° 20° 

Hloubka drsnosti [µm] 

6,3 4,872 7,355 12,233 

10 7,548 9,596 15,508 

16 14,011 14,659 20,554 

25 23,354 22,916 28,387 

40 36,873 37,224 38,669 

63 57,753 55,107 56,885 
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Graf 4 Hloubka drsnosti Rz na rovinných vzorcích zobrazená graficky 

 

8.4. Drsnost Ra 

Parametr Ra vyjadřuje průměrnou aritmetickou hodnotu drsnosti. Jedná se o nejčastěji se 

vyskytující parametr drsnosti na výrobní dokumentaci. Nejnižší hodnoty Ra jsou v tabulce 11 

zvýrazněny zelenou barvou, nejvyšší jsou zvýrazněny červenou. Zajímavé je, že vodorovné 

vzorky, ve srovnání s naklopenými, mají tři nejnižší zbytkové výšky nejlepší Ra, zatímco 

zbylé tři mají nejhorší Ra. V grafu 5 jsou znázorněny hodnoty Ra s proloženými křivkami, 

aby bylo vidět při jakém naklopení při různé zbytkové výšce je Ra nejnižší. Ze svého 

experimentu jsem došel k závěru, že při dokončovacích operacích se lepších parametrů Ra 

dosáhne bez neklopení obrobku.  

Tabulka 11 Průměrná aritmetická hodnota drsnosti na rovinných vzorcích 

Požadovaná ZV [µm] 

naklopení vzorků  

0° 10° 20° 

Drsnost Ra [µm] 

6,3 0,729 1,474 1,793 

10 1,271 2,166 2,124 

16 2,771 3,253 2,991 

25 5,425 5,272 4,882 

40 9,253 8,721 7,956 

63 14,765 13,939 12,814 
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Graf 5 Graficky znázorněný parametr Ra s proloženými křivkami 

 

8.5. Srovnání mých vzorků se vzorky p. Skoupého 

Při porovnání mých vzorků a vzorků p. Skoupého, je na parametru Rsm vidět, že na mých 

vzorcích byla použita funkce On Part a Rsm se při různém naklopení liší jen minimálně, zatím 

co u p. Skoupého a funkcí On Plane s rostoucím naklopením roste i Rsm. To stejné můžeme 

vidět i na parametru Pt, který já i kolega bereme jako ekvivalent zbytkové výšky. Parametry 

Rz a Ra s rostoucím naklopením vzorků p. Skoupého rostou, na mých vzorcích jejich hodnota 

není závislá na náklonu.  

V tabulce 12 jsou uvedeny hodnoty parametrů Rsm, Ra, Rz a Pt na 36. vzorcích. Pro 

přehlednost jsem ponechal značení vzorků podle p. Skoupého a přidal své. 
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Tabulka 12 Srovnání rovinných vzorků mých a p. Skoupého 

Hodnoty Skoupý Hodnoty Hrouda 

Vzorek Plocha 
Rsm 

 [μm] 
Ra 

[μm] 
Rz 

[μm] 
Pt 

[μm] vzorek 
Rsm 
[μm] 

Ra 
[μm] 

Rz 
[μm] 

Pt 
[μm] 

A-0° 1 450,838 0,798 4,646 5,215 00_0063 229,943 0,729 4,872 5,797 

  2 516,457 1,475 6,723 7,305 00_01 388,2 1,271 7,548 9,009 

  3 649,517 2,703 11,237 11,981 00_016 591,35 2,771 14,011 14,47 

  4 817,564 4,602 18,98 19,742 00_025 741,067 5,425 23,354 24,657 

  5 1013,825 7,535 29,437 30,845 00_04 927,75 9,253 36,873 38,705 

  6 1268,667 11,695 46,003 49,867 00_063 1181,8 14,765 57,753 62,569 

B-10° 1 420,383 1,921 8,135 9,378 10_0063 374,884 1,474 7,355 8,975 

  2 520,607 2,631 10,695 11,968 10_01 468,538 2,166 9,596 11,022 

  3 663,313 4,064 16,262 17,518 10_016 593,85 3,253 14,659 15,88 

  4 828,964 6,15 24,757 26,391 10_025 750 5,272 22,916 24,229 

  5 1019,073 9,152 36,844 38,806 10_04 937,25 8,721 37,224 39,654 

  6 1325,4 14,573 57,874 64,016 10_063 1187,4 13,939 55,107 60,742 

C-20° 1 441,744 1,672 7,647 8,825 20_0063 370,812 1,793 12,233 19,678 

  2 553,827 2,658 11,883 13,151 20_01 434,926 2,124 15,508 24,596 

  3 700,076 4,386 18,252 19,739 20_016 690,765 2,991 20,554 31,715 

  4 886,362 7,398 28,614 29,976 20_025 742,25 4,882 28,387 39,266 

  5 1108,92 11,031 43,712 46,251 20_04 931,167 7,956 38,669 50,732 

  6 1400,588 15,667 63,786 71,836 20_063 1174,333 12,814 56,885 72,114 

Na rovinných je jasně patrný rozdíl mezi funkcemi On Part a On Plane, ale má hypotéza, že 

s funkcí On Part na vzorcích s naklopením 20° protože nástroj bude mít při obrábění největší 

efektivní průměr se nepotvrdila. 

9. Měření drsnosti na konkávních 

vzorcích 

Měření konkávních vzorků proběhlo na měřícím přístroji MarTalk s posuvouvou jednotkou 

DriveUnit.LD 120 se snímačem LD A 14-10-2 1197. Rychlost měření 0,5mm/s. 

Na konkávních vzorcích mi nebylo doporučeno měřit drsnost z důvodu nízké vypovídací 

hodnoty měření na takto malých a členitých plochách. Proto jsme měřili odchylku tvaru na 

rádiusech 8mm a 16mm a tvar profilu, který v tomto případě bude ekvivalent zbytkové výšky. 
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Obrázek 24 Profil povrchu konkávního vzorku ON_PLANE_04 

Tabulka 13 Srovnání funkcí On Part a On Plane na konkávních vzorcích 

  
Požadovaný 
rádius 8 mm 

požadovaný 
rádius 16 mm 

Tvar profilu  
8 mm 

Tvar profilu 
16 mm 

ON_PART_0063 8,025 16,293 0,047 0,038 

ON_PLANE_0063 7,974 16,264 0,06 0,035 

ON_PART_016 8,036 16,223 0,066 0,04 

ON_PLANE_016 8,009 16,259 0,09 0,045 

ON_PART_04 7,93 16,305 0,095 0,071 

ON_PLANE_04 7,77 16,256 0,274 0,098 

V tabulce 13 jsou naměřené hodnoty z konkávních vzorků. Má hypotéza byla taková, že na 

vzorcích obrobené funkcí generování drah On Part bude kvalitnější povrch, než na vzorcích 

vyrobené funkcí On Plane. U vzorků obrobených funkcí On Part je ve většině případů 

kvalitnější povrch (hodnota zvýrazněná zeleně), ty případy, kde kvalitnější povrch vznikl 

funkcí On Plane jsou označené červeně. 

V mém experimentu s obecnou plochou funkce On Part vytvořila kvalitnější povrch, než On 

Plane, ale rozdíl nebyl tak patrný jako při srovnání mých rovinných vzorků a vzorků p. 

Skoupého. 
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10. Závěr 

Ve svém experimentu s rovinnými vzorky jsem zkoumal, zda při požadavku Maximum 

Scallop Height a funkcí On Part, to znamená stejnou zbytkovou bez ohledu, jak je rovina 

naklopená bude kvalitnější povrch na nejvíce naklopených vzorcích v důsledku většího 

efektivního průměru kulové frézy a tím, že při naklopení fréza neobrábí svou osou rotace, kde 

je řezná rychlost nulová a materiál se neřeže, ale tváří. Tato má hypotéza se nepotvrdila, 

kvalita povrchu vzorků s naklopení nebyla jednoznačně lepší než na vzorcích bez naklopení. 

Další cíl mého experimentu bylo zjistit, jak moc se bude lišit kvalita povrchu při generování 

NC drah v CAM software Siemens NX s použitím funkcí On Part a On Plane na rovinných a 

obecných plochách. V případě rovinných vzorků byl rozdíl patrný. Na mých naklopených 

vzorcích obrobených funkcí On Part byl naměřen kvalitnější povrch, než naměřil p. Skoupý 

na svých vzorcích obrobený pomocí funkce On Plane. U konkávních vzorků, respektive 

obecné plochy, byl kvalitnější povrch také naměřen na vzorcích obrobené pomocí funkce On 

Part, ale rozdíl nebyl tak patrný jako na rovinných vzorcích. 

V přípravné části experimentu jsem zjistil, že Siemens NX generuje NC dráhy tak, aby byl 

povrch teoreticky kvalitnější, než jaký jsem požadoval. To je z důvodu jistoty, aby výsledný 

povrch vždy odpovídal předepsaným požadavkům na kvalitu povrchu. Ale ani tak všechny 

vzorky předepsané požadavky na kvalitu povrchu nesplnily. 
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