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Přehled použitých veličin a jednotek
a

[ot/𝑚𝑖𝑛2 ]

zrychlení

A

[mm]

aktuální bod dotyku nástroje

Ax

[mm]

souřadnice x bodu A

Ay

[mm]

souřadnice y bodu A

Az

[mm]

souřadnice z bodu A

B

[mm]

následující bod dotyku nástroje

Bx

[mm]

souřadnice x bodu B

By

[mm]

souřadnice y bodu B

Bz

[mm]

souřadnice z bodu B

d

[mm]

průměr nástroje

fn

[mm/min]

posuvová rychlost

fz

[mm]

posuv na zub

I

[𝑘𝑔 · 𝑚2]

moment setrvačnosti

M

[𝑁 · 𝑚]

krouticí moment

n

[𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛]

otáčky vřetena

nn

[𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛]

nominální otáčky vřetena

nmez

[𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛]

mezní otáčky vřetena

npřed

[𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛]

otáčky vřetena v předchozím bodě

s

[mm]

dráha

T

[s]

perioda

t

[min]

čas

vc

[m/min]

řezná rychlost

z

[-]

počet zubů frézy

α

[°]

úhel mezi osou x a průběhem otáček
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Přehled použitých zkratek
AI

Artificial intelligence

AFC

Adaptive feed control

CAD

Computer aided manufacturing

CAM

Computer aided machining

CL data

Cutter location data

CNC

Computer numerical control

CP

Cutter point

ČVUT

České vysoké učení technické

G funkce

Přípravná funkce

M funkce

Pomocná funkce

NC

Numerical control

SSP

Spindle speed variation

TCL

Tool command language

UDE

User defined environment
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1 Úvod a cíl práce
Obrábění je komplexní proces, při kterém se z polotovaru stává obrobek. Existuje řada
způsobů jak docílit finální podoby námi požadovaného dílu. Jedna z možností jak vyrábět
tvarově složité dílce, na které je kladen požadavek vysoké jakosti povrchu a tvarové
přesnosti, je technologie frézování.
Za účelem docílení vysoké produktivity a jakosti se v drtivé většině používají CNC
(Computer Numeric Control) stroje. Pokud se jedná z hlediska geometrie o tvarově
složité dílce, používají se s výhodou CAM (Computer Aided Manufacturing) softwary,
ve kterých se odehrává většina optimalizací. Motivací pro stálé zlepšování obráběcích
procesů je zkrácení výrobních časů, zlepšení jakosti povrchu a úspora financí.
Tato bakalářská práce se zabývá úpravami a aplikací optimalizační funkce, která provádí
korekci řezných parametrů, např. řezné rychlosti a posuvu. Hlavním cílem této práce je
ověření možností dynamického řízení řezné a posuvové rychlosti. Dále navržení
a zrealizování úprav algoritmu optimalizační funkce vzhledem k charakteristikám vřeten
vedoucích k lepšímu dodržování řezných podmínek a plnému využití funkce vzhledem
k možnostem stroje. Součástí ověřování možností dynamického řízení řezných podmínek
je porovnání strojních časů bez použití a s použitím upravené optimalizační funkce na
typických dílcích a diskuze výsledků.
První část práce obsahuje rešerši současného stavu optimalizací frézovacích procesů se
zaměřením na dynamické řízení technologických podmínek a základní rozdělení vřeten,
včetně způsobů pohonů a přenosu kroutícího momentu.
Druhá část se zabývá návrhy úprav současné optimalizační funkce, výběrem konkrétní
varianty, její realizací, která je provedena v postprocesoru, a především její aplikací na
tvarově složitých dílcích. Dále porovnáním strojních časů před optimalizací, po
optimalizaci a simulací obráběcího procesu při použití optimalizace ve virtuální stanici.
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2 Problematika technologické přípravy
výroby
V technické praxi se při zavádění výroby nových dílců, nebo při zdokonalování jejich
současného způsobu zhotovení setkáváme s velkým počtem faktorů, které nám výsledný
technologický postup výroby značně ovlivňují. Mezi typické faktory patří například:
● Počet vyráběných kusů
● Tvarová náročnost
● Požadovaná rozměrová a geometrická přesnost
● Žádaná jakost povrchu
● Možnosti daného podniku
● Náklady na výrobu
S těmito okolnostmi souvisí i velké množství cest, kterými se při výrobě daného dílce lze
vydat.

2.1 Výběr stroje
Jedno z kritérií při výběru stroje je zvážení, zda je možné dílec na stroji vyrobit
v požadované rozměrové a geometrické přesnosti a jakosti, která je předepsána
konstruktérem. Dále výběr stroje závisí na časové náročnosti výroby, neboli zda by
výroba na jiném stroji, popřípadě jinou metodou, nebyla efektivnější a cenově výhodnější.
Jako další kritérium při výběru stroje můžou být požadované fyzikální a mechanické
vlastnosti výrobku, mezi které patří velikost vnitřního pnutí, tepelné ovlivnění povrchové
vrstvy a celková pevnost dílce.
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2.2 Výběr nástrojů
Dalším důležitým bodem v technologické přípravě je volba vhodných nástrojů, které se
liší jednak od použitých strojů, tak i od použitých technologií.
Například při volbě třískového obrábění je dále nutné rozlišovat jednotlivé dílčí
technologie, mezi které patří soustružení a frézování. Při výběru nástrojů pro tyto dvě
technologie je nutné zohlednit způsob upnutí, mechanické vlastnosti obráběného
materiálu, zda jde o hrubovací nebo dokončovací operace a celkovou tuhost stroje
a upnutí.
S výběrem nástroje dále úzce souvisí zvolené řezné podmínky. Například pro frézovací
nástroje hodnota posuvu na zub, doporučená řezná rychlost, hloubka řezu a velikost
opásání nástroje. Tyto hodnoty bývají udávány výrobci, ale jsou to pouze orientační čísla.
Ideální řezné podmínky jsou těžko dosažitelné a ve většině případech se jedná
o kompromis, mezi výše zmíněnými hodnotami. Proto je zde i značná touha po
optimalizaci a docílení co nejstabilnějších řezných podmínek, kterých se snažíme
dosáhnout za účelem lepší jakosti povrchu a větší trvanlivosti břitu nástroje. [1]
Dále je nutné zohlednit stabilitu řezného procesu, na kterou mají vliv problémy popsané
výše, ale dále například hodnota vyložení nástroje a tvar geometrie ostří. Hodnota
vyložení by měla být ideálně co nejmenší, abychom předešli chvění mezi nástrojem
a obrobkem a dále jsme mohli volit řezné podmínky, které by byly produktivnější. Tvar
geometrie nástroje souvisí především s obráběným materiálem a strategií obrábění
(hrubování a dokončování). Může se lišit různým úhlem šroubovic u stopkových fréz,
nepravidelnými zubovými roztečemi. [2]
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2.3 Příprava NC programu
Před samotným zhotovením dílce je nutné
vytvořit NC kód, který je daný stroj
schopný přečíst, nebo zvolit konvenční
způsob obrábění. Tento program obsahuje
základní pokyny, které má stroj vykonat,
jako je například pohyb v osách x a y
a využívá se zde G funkcí, viz. obr.1.
Při tvorbě NC kódu se lze vydat cestou
psaní kódu samotným uživatelem, tzv.
„ručně“. Tento způsob byl využíván
převážně v minulosti a lze jím napsat kód
pro tvarově nenáročné dílce.
Pokud se jedná o tvarově složité dílce, jsou

Obr. 1 – Vzorový NC kód

zde s výhodou využívány CAM softwary, ve kterých si uživatel zvolí jednotlivé strategie
obrábění, a na základě tohoto výběru jsou vygenerovány dráhy nástroje. Jako poslední
krok je zde potřeba postprocesor, který dané dráhy vygeneruje jako NC kód.
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3 Možnosti optimalizace frézovacích procesů
Je potřeba zmínit základní rozdělení optimalizačních funkcí, které se dělí na optimalizace
v rámci CAM softwarů a v jejich tzv. ‘nadstavbách‘ nebo optimalizace zabudované přímo
do řídicích systémů obráběcích strojů. Dále jsou rozděleny jednotlivé optimalizace
frézovacích procesů na hrubovací operace a dokončovací operace, u kterých se liší
filosofie, na kterých jsou jednotlivé optimalizace založeny. Optimalizace se týkají jak
tříosého, tak pětiosého obrábění a jsou především zaměřené na zkrácení strojních časů
a zlepšení jakosti povrchu.

3.1 CAM softwary
Z důvodu stále se zvyšující geometrické náročnosti dílců se s výhodou využívají CAM
softwary pro generování drah nástrojů. Nyní bude uveden přehled produktů, zaměřených
na optimalizace řezných podmínek a princip jejich funkce.

3.1.1 Optimalizace hrubovacích operací
Hlavním cílem hrubovacích operací je odebrání co největšího objemu materiálu, za co
nejkratší čas. S tím souvisí i nízká přesnost obrábění a přídavek na další obrábění
v hodnotách desetina až jednotek milimetrů.

Využití řezné délky nástroje
První ze současných možností optimalizace je
využití co největší řezné délky nástroje.
Maximální délka je použita, pokud to situace
dovolí. Ve vyšších hladinách se řezná délka
zkracuje, aby mohl být vytvořen zbytek dráhy,
viz. obr. 2. Dále jsou zde používány malé
hodnoty opásání nástroje a velké řezné

Obr. 2 – Adaptive clearing, převzato z lit.[3]

rychlosti.
To má za výsledek zvýšení produktivity a trvanlivosti břitu nástroje, který není tolik
zatěžován jako při standartních frézovacích operacích a zároveň využití celého jeho
povrchu. [3]
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Mezi typické CAM softwary, které tuto obráběcí strategii nabízejí patří:
● Fusion 360 od firmy Autodesk – Adaptive clearing
● NX CAM od firmy Siemens – Adaptive milling
● Mastercam – Dynamic Motion

Konstantní zatížení nástroje
Další z možných optimalizací hrubovacích operací je konstantní zatížení nástroje v řezu.
V praxi to znamená, že CAM software sám vyhodnotí zatížení nástroje a podle toho
uzpůsobí dráhy nástroje, jak lze vidět na obr. 3, v jednotlivých místech řezu, popřípadě
použije zcela jiné tvary drah, viz. obr. 4. Funkce pracuje i s obráběným materiálem,
za účelem zvolení přesných řezných podmínek. Ve výsledku dojde ke zkrácení strojních
časů a prodloužení životnosti nástroje. [5]
Mezi typické zástupce, kteří funkci nabízejí patří:
● Mastercam – Dynamic Motion
● Autodesk - HSMWorks
● Solidcam – iMachining
● Delcam/Autodesk – Vortex

Obr. SEQ Obr. \* ARABIC 3 – Dráhy nástroje v prostředí Mastercam, převzato z lit.
REF _Ref536728185 \r \h [4]
Obr. 3 – Dráhy nástroje při použití optimalizační funkce v Mastercam, převzato z lit. [5]
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Obr.
4 – Morfující
z lit. [6]
Obrázek
Obr.
SEQSEQ
Obr.Obrázek
\* ARABIC
\* ARABIC
4 – Morfující
3spirály v Solidcam,
spirály vpřevzato
prostředí
Solidcam, převzato z lit.

REF
\r \h [6]
3.1.2_Ref536728380
Optimalizace
dokončovacích

operací

U dokončovacích operací je především kladen
důraz na výslednou jakost povrchu a s tím
související dodržování řezných podmínek. Po
předchozích

hrubovacích

a

před-

dokončovacích operacích nemusí být všude
dodržen

konstantní

přídavek

materiálu.

Z tohoto důvodu je nutné dynamicky měnit
řezné podmínky, aby výsledný strojní čas byl
co nejkratší a jakost povrchu byla co nejblíže
požadované hodnotě.

Dynamické

řízení

posuvové

rychlosti
Tato optimalizace se skládá z několika kroků.
Prvním

z nich

je

odstranění

‘obrábění

Obr. 5 – Optimalizační funkce pracující se změnou
posuvové rychlosti, převzato z lit.[8]

vzduchu‘, kdy dochází k efektivnějšímu přepínaní mezi rychloposuvem a strojním
posuvem, kdykoliv není nástroj v řezu. Dále je počítáno zatížení nástroje během řezu,
které souvisí s nerovnoměrným přídavkem materiálu. Na základě původního NC kódu je
vygenerován nový, kde dráha nástroje zůstává stejná, pouze se mění hodnota posuvové
Obr. SEQ Obr. \* ARABIC 5 – Princip
17 funkce dynamického řízení posuvu,
převzato z lit. REF _Ref536728472 \r \h
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rychlosti v každém bloku, jak lze vidět na obr. 5 a 6. Ve výsledku dojde ke zkrácení
strojních časů a zlepšení výsledné jakosti povrchu, potažmo ke zvýšení trvanlivosti
nástroje. [8]
Mezi možné nadstavby do CAM softwaru, které jsou dostupné na trhu se řadí:
● ICAM – SmartFeed, SmartCut
● Vericut – OptiPath
● NCSIMUL - Optimisation

Obr. 6 -Optimalizační funkce smartfeed, převzato z lit.[7]

SmartPack
Uvedený balíček optimalizačních funkcí se skládá ze tří funkcí, které dohromady tvoří
produkt od firmy ICAM s názvem SmartPack. První dvě, ze tří optimalizací již byly
zmíněny v předešlém odstavci a jednalo se o funkci SmartFeed a SmartCut.
Poslední z trojice se nazývá SmartPath. Jedná se o optimalizaci v oblasti přesouvání
obrobku na jiný stroj, který se oproti předešlému liší svou kinematikou. Při této proceduře
by se standardně musel vygenerovat i nový NC kód pro daný stroj. SmartPath je schopen
tyto změny provést i bez nutnosti úprav přímo v CAM softwaru. [7]

Machine DNA
Optimalizační funkce vyvíjená společností Delcam (dnes Autodesk) se od ostatních
výrazně odlišuje svou filosofií. Základním principem je zjištění aktuální kondice stroje
pomocí testovacího NC kódu, který se na stroji nechá odbavit bez obrábění materiálu.
Během tohoto procesu jsou sbírána diagnostická data při jednotlivých pohybech, které se
zpět nahrají do CAM softwaru a na základě nich jsou upraveny hodnoty zadávané při
každé strategii, aby bylo docíleno maximální efektivity na každém stroji. Funkce navíc
spolupracuje s již výše zmíněnou optimalizační funkcí Vortex. [9]

18

ČVUT FS – Ústav výrobních strojů a zařízení
F. Bartoš – Aplikace dynamického řízení řezných podmínek

AICam
Software vyvíjený korejskou firmou NCbrain byl představen v roce 2017. Jedná se
o revoluční přístup ke generování optimalizovaného NC kódu zvláště zaměřeného na
obrábění forem. Celý proces přípravy NC kódu se dle prezentačních materiálů obejde bez
technologa. Základní princip funkce spočívá v umělé inteligenci, která na základě
nahraných CAD modelů sama vyhodnocuje potřebné strategie k obrábění a s tím
i související nástroje, držáky a řezné podmínky. Všechny potřebné věci se nachází
v databázi, do které je možné přidávat další nástroje a zkušenosti s obráběním. Dále po
vygenerování NC kódu dochází k optimalizaci řezných podmínek. Například k přidávání
a odebírání drah za účelem dosažení konstantního zatížení nástroje a změně posuvové
rychlosti viz. obr. 7.[10]

Obr. 7 – Optimalizační možnosti AICam, převzato z lit.[10]
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3.2 Optimalizace integrované do řídicího systému
Dalším způsobem, jak optimalizovat obráběcí proces je přímo integrace nejrůznějších
funkcí do řídicího systému. Většina těchto optimalizací je představována přímo
společnostmi, které se zabývají vyvojem řídicích systémů. Mezi přední společnosti patří
Fanuc, Heidenhain a Siemens.

Adaptivní řízení posuvu (AFC)
Optimalizační funkce vyvíjená
společností Heidenhain - AFC
bere v úvahu výkon vřetena, což
má

za

výhody

monitorování

jednoduché
opotřebení

nástroje, jelikož při otupení
roste potřebný výkon a AFC
zareaguje snížením posuvu, aby
byl zachován stále stejný výkon.
Pokud hodnota posuvu spadne
pod

určitou

uživatelem

definovanou mez, řídicí systém
reaguje zastavením. [11]

Obr. 8 – Příklad použití AFC, viz. lit. [11]

Dále je možná kombinace např.

Obr. SEQ Obr. \* ARABIC 8 – Ukázka trochoidálního
trochoidálního frézování kapsy s využitím AFC. To má za následek kratší dobu potřebnou
obrábění s funkcí afc, převzato z lit.
REF
pro obrábění viz. obr. 8.
_Ref536728592 \r \h [9]
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Kontrola jerku

Obr. 9 – Zrychlovací charakteristika ve tvaru S-curve,
převzato z lit.[12]

Obr. 10 – Zrychlovací charakteristika ve tvaru
lichoběžníku, převzato z lit.[12]

Při obrábění je důležité zachovat co nejstabilnější řezné podmínky. Kdykoliv je potřeba
znatelně změnit přerozdělení rychlostí dílčích strojních os, např. při změně dráhy nástroje
z přímky na křivku, může docházet k vibracím nebo rázům, které jsou způsobeny
skokovými změnami zrychlení. Standardně se již při obrábění nastavuje plynulá změna
zrychlení v čase, což je derivace zrychlení, neboli jerk. To má za následek vyhlazení
průběhu zrychlení a s tím spojené redukce rázů, které mohou vést k chybám při obrábění.
Změna tvaru rychlostní křivky je patrna na obr. 9 a 10. Funkci obsahují všechny přední
řídicí systémy. [11]

Spindle speed variation
Optimalizace je určena pro CNC soustruhy od firmy Haas, která zároveň funkci vyvíjí.
Funkce se zapíná zadáním příslušné pomocné M funkce přímo v NC kódu. Jedná se
o plynulou změnu otáček vřetena (na obr. 12 modrá barva) za daný časový úsek o předem
zadanou hodnotu za účelem snížení vibrací mezi nástrojem a obrobkem. Změna otáček je
periodicky se opakující (v tomto případě funkce sinus) do té doby, než se v NC kódu
objeví pomocná M funkce pro její vypnutí.

Obr. 11 - Nastavení funkce SSV v řídicím systému, převzato z lit. [14]
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Hodnoty, které definují sinusovou funkci se nastavují v řídicím systému stroje, viz. obr.
11 parametry 165 a 166. Mezi tyto hodnoty patří velikost amplitudy (maximální odchylka
od nominálních otáček) a perioda jednoho kmitu, která je zadávána v desetinách sekundy
(hodnota 20 = 2 s). Na obr. 12 je zeleně zvýrazněna oblast hodnot otáček, při kterých
nedochází k vibracím.
Jedním z hlavních uplatnění může být soustružení dlouhých, štíhlých dílců bez použití
koníka. [14]
Perioda T [s]
Otáčky [ot/min]

Obr. 12 – Průběh otáček vřetena při zapnuté funkci SSP, převzato z lit.[14]
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4 Popis podmínek při dynamickém obrábění
Při dynamickém obrábění je důležité znát vazbu jednotlivých funkcí, které zaručují
efektivnější obrábění, na pohonné jednotky stroje. Tato kapitola se zaměřuje na možnost
dynamického řízení, konkrétně na zachování konstantní řezné rychlosti při frézovacích
operacích a s tím související velikost posuvu a otáček vřetene, viz. literatura [15]. Výhoda
použití této optimalizace, která byla vyvinuta na Ústavu výrobních strojů a zařízení při
ČVUT, a je patentována pod číslem 307463, spočívá v dosažení stabilnějších řezných
podmínek v každém časovém okamžiku a s tím související zlepšení jakosti povrchu.
Funkci lze uplatnit při dokončovacích operacích 3D kontur, jak pro tříosé frézky, tak
pětiosé. Mezi nástroje, pro které je možné tuto optimalizaci používat se řadí kulové
a toroidní frézy.
Optimalizační funkce je založena na znalosti bodu dotyku nástroje s povrchem obrobku
bez uvažování přídavku nebo s uvažováním ‚‚přibližně‘‘ konstantního přídavku. Bod
dotyku hraje zásadní roli při určování řezných podmínek a s tím související jakost
výsledného povrchu. Dále je potřeba začlenit před-dokončovací operace z důvodu
zanechání přídavku na dokončovací operace v řádech desetin milimetru, za účelem
docílení konstantního zatížení nástroje.[15]

Obr. 13 – Problematika
bodu dotyku CP,
převzato
z lit.[15]
Obr. SEQ Obr. \* ARABIC
12 – Problematika
bodu
dotyku
při tříosém a pětiosém

frézování, převzato z lit. REF _Ref536729215 \r \h [13]
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Na

obrázku

problematika

13
bodu

je

znázorněna
dotyku

CP.

Samotná realizace optimalizace se
odehrává
externím

v postprocesoru,
.exe

souboru,

nebo

který

je

začleněn do procesu vytváření NC
kódu. Data, která vygeneruje CAM
software jsou upravována, konkrétně
hodnoty otáček vřetene a rychlosti
posuvů.[15]
Zmíněný bod dotyku hraje zásadní roli
pro

určení

skutečného

řezného

průměru. Jeho souřadnice lze zjistit
přímo z CAM softwaru při zapnutí
funkce, viz. obr 14. Dalším krokem je
výpočet skutečného řezného průměru.
Problematika této změny je znázorněna

Obr. 14 – Zapnutí vypisování souřadnic kontaktního bodu

na obr. 15. Aby byla zachována konstantní řezná rychlost, je potřeba současně se změnou
řezného průměru měnit hodnotu otáček vřetene, viz vzorec (1). [15]
𝑛=

𝑣𝑐 · 1000
[𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛]
𝜋·𝑑

(1)

Kde vc je řezná rychlost a d skutečný průměr nástroje. Aby byly zachovány stále stejné
řezné podmínky a zatížení nástroje, je potřeba dále přepočítat posuvovou rychlost dle
vzorce (2). [15]
𝑓𝑛 = 𝑓𝑧 · 𝑧 · 𝑛 [𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛]

(2)

Kde fz je posuv na zub a z počet zubů frézy. Jako další krok přichází na řadu výpočet
dráhy, kterou nástroj urazí během jedné interpolace, viz vzorec (3). Princip výpočtu je
zobrazen na obr. 14. [15]
𝑠 = √(𝑋𝐵 − 𝑋𝐴 )2 + (𝑌𝐵 − 𝑌𝐴 )2 + (𝑍𝐵 − 𝑍𝐴 )2 [𝑚𝑚]

(3)

V poslední řadě se vypočítá čas trvání operace po této optimalizaci dle vzorce (4). [15]
𝑡=

𝑠
[𝑚𝑖𝑛]
𝑓𝑛
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Obr.

SEQ Obr. \* ARABIC 14 – Změna

řezného průměru
Obr. 15 – Znázornění problematiky reálného průměru a výpočtu dráhy

4.1 Vazba na pohonné jednotky stroje
Za účelem docílení konstantní řezné rychlosti a s tím související změny hodnoty posuvu
v jakémkoliv místě obrábění je potřeba plynule měnit otáčky vřetena během velice
krátkých časových úseků. Na vřeteno jsou tím kladeny požadavky, které nejsou pro
frézovací operace typické. Pro pohonné jednotky strojních os je však takovéto řízení
běžné. Hlavní rozdíl mezi pohybovými osami a vřetenem je ve způsobu řízení.
Pohybové osy jsou řízeny interpolátorem, který nepracuje se spojitým signálem, ale
s jednotkovými pulsy. Každý puls je příkaz pro ujetí jednoho inkrementu dráhy, který má
v současné době nejčastěji velikost 0,001 mm. Díky tomuto faktu jsou pohybové osy
schopny plynule interpolovat dráhu bez zastavování. [25]
U vřetena nastává komplikace při snaze o plynulou změnu otáček. Při konvenčním
obrábění je běžné, že pohybové osy čekají, než vřeteno dosáhne zadaných otáček.
Z tohoto důvodu je nutné provést změny přímo v řídicím systému, které jsou v této práci
pouze zmíněny.
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Jako příklad můžeme uvést čtyři řádky NC kódu (obr. 16). Při vykonávání těchto příkazů
řídicím systémem se nejdříve roztočí vřeteno na 2000 otáček za minutu (N10) a poté
začne interpolovat na zadané souřadnice X10 a Y20 (N20). V dalším bloku je opět příkaz
ke změně otáček vřetena a opět lineární interpolace. Ovšem příkazem v řádku N30 dojde
ke změně otáček a k zastavení interpolace v pohybových osách a stroj vyčkává, dokud
vřeteno nedosáhne předepsaných otáček a poté pokračuje ve vykonávání dalšího NC
kódu.

Obr. 16 – Ukázkový NC kód

S tím souvisí i fakt, že pohybové osy jsou stavěny na plynulou interpolaci během
obráběcího cyklu na rozdíl od vřetena, u kterého se nepočítá s plynulými změnami otáček
během obrábění. Toto je způsobeno rozdílnou regulací. U dokončovacích operací je nutno
zajistit co nejstabilnější řezné podmínky a takováto prodleva není přípustná. Nabízí se
možnost využití tzv. synchronních akcí, které jsou blíže popsány v literatuře [15]. Při
jejich použití jsme schopni docílit přepsání klasického řízení otáček, kdy osy stroje
nebudou čekat na dosažení předepsaných otáček. K přepisu dochází za pomocí příkazu
$aa_ovr[S1] = x, kde za x dosazujeme novou hodnotu otáček v procentech. Nominální
hodnota, od které se odvíjí procentuální zápis je hodnota, která byla napsána v NC kódu
klasickým příkazem M03. Rozsah, ve kterém je možno měnit otáčky od nominální
hodnoty je ± 10%. Při aplikaci dynamického řízení otáček však toho rozmezí není
dostačující pro plné využití funkce a je zapotřebí tento rozsah zvětšit. Toho můžeme
docílit při přepsání strojové konstanty MD 35150 přímo v řídicím systému. Konstanta
udává povolený rozsah, ve kterém se může plynulá změna otáček pohybovat.[15]
V rámci zajištění správné činnosti optimalizační funkce je potřeba ověřit, zda je reálně
možné zvyšovat a snižovat otáčky v takto krátkých časových intervalech, aby byl dodržen
požadavek konstantní řezné rychlosti. Největší vliv v tomto ohledu na zrychlovací
a zpomalovací charakteristiky má vřeteno a elektromotor, který vřeteno pohání.
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5 Základní rozdělení vřeten
Vřeteno je základní část obráběcího stroje, která rotuje a zajišťuje hlavní řezný pohyb.
U soustruhu se stará o rotaci obrobku, a naopak u frézky, vrtačky a brusky o rotaci
nástroje. Tento rotační pohyb musí být přesný, aby zde nedocházelo k radiálnímu a
axiálnímu házení neboli aby se výsledný pohyb lišil od kružnice jenom v námi určených
mezích.[18]

5.1 Rozdělení vřeten dle konstrukce
Kromě rozdělení podle technologického procesu jako je např. soustružení nebo frézování
můžeme vřetena dále rozdělit dle jejich konstrukčního provedení:[18]
● způsob zástavby
● typ uspořádání valivého ložiska
● utěsnění
● náhon
● upínací kužel

5.1.1 Náhon vřetena
Abychom byli schopni přenášet krouticí moment a s tím spojený řezný výkon na nástroj,
je zapotřebí vřeteno spojit s náhonovým servomotorem. Toto spojení je možno provést
několika způsoby, jejichž volba záleží na parametrech jako jsou maximální otáčky
vřetena nebo krouticí moment, potažmo výkon. Náhon vřetena se dělí na dvě základní
možnosti, kterými jsou vložený převod a přímý náhon.[17]

Vložený převod
Tento způsob může být realizován ozubenými koly, popř. převodovkou (obr. 17). Výhoda
tohoto převodu je v možnosti přenášet
velké krouticí momenty a při použití
převodovky

i

relativně

vysokých

převodových poměrů. Mezi nevýhody
patří

poměrně

vysoká

hmotnost

a hlučnost. Většinou se toto řešení nachází

Obr. 17 – Převod realizovaný převodovkou, převzato
z lit.[16]

u strojů s univerzálním využitím. [17]
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Další z možností je převod řemenem, který je oproti vloženému převodu lehčí. Například
ozubené řemeny se používají při přenosu velkých výkonu a zároveň zde nesmí docházet
k prokluzu řemenu. Ploché řemeny se využívají u brousicích strojů, jelikož nejsou
zdrojem vibrací a ani nepřenášejí vibrace na vřeteno od elektrického pohonu. [17]

Přímý náhon
Pro oblast vysokorychlostního obrábění se nejčastěji používá přímý náhon, jelikož je
zapotřebí dynamická stabilita náhonu. Další výhoda je malý zastavěný prostor oproti
ostatním náhonům. Jedno z možných provedení je spojení servopohonu s vřetenem nebo
tzv. elektrovřeteno. [18]
Elektrovřeteno je tvořeno rotorem, který je nalisován na vřeteno. Ve vnějším plášti je
vinutí (stator) s chlazením, které je buď prováděno vzduchem, nebo kapalinou. Toto
uspořádání umožňuje pružnou změnu otáček a jako motor se zde využívá jak synchronní,
tak asynchronní. Způsob konstrukce je zobrazen na obr. 18. [17]

Obr.

SEQ Obr. \* ARABIC
17 – Řez elektrovřetenem, převzato z lit.
Obr. 18 – Řez elektrovřetenem, převzato z lit.[26]

_Ref536730671 \r \h [24]
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5.1.2 Upínací kužel
Jelikož není možné upnout nástroj přímo do těla vřetena, nachází se zde část, která se
nazývá upínací kužel. Jedná se o dutinu, která má stejnou osu rotace jako vřeteno dle
výrobních tolerancí. Rozdělení na několik druhů je podle tvaru dutiny na pracovní straně
vřetena na následující možnosti: [17]
● kuželová stopka ISO
● krátká kuželová stopka HSK
● Sandvik Coromant Capto
● BIG Plus
Jednotlivé druhy se od sebe liší provedením upnutí, kuželovitostí, upínací částí a tvarem.
V tab. 1 jsou uvedeny maximální možné otáčky vřetena pro daný typ upínacího kužele.
Tab. 1 - Přehled typů kuželů a jejich max. otáček

Typ kužele
ISO (SK)
HSK
Coromant Capto
BIG Plus

Otáčky vřetena [ot/min]
10 000
24 000
11 000
11 000

Označení
ISO 40
HSK 63
C6
BIG Plus 50

Dále je potřeba rozlišit základní druhy
přívodu řezné kapaliny, které ovlivňují
celou konstrukci vřetene a výslednou
efektivitu chlazení. Jedna z možností je
vést kapalinu tělem vřetena a následně
za použití trysky dopravovat (viz. obr.
19) až na nástroj nebo přímo středem
vřetena i nástroje (viz. obr. 20). [18]

Obr. 19 – Chlazení nástroje pomocí trysky, převzato z lit.[19]

Obr.

SEQ Obr. \* ARABIC 18 – Příklad

Poslední uvedený způsob má za

chlazení tělem vřetena, převzato z lit.

výhodu tepelnou stabilizaci nástroje,

_Ref536730765 \r \h [17]

jelikož je kapalina dopravována po celé
jeho délce a dostane se přímo na místo
řezu. Dále se lépe odvádějí třísky
z místa řezu, čímž se zvyšuje životnost
řezné části a dochází ke zlepšení jakosti

Obr. 20 – Chlazení středem vřetena, převzato z lit.[19]

obráběné plochy. [18]
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5.2 Typy motorů
Elektromotory pracují v drtivé většině na základě elektromagnetické indukce. Můžou být
buďto jednofázové nebo třífázové. Používají se za účelem přeměny elektrické energie na
mechanickou práci, kterou můžeme využívat například při pohánění vřetena obráběcího
stroje. Skládají se ze dvou hlavních částí – stator, rotor. Dále se dělí na synchronní
a asynchronní motory. [20]
Stator je pevná část stroje, na které jsou připevněny cívky vinutí s magnetickým
obvodem, popřípadě elektromagnety nebo permanentní magnety. Obvykle tvoří vnější
část elektromotoru viz. obr. 21.
stator
Rotor je pohybující se část
stroje, která je reprezentována
hřídelem, na kterém je umístěn
magnetický obvod a vinutí.
Vlivem

otáčení

rotoru

je

generována mechanická práce.
Přes rotor je přenášen krouticí
moment

na

další

části

rotor

mechanismu za pomoci pera.
[20]

21 –\*
ŘezARABIC
elektromotorem,
z lit.[21]
Obr. SEQObr.
Obr.
20 –převzato
Řez elektromotorem,

převzato z lit. REF _Ref536730920 \r \h [19]

5.2.1 Synchronní elektromotory
Hlavní podstatou je tzv. synchronizace hodnoty otáček rotoru s frekvencí napájení. Rotor
má snahu uchovat si konstantní polohu vůči otáčivému magnetickému poli, které vzniká
ve statoru průchodem střídavého proudu z napájení. [20]
Jednou z nevýhod synchronního motoru je nutnost uvedení rotoru na pracovní otáčky
jiným strojem. Dále je náchylný na přetěžování z důvodu ztráty synchronizovaného
pohybu rotoru s frekvencí napájení, která vede ke skokovému snížení výstupního
krouticího momentu a úplnému zastavení motoru. Z tohoto důvodu je jeho použití jako
pohonu CNC strojů spíše okrajová. [20]
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5.2.2 Asynchronní elektromotory
Základním rozdílem mezi synchronním a asynchronním motorem je konstrukce rotoru.
Konstrukce je tvaru válcové klece, která se skládá ze sady vodivých tyčí. Důsledkem
pohybu těchto vodivých tyčí v magnetickém poli statoru se v rotoru indukuje napětí, díky
kterému rotorem začne protékat elektrický proud. [22]
Otáčky rotoru musí být vždy o něco zpožděny za frekvencí napájecího proudu, aby
docházelo uvnitř rotoru k indukci a vznikal zde krouticí moment. Tento jev se nazývá
skluz, kdy v ustáleném stavu nedosáhne rotor stejné frekvence otáčení jako je frekvence
napájení.[21]
Velikost otáček rotoru a s tím i spojený výstupní moment je možné řídit změnou
frekvence statorového napětí, změnou hodnoty skluzu, nebo změnou napětí. K tomuto se
používá frekvenční měnič.[21]
Vzhledem k těmto faktům je asynchronní motor hojně používaný v průmyslu. Mimo jiné
se z drtivé většiny používá při pohánění vřeten CNC obráběcích strojů.
Důležité údaje uváděné u motorů jsou nominální a maximální hodnoty otáček a momentů,
potažmo výkonů. Základem popisu těchto stavů je momentová charakteristika daného
elektromotoru. Na obr. 22 je momentová charakteristika znázorněna a je z ní patrné, že
při zmenšování skluzu neboli při zvyšování otáček rotoru dochází od určitého okamžiku
k rapidnímu poklesu krouticího momentu. Na krouticí moment má dále vliv moment
setrvačnosti a hodnota zrychlení. , dle vzorce (5).
𝑀 = 𝐼 · 𝑎 [𝑁 · 𝑚]

Obr. 22 - Momentová charakteristika asynchronního elektromotoru, převzato z lit.[22]
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Nominální otáčky jsou takové, pro které jsou elektrické motory konstruovány. Jsou
optimálním bodem provozu. Při častém překračování nominální hodnoty neboli
přetěžování motoru, by mohlo dojít k poruše. Tato hodnota je zejména důležitá pro
optimalizační funkci pracující s konstantní hodnotou řezné rychlosti, jelikož by vlivem
zvyšujících se otáček mohlo docházet k častému přetěžování motoru.
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5.2.3 Porovnání synchronního a asynchronního motoru
Jak již bylo zmíněno v přechozích kapitolách, princip funkce těchto dvou druhů motorů
je zcela odlišný. Díky svým vlastnostem a menší náchylnosti na přetěžování se ve většině
aplikací využívá asynchronní motor. Dále jsou na obr. 23 a 24 uvedeny základní
charakteristiky motorů řady 1PH8 od firmy Siemens v synchronním a asynchronním
provedení. Základním rozdílem, který plyne z přiložených grafů, je průběh výkonu
v závislosti na otáčkách rotoru. Zvláště oblast u asynchronního motoru, kde dochází ke
změně otáček, ale výkon se nemění. Toho se s výhodou využívá při pohánění obráběcích
strojů.

Obr. 23 - Výkonová charakteristika synchronního elektromotoru 1PH8,
převzato z lit.[24]

Obr. 24 - Výkonová charakteristika asynchronního elektromotoru 1PH8, převzato
z lit.[24]
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6 Shrnutí rešerše
Z rešerše vyplývá, že většina optimalizačních funkcí pracuje buďto s úpravou dráhy nebo
s proměnnou hodnotou posuvové rychlosti, za účelem dosažení co nejvíce konstantního
zatížení nástroje při obrábění. a že prozatím pouze funkce vyvinutá na Ústavu výrobních
strojů a zařízení při ČVUT pracuje s proměnnými otáčkami vřetena při obrábění.
Proměnné otáčky vřetena se vyskytují pouze na úrovni řídicích systémů, pro potlačení
kmitání při obrábění (nejčastěji sinusový průběh). Dále se s uvedením softwaru AIcam
na trh otevřel nový směr ubírání se optimalizací obrábění a celkový pohled na
technologickou přípravu výroby, jelikož vize vývojářů tohoto softwaru je kompletně
nahradit práci technologa.
Dalším důležitým faktem, který je spojený s používáním optimalizačních funkcí, jsou
jmenovité a maximální hodnoty otáček vřetena, potažmo s tím spojené hodnoty otáček
elektromotoru. Při překračování jmenovité hodnoty otáček dochází k nadměrnému
zatěžování vřetena a jeho přehřívání, proto je nutné s tímto faktorem dále počítat při
úpravách stávající optimalizační funkce.
Optimalizační funkce pracující s konstantní řeznou rychlostí nebyla doposud plně
otestována na tvarově složitějších dílcích, mezi které se řadí například formy na odlitky.
Jelikož frézovací stroje a jejich vřetena nejsou stavěny na plynulou změnu otáček,
je nutné ověřit, zda při použití optimalizační funkce vřeteno stíhá zrychlovat
(zpomalovat) a dodržovat řezné podmínky. Dále je zapotřebí otestovat a vytipovat dílce,
na kterých má smysl uvažovat o tomto druhu optimalizace a přímo na stroji ověřit
skutečnou časovou úsporu.
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7 Návrh vlastního řešení
Jak vyplývá z provedené rešerše, je potřeba ověřit, zda optimalizační funkce pracující
s konstantní řeznou rychlostí pracuje správně i na složitějších dílcích, a především je
potřeba zahrnout do výpočtů samotné rychlostní parametry vřetena. Dále je nutno omezit
provoz vřetena nad jmenovitou hodnotou otáček a určitým algoritmem tento stav řídit.
Nejdůležitějším parametrem z hlediska kinematiky je
samotné zrychlení vřetena. Během obrábění se na
dílci mohou vyskytnout místa, kde dojde k prudké
změně reálného řezného průměru (obr. 25) a s tím
i spojené velké změně v požadovaných otáčkách (zde
se otáčky blíží teoreticky k nekonečnu). V praxi
mohou nastat tři následující stavy:
● Vřeteno

zvládá

zrychlovat/zpomalovat

na

požadované otáčky s rezervou
● Vřeteno

zvládá

zrychlovat/zpomalovat

na

požadované otáčky akorát
● Vřeteno

nezvládá

zrychlovat/zpomalovat

na

požadované otáčky

Obr. 25 - Kritické body

U prvních dvou případů není potřeba zasahovat do výpočtů otáček a s tím spojených
posuvových rychlostí. Pokud ale dojde ke třetímu případu, je nutné určitým způsobem
zvýšit čas potřebný na zdolání dráhy, za účelem poskytnutí vřetenu dost času na zrychlení,
viz vzorec (4). Způsobů, kterými docílíme prodloužení času je několik, jak vyplývá ze
vzorců (3) a (4). Všechny změny jsou prováděny v samotném postprocesoru (viz. obr.
26), kde, jak již bylo zmíněno v rešerši, dochází k přepočtu průměru nástroje.

CAD

CAM

Postprocesor

Obr. 26 - Proces tvorby dílce na CNC strojích

Následuje výčet a popis navrhovaných variant, jak tento stav vyřešit.
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7.1 Striktní zachovávání řezné rychlosti
Tato varianta pracuje pouze se změnou hodnoty posuvu na zub, viz. vzorec (2). Z toho
vyplývá, že by zůstala zachována požadovaná hodnota otáček vřetena pro další bod
dotyku, pokud by vřeteno nestíhalo zrychlit (zpomalit). Problém by nastal, pokud by
docházelo k příliš velkému zvyšování (snižování) posuvu na zub. Zvyšování by mělo za
následek nadměrné zatížení nástroje a s tím spojené možné vylomení břitu. Naopak při
snižování by mohlo docházet ke zhoršenému odebírání materiálu, pokud by se posuv na
zub snížil pod hodnotu poloměru ostří. V tento moment by materiál přestal být odřezáván
a začal být tvářen, viz. obr. 27.
Jako výsledek by bylo docíleno striktní zachování řezné rychlosti za cenu relativně
malého prostoru pro kompenzaci prudké změny požadovaných otáček vřetena. V tomto
případě by se pro každý nástroj kritická hodnota posuvu na zub lišila podle parametrů
ostří.
Nevýhody tohoto řešení jsou požadovaná relativně velká znalost možností každého
použitého nástroje a s tím spojená nutnost stanovení intervalu pro každý nástroj zvlášť.
Z tohoto vyplývá potřeba generovat NC kód pro každou operaci s jiným použitým
nástrojem zvlášť, což může být časově náročné. Dále malý prostor pro ovlivnění výsledné
posuvové rychlosti. [27]

Obr. 27 - Minimální odebíraná tříska, převzato z lit.[27]
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7.2 Striktní zachovávání posuvu na zub
Další z možných variant vychází opět ze vzorce č. (2). Ovšem tentokrát by zůstávala
hodnota posuvu na zub jako konstanta a docházelo by ke změně otáček, za účelem zvýšení
(snížení) posuvové rychlosti a tím pádem i ke snížení (zvýšení) času potřebného na
provedení dané dráhy. Tento postup je oproti přechozí variantě jednodušší na provedení,
jelikož jediný limit jsou maximální a nominální otáčky vřetena. Ty zde jsou výhodou,
jelikož je možné pracovat s daleko větším rozsahem, na kterém je možné optimalizovat
řezný proces, než v předchozí variantě. Avšak při nedodržení požadovaných otáček by
docházelo k odchýlení řezné rychlosti od požadované hodnoty. Zde je nutné vzít v úvahu
hodnotu velikosti zrychlení vřetena a s tím spojenou velikost odchylky od požadované
řezné rychlosti. Oproti předchozí variantě by zde nedocházelo k razantnímu zvětšení
zatížení na nástroj. Další z výhod je nenáročná obsluha této varianty optimalizační
funkce, jelikož není podmínkou znát technologické parametry nástrojů.

7.3 Výběr z intervalů posuvu na zub a otáček vřetena
Poslední varianta kombinuje předchozí dvě dohromady. Hodnota posuvu na zub by se
opět pohybovala v intervalu a při nedostatečné velikosti tohoto intervalu by docházelo
i ke změně otáček vřetena od požadované hodnoty. Zde by byla nutnost zapojení určitého
druhu logické funkce pro řízení změn hodnot. Dále by zde bylo potřeba vyřešit problém
se složitým generováním NC kódu způsobený rozdílnou velikostí intervalů viz.
podkapitola 7.1. Velkou výhodou by bylo efektivnější dodržování předepsané řezné
rychlosti a téměř konstantní zatížení nástroje. Pouze v ojedinělých případech by
docházelo k většímu odchýlení se od předepsané hodnoty. Nevýhodou je poměrně složité
řízení. Zde by připadalo v úvahu opustit od optimalizace na úrovni postprocesoru, jelikož
takto sofistikované řešení by se zde provádělo obtížně. Funkce by mohla fungovat
i v poloautomatickém principu, kdy by uživatel CAM softwaru mohl vybírat a ručně
upravovat sekce NC kódu, kde by se lokálně upravily řezné parametry dle jeho požadavků
a automaticky by se v postprocesoru provedla úprava.
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7.4 Výběr varianty řešení
Výše uvedené varianty byly porovnány na základě následujících parametrů: dodržování
řezné rychlosti, prostor pro kompenzaci prudké změny, rovnoměrnost zatížení nástroje,
náročnost realizace a uživatelská přívětivost. Hodnocení jednotlivých kritérií se pohybuje
v rozmezí od jedné do tří. Podle zvoleného hodnocení a zahrnutí všech kritérií vychází
nejlépe varianta Striktní zachování posuvu na zub. Pro náročnější uživatele, kterým jde
především o výslednou jakost povrchu za cenu větších požadavků na technologa, vychází
nejlépe varianta, která pracuje s výběrem z intervalů.
Tab. 2 - Hodnocení jednotlivých variant

Kritérium
Varianta

Dodržování Prostor pro Rovnoměrnost
řezné
kompenzaci
zatížení
rychlosti
prudké
nástroje
změny

Náročnost Uživatelská Pořadí
realizace přívětivost

Striktní
zachování
řezné
rychlosti

2

1

1

2

1

Striktní
zachování
posuvu na
zub

1

2

2

3

3

Výběr
z intervalů

3

3

3

0

1

Body
0
1
2
3

Symbol

Nejhorší
Podprůměrné
Průměrné
Nejlepší
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8 Měření charakteristik vřeten
Pro realizaci vybrané varianty je nejdříve nutné změřit závislosti otáček vřetena na čase,
jelikož tyto charakteristiky nebyly doposud důležité pro frézovací operace, výrobci
obráběcích strojů je standardně neuvádějí v manuálech. Důvodem pro měření
charakteristiky vřetena, je zjištění zrychlení vřetena. Měření proběhlo na třech
frézovacích strojích, kdy každý disponoval jiným vřetenem s jinou maximální hodnotou
otáček. Princip měření spočívá ve snímání nalepeného štítku na vřetenu stroje laserovou
sondou. Záběry z měření jsou na obr. 28 a v příloze S-1. Charakteristika vřetena stroje
s označením MCFV5050LN (LM1) je na obr. 29.

Obr. 28 - Měření charakteristiky vřetena pomocí Laserové sondy
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Z grafů v příloze P-1 a P-2 a grafu na obr. 29 vyplývá, že všechna vřetena mají stejný tvar
závislosti otáček na čase a jejich zrychlovací a zpomalovací část charakteristiky je
lineárního průběhu nezávisle na hodnotě požadovaných otáček. Na základě ověření
lineárního průběhu je možné odvodit vzorec pro výpočet zrychlení, viz. vzorec (6), kde
α představuje úhel mezi osou x a křivkou zrychlení. Hodnota vypočtená dle vzorce (6) se
pro každé vřeteno liší. Největší hodnota zrychlení vřetena byla naměřena na stroji od
firmy Kovosvit MAS s označením MCVL 1000, kde 𝑎 = 430 380 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛2 . Naopak
nejmenší hodnota zrychlení vřetena byla naměřena na stroji s označením TM1 od firmy
Haas s hodnotou 𝑎 = 126 050 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛2 .
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Obr. 29 - Charakteristika vřetena stroje MCFV5050LN (LM1)

Výpočet zrychlení vřetena:
tan 𝛼 = 𝑎 =

𝑛
[𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛2 ]
𝑡

(6)

Zrychlení vřetena stroje TM1:
𝑎 𝑇𝑀1 =

4000
= 126 050 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛2 ]
0,0317

Kde otáčky n = 4000 ot/min a čas t = 0,0317 min. Hodnoty byly odečteny z grafu viz.
příloha P-1.
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Zrychlení vřetena stroje MCFV5050LN (LM1):
𝑎𝐿𝑀1 =

14000
= 150 150 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛2 ]
0,0932

Kde otáčky n = 14000 ot/min a čas t = 0,0932 min. Hodnoty byly odečteny z obr. 29.
Zrychlení vřetena stroje MCVL:
𝑎𝑀𝐶𝑉𝐿 =

34909
= 430 380 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛2 ]
0,0811

Kde otáčky n = 34909 ot/min a čas t = 0,0811 min. Hodnoty byly odečteny z grafu viz.
příloha P-2.
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9 Úpravy stávající funkce
Z uvedených variant řešení byla vybrána úprava stávající funkce, která zakládá na
striktním dodržení posuvu na zub, viz kapitola 7.2. Vybraná varianta předpokládá znalost
maximálních a nominálních otáček vřetena stroje, na kterém bude probíhat obrábění. Dále
počítá s velikostí zrychlení vřetena a hodnotou času, po kterou může být vřeteno
provozováno nad nominální hodnotou otáček.
Pro zadávání hodnot bylo vytvořeno user defined environment (dále UDE) v CAM
systému Siemens NX, které generuje hodnoty jako nová CL data. Úpravy spočívají
v přidání dvou modulů do postprocesoru za pomoci softwaru Postbuilder. Názvy modulů
jsou FEED_CONTROL a TIME_CONTROL. V prvním modulu dochází k implementaci
kinematických parametrů vřetena (zrychlení, maximální otáčky atd.) do výpočtů hodnot
otáček vřetena a s tím spojených posuvových rychlostí. V druhém modulu probíhá
počítání času, při kterém se obrábí nad nominální hodnotou otáček. Dále zde dochází
k vyhodnocování spočteného času a na základě jeho výsledků ke změně maximální
hodnoty otáček vřetena mezi uživatelem zadanou maximální hodnotou otáček
a nominální hodnotou otáček.

9.1 Použitý software
Pro tvorbu drah nástrojů je použit CAD/CAM software Siemens NX. Pro úpravy stávající
optimalizační funkce byl použit software s názvem Postbuilder od firmy Siemens, který
umožňuje vývoj a úpravy postprocesorů. V následujících podkapitolách je blíže uveden
popis jednotlivých softwarů.

9.1.1 Siemens NX
Důvodem použití NX byla především existence stávajícího řešení v tomto softwaru a jeho
dostupnost na ústavu výrobních strojů a zařízení při ČVUT. Hlavní součástí NX jsou
moduly CAD, ve kterém probíhá návrh a modelování dílců (sestav), a dále CAM, který
je určen pro tvorbu drah nástrojů a generování NC kódu.
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Modul CAM je možné použít pro několik
technologií. Dále je především uveden
přehled frézovacích operací, na které je
optimalizační funkce zaměřena. Při
otevření NX CAM se objeví nabídka
kategorií (viz. obr. 30). Každá kategorie
se specializuje na jiný druh obrábění,
například tříosé, pětiosé frézování a
frézování lopatek kol. S tím souvisí i
pestrý výběr strategií, který se pro

Obr. 30 - Přehled kategorií pro frézovací operace

každou kategorii liší.
Při tvorbě drah nástroje je potřeba řídit se pokyny, které
se pro každou strategii liší a určit všechny potřebné
plochy, parametry, použitý nástroj a řezné podmínky,
pro co nejlepší výsledek, viz. obr. 31.
Pro ověření vygenerované dráhy jsou dostupné dvě
varianty vizualizace. První je jednoduché zobrazení drah
nástroje a nástroje samotného, viz. obr. 32. Druhá
možnost zobrazuje obrábění i s odebíraným materiálem
a polotovarem. Při použití tohoto druhu verifikace je
možné následně například zobrazit zbývající tloušťku
materiálu.

Obr. 31 - Nastavení parametrů strategie
Obr. 32 - Příklad ověření vygenerovaných drah nástroje
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CL data
Výhoda použití softwaru Postbuilder je možnost rozsáhlých úprav algoritmu
postprocesoru. Při generování NC kódu pracuje postprocesor s tzv. CL daty. Jsou to
buďto konstanty nebo proměnné, které jsou generované přímo softwarem NX. Pomocí
UDE je možné přidávat další CL data, která chceme, aby byly zahrnuty při výpočtech
prováděných postprocesorem. Na obr. 33 jsou v prostředním sloupci vidět strojní
konstanty, které byly vloženy pomoci UDE a jsou potřeba pro další výpočty otáček
vřetena.

Obr. 33 - CL data zobrazená v Post Rewiew Tool
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9.1.2 Postbuilder
Rozhraní Postbuilder od firmy Siemens umožňuje tvorbu nových nebo úpravy stávajících
postprocesorů, které se využívají jako prostředník mezi CAM softwarem a CNC strojem.
Vygenerované dráhy z CAM softwaru je potřeba převést na NC kód, který respektuje
kinematiku stroje a jeho používané G a M funkce. V této práci se Postbuilder využívá
především za účelem úprav již vytvořeného postprocesoru.
Při otevření vytvořeného postprocesoru se zobrazí uživatelské rozhraní. Zde je možné
vybírat z pěti typů záložek. Zejména důležitá je záložka Program & Tool Path (viz. obr.
34), ve které se nachází optimalizační funkce. Konkrétně v podsložce Tool Path –Motion.

Obr. 34 - Uživatelské rozhraní Postbuilderu
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Podsložka Motion se dále dělí na druhy pohybů, které je možné zvolit při tvorbě strategií
obrábění. Pro tuto optimalizační funkci je využíván lineární pohyb, ve kterém se nachází
moduly pro přepočet skutečného průměru nástroje a jsou zde zahrnuty kinematické
parametry vřetena a kontrola nepřetěžování vřetena (viz. obr. 35)

Obr. 35 - Přehled pohybů v Postbuilderu

9.2 Modul Feed Control
První z přidaných modulů se stará o správné výpočty požadovaných otáček vřetenaa s tím
souvisejí hodnoty posuvových rychlostí v souladu s hodnotou zrychlení vřetena (viz.
kapitola 8). Nejdříve dochází k porovnání otáček v předchozím bodě dotyku s otáčkami
požadovanými v dalším bodě dotyku, za účelem zjištění, zda se jedná o zrychlování nebo
zpomalování. V dalším kroku se počítá hodnota mezních otáček, na které je vřeteno
reálně schopno zrychlit. Pokud se jedná o zrychlování, je použit vzorec (7):
𝑛𝑚𝑒𝑧 = 𝑡 · 𝑎 + 𝑛𝑝ř𝑒𝑑 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] ,

(7)

kde t je čas, za který se nástroj dostane ze současného bodu dotyku do následujícího, viz.
kapitola 4 a npřed je hodnota otáček v předchozím bodě.
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Při zpomalování je hodnota mezních otáček počítána dle vzorce (8):
𝑛𝑚𝑒𝑧 = 𝑛𝑝ř𝑒𝑑 − (𝑎 · 𝑡) [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛]

(8)

Následně dochází k porovnání mezní hodnoty otáček s hodnotou požadovanou a pokud
je požadovaná hodnota větší (u zpomalování menší), tak je nastavena požadovaná
hodnota na hodnotu mezní. V předposledním kroku jsou přepočítány hodnoty posuvové
rychlosti a času na danou dráhu s již změněnou hodnotou požadovaných otáček, přičemž
vzorec pro výpočet času se pro zrychlovací a zpomalovací větev nijak neliší. Uživatel má
možnost označit parametry, které budou generovány do samostatného textového souboru.
Možnost vypisování hodnot může sloužit pro kontrolu dodržování řezných podmínek
nebo jako porovnání výsledků optimalizace vůči stejné strategii bez optimalizace.
Poslední krok je tvorba NC kódu. Vývojový diagram celého modulu je zobrazen na obr.
37.

Obr. 36 – Vlastní vytvořené dialogové okno v NX
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Obr. 37 - Vývojový diagram modulu FEED_CONTROL
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9.3 Modul Time Control
Druhý z implementovaných modulů má za
cíl co nejvíce využít potenciál daného
vřetena a zároveň dbát na jeho správné
používání a zbytečné nepřetěžování jak
elektromotoru, tak konstrukce vřetena.
Základem modulu je rozhodování, zda
požadované otáčky, které jsou stanoveny
s ohledem na parametry vřetena, jsou větší
než uživatelem zadaná nominální hodnota
otáček pro dané vřeteno. Pokud ano, dojde
k přičtení spočítaného času obrábění mezi
dvěma body dráhy nástroje (viz. kapitola
4)

k celkovému

času

obrábění

nad

nominální hodnotou. Dále je uživatelem
zadán maximální čas, po který je možno
provozovat

vřeteno

nad

nominální

hodnotou otáček (viz. obr. 36). Při
překročení
povolené

tohoto
otáčky,

času
se

se

kterými

nastaví
bude

optimalizační funkce nadále počítat, na
hodnotu nominálních otáček. Do UDE
byla navíc přidána možnost tento modul
vypnout, pokud by uživatel neměl zájem
tuto funkci používat, viz. obr. 36, opce
„Maximal overload control“. Vývojový
diagram modulu Time Control je zobrazen
na obrázku 38.

Obr. 38 - Vývojový diagram pro modul TIME_CONTROL
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10 Studie výsledků upravené optimalizační
funkce
Aby byla optimalizační funkce připravena pro každodenní používání při dokončovacích
operacích, je nutné ji otestovat na
typických dílcích, kterými mohou být
například formy, ale dále tvarově atypické
dílce, kde jsou ostré přechody nebo
dochází k častým přejezdům a tím pádem
ke změně druhu pohybu, což má za
následek vypínaní a zapínaní funkce. Jako
první zkušební dílec byla zvolena tvarová
plocha na obr. 39.
Obr. 39 – Zkušební dílec

Prudké změny průměrů

Pozvolné změny průměrů

Obr. 40 – Vygenerovaná dráha na zkušebním dílci

Dráha nástroje, která je zobrazena na obr. 40 je rozdělena do dvou částí:
•

Oblast bez prudkých změn průměrů

•

Oblast s prudkými změnami průměrů
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Provedené

výpočty

a

následující

grafy

pracují

s hodnotou

zrychlení

𝑎 = 150 150 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛2 , které má stroj MCFV5050LN (LM1), viz. kapitola 8.

Průběh změny řezného průměru
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Obr. 41 – Změna průměru nástroje při obrábění zkušebního dílce

Na obr. 41 je vidět průběh změny řezného průměru pro dráhu nástroje na obr. 40, kde
dráha nástroje začíná vlevo a končí vpravo. Je zde znázorněna oblast, ve které dochází
k prudkým změnám průměru nástroje, a kde k pozvolným změnám. Více informací
o těchto oblastech se nachází v následujících kapitolách.
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10.1 Oblast bez prudkých změn průměru
Z grafu změny reálného řezného průměru na zkušebním dílci (obr. 41) je patrné, že se
zde nachází dvě oblasti. První bez prudkých změn průměrů a druhá s prudkými změnami.
Dle očekávání by na první oblasti nemělo docházet k výraznějším odchylkám od
požadované řezné rychlosti.
Na následujících grafech (obr. 42 a 43) je uvedeno porovnání řezných a posuvových
rychlostí před změnami optimalizační funkce a po provedených změnách pro maximální
otáčky vřetena 12000 ot/min a zachovávání konstantního posuvu na zub. V pravé části
obrázku se nachází část dráhy nástroje, které odpovídá zobrazený graf. Z průběhů je
patrné, že se řezná a posuvová rychlost v některých bodech liší od požadovaných hodnot
z čehož vyplývá, že vřeteno nestíhá zrychlovat, ačkoliv odchylka řezné rychlosti se
pohybuje pouze do 15%. Čím větší hodnota zrychlení, tím více by se průběhy řezných
a posuvových rychlostí přiblížily hodnotám před úpravou, kde zrychlení vřetena není
zahrnuto a tím pádem se blíží nekonečnu.
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Obr. 42 - Porovnání průběhů řezných rychlostí
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Obr. 43 - Porovnání průběhů posuvových rychlostí
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10.2 Oblast s prudkými změnami průměru
Tato oblast je znázorněna na obr. 39 (bez zelenomodré barvy). Zde je patrné, že se na
dráze nacházejí místa, kde dochází k náhlým změnám reálného průměru. Aby
optimalizační funkce byla pro koncové uživatele komfortní na používání a nedocházelo
k situacím, kde by byla značně překračována nominální řezná rychlost, jak lze vidět na
obr. 44 (červeně označená oblast), je potřeba na tyto body upozornit po vygenerování
optimalizovaného NC kódu. K nárůstu řezné rychlosti nad nominální hodnotu dochází při
prudké změně řezného průměru na vyšší hodnotu, jelikož vřeteno nestihne tak rychle
zmenšit otáčky. Těmto problémovým bodům se dá předcházet například změnou dráhy
nástroje, pokud je to možné, nebo volbou nástroje o menším průměru. Grafy na obrázcích
44 a 45 zobrazují řezné podmínky na vzorovém dílci při zachování konstatního posuvu
na zub.

Řezná rychlost [m/min]

Porovnání řezných rychlostí
180

Po úpravě

160

Před úpravou

140
120
100
80
60
40
20
0
0

50

100

150

Bloky NC kódu [-]

Posuvová rychlost [mm/min]

Obr. 44 - Porovnání řezné rychlosti před a po úpravě
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Obr. 45 - Porovnání posuvové rychlosti před a po úpravě
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10.3 Reálné dílce
Mezi typické dílce pro tuto optimalizační funkci se řadí především formy. Jako příklad
byla vybrána forma na Ventil, viz. obr. 46.

Obr. 46 - Forma Ventilu

Za účelem otestování upravené optimalizační funkce byly vytvořeny dráhy nástrojů
v CAM modulu softwaru Siemens NX. Dalším krokem bylo vyplnění strojních konstant
podle reálného stroje, kterým byl zvolen stroj od firmy Kovosvit MAS s označením
MCU. Použité hodnoty byly následující:
1

1

1

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 35000 𝑚𝑖𝑛 ; 𝑛𝑛 = 33000 𝑚𝑖𝑛; 𝑎 = 430380 𝑚𝑖𝑛2 ; 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 30 𝑚𝑖𝑛
Na obr. 48 je zobrazena část průběhu řezné rychlosti pro operaci s označením V1, která
je zachycena na obr. 47. Dále je zde vykreslena část průběhu řezné rychlosti pro tuto
operaci bez použití optimalizační funkce. Celý průběh se nachází v příloze P-3.

Obr. 47 - Operace V1 (frézování části formy ventilu)
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Obr. 48 – Průběh řezné rychlosti na vybrané oblasti – operace V1

Z výňatku průběhu řezné rychlosti (obr. 48) je patrné, že v určitých místech dochází
k překračování řezné rychlosti. Tato skutečnost může mít vliv na trvanlivost nástroje,
avšak odchylka od nominální řezné rychlosti je maximálně 35%. Na úkor mírného
překračování nominální hodnoty je patrné zvýšení průměrné řezné rychlosti a s tím
související nárůst hodnoty posuvu. U této operace vlivem zmiňovaných okolností došlo
ke zkrácení času obrábění z 53 min na 40 min. Po úpravě optimalizační funkce, kdy je
respektována hodnota zrychlení vřetena se strojní čas nepatrně zvýšil na 40 min 30 s.
S překračováním řezné rychlosti by mohla mít souvislost i snížená trvanlivost nástroje.
Avšak tento jev dále zkoumán a nelze říci s jistotou, zda by k němu docházelo.
Podrobnější přehled strojních časů a jejich porovnání následuje v další podkapitole.

55

ČVUT FS – Ústav výrobních strojů a zařízení
F. Bartoš – Aplikace dynamického řízení řezných podmínek
Upravená optimalizační funkce byla zkoušena na dalších dvou typických dílcích, které
jsou na obr. 49 a 50, za účelem získání většího množství dat pro následné finální ověření
optimalizační funkce a odzkoušení správného fungování na různorodých tvarových
plochách. U těchto dílců byl porovnáván strojní čas pro jednotlivé operace, ale také
testován vliv zvolené strategie v CAM softwaru (celkem 6 různých strategií), která
významně ovlivňuje strojní časy, ale také množství kritických bodů, kterým se snažíme
předcházet. Jednotlivé strategie se liší způsobem generování dráhy. Na obr. 49 jsou
konkrétně zobrazeny strategie s názvem Morphing (vlevo) a Fixed parallel (vpravo).
Přehled strojních časů pro zvolené strategie se nachází v následující kapitole.

Obr. 49 – Forma PC větráku

Obr. 50 – Forma Krytu zadního čela na Citroën Berlingo
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10.4 Porovnání strojních časů
Pro dílce uvedené v předchozí kapitole byl vytvořen přehled zvolených řezných
podmínek a strojních časů jednak přímo uváděných CAM softwarem (t_cam), ale dále
i strojních časů při použití optimalizační funkce (t_cam_opt), upravené optimalizační
funkce (t_cam_Uopt) a při simulaci obrábění ve virtuální stanici iTNC (t_real). Řezné
podmínky byly zvoleny pro uhlíkovou ocel (např. 11 375). Při konvenčním obrábění by
byly otáčky rovny hodnotě 5305 ot/min, zatímco při použití optimalizace se pohybují
v intervalu <5305, 35000> ot/min. V následujících tabulkách 3, 4 a 5 jsou tyto přehledy
uvedeny. Pro virtuální simulaci byl zvolen stroj s označením MCU 700 od firmy Kovosvit
MAS, pro který byla nastavena kinematika ve stanici iTNC. Parametry vřetena byly
následující: 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 35000 𝑚𝑖𝑛−1 ; 𝑎 = 430380 𝑚𝑖𝑛−2.
Tab. 3 - Přehled strojních časů pro formu ventilu

Porovnání strojních časů pro jednotlivé operace - forma ventilu
Operace Nástroj
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
∑

K12
K12
K12
K12
K12
K12
K6

fz
vc
t_cam t_cam_opt t_cam_Uopt
t_real
[mm/z] [m/min] [h:mm:ss] [h:mm:ss] [h:mm:ss] [h:mm:ss]
0.05
200
0:52:59
0:39:57
0:40:21
0:40:46
0.05
200
0:42:19
0:36:18
0:36:24
0:36:43
0.05
200
0:14:35
0:11:30
0:11:39
0:11:50
0.05
200
0:16:42
0:12:13
0:12:32
0:12:43
0.05
200
0:16:44
0:12:13
0:12:31
0:12:44
0.05
200
0:06:13
0:03:58
0:04:11
0:04:20
0.05
113
0:19:16
0:15:46
0:16:06
0:16:52
2:15:58
2:48:48
2:11:55
2:13:45

Z tab. 3 vyplývá, že reálný uspořený čas oproti hodnotě z CAMu je 33 minut při zahrnutí
kinematiky a vlastností vřetena stroje. Strojní čas se po úpravě optimalizační funkce
zvýšil oproti času před úpravou, což odpovídá předpokladům.
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Tab. 4 - Přehled strojních časů pro formu na kryt zadního čela Citroenu Berlingo

Porovnání strojních časů pro jednotlivé operace – forma krytu
Operace Nástroj

S20
K8
S50
K6
K16
K16
K6
K6

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
∑

fz
vc
t_cam
t_cam_opt t_cam_Uopt
t_real
[mm/z] [m/min] [h:mm:ss] [h:mm:ss]
[h:mm:ss] [h:mm:ss]
0.05
200
0:20:19
0:20:19
0:20:19
0:20:24
0.05
200
0:37:19
0:27:20
0:27:36
0:27:56
0.05
200
5:12:14
5:12:14
5:12:14
5:14:53
0.05
113
2:01:58
1:07:49
1:25:39
1:52:18
0.05
200
0:53:30
0:23:58
0:23:51
0:25:18
0.05
200
2:20:20
1:59:19
2:00:07
2:03:36
0.05
113
0:01:20
0:00:32
0:00:54
0:01:00
0.05
113
0:01:19
0:00:32
0:00:53
0:01:00
11:28:19

9:32:03

9:51:33

10:26:25

Tab. 5 - Přehled strojních časů pro různé strategie obrábění stejné tvarové plochy

Porovnání strojních časů jednotlivých strategií - PC fan
Operace

Skonv
[ot/min]

Sopt
[ot/min]

Nástroj
fz [mm/z]
vc [m/min]

6000 ÷ 15 000
6000 ÷ 18 000
6000 ÷ 13 000
6000 ÷ 12 500
6000 ÷ 14 000
6000 ÷ 17 200

K8
0.05
150
0:03:11
0:03:21
0:03:04
0:02:48
0:02:26
0:02:44

0:01:49
0:01:37
0:01:15
0:01:08
0:01:03
0:01:16

t_real
[h:mm:ss]

0:02:51
0:02:35
0:03:05
0:02:47
0:02:08
0:02:14
0:17:34
0:08:08
0:11:50
0:15:40
Na obr. 49 jsou vidět dva příklady různých strategií obrábění stejné tvarové plochy. Cílem
Streamlin
Morphing
Fixed_per
Fixed_ang
Fixed_par
Constant
∑

6000
6000
6000
6000
6000
6000

t_cam
t_cam_opt t_cam_Uopt
[h:mm:ss] [h:mm:ss] [h:mm:ss]

0:02:19
0:02:03
0:02:11
0:01:56
0:01:38
0:01:42

použití co největšího počtu strategií bylo pozorování míry úspory strojního času pro
každou strategii při použití optimalizační funkce a vyhodnocení nejzajímavějších
z pohledu optimalizace. Z tab. 5 vyplývá jako nejvhodnější strategie Fixed_parallel. Dále
Constant a Fixed_angle. Důležité je při volbě strategie dávat pozor na správnost
vygenerované dráhy navzdory kratšímu strojnímu času kvůli zbývajícímu materiálu po
obrobení. Z tohoto důvodu je strategie Morphing nejvhodnější, ačkoliv tomu reálný
strojní čas nenasvědčuje. Podrobnější porovnání z hlediska nastavených parametrů,
průběhu otáček vřetena a průběhu řezné rychlosti se nachází v příloze P-5. Analýza
zbytkového materiálu v příloze P-6.
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Obr. 51 - Analýza zbytkového materiálu pro strategii Morphing

mm
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Obr. 52 - Analýza zbytkového materiálu pro strategii Fixed_parallel

Na obr. 51 (strategie Morphing) a 52 (strategie Fixed_parallel) jsou vidět analýzy
zbytkového materiálu po obrábění. Červeně označená oblast na obr. 52 znázorňuje
problematické místo, kde po obrábění dosahuje zbývající materiál místy až 0,2 mm, což
je nepřípustné, jelikož se jedná o dokončovací operaci, kde je nastaven přídavek materiálu
na hodnotu nula a scallop na hodnotu 0,04 mm.

59

ČVUT FS – Ústav výrobních strojů a zařízení
F. Bartoš – Aplikace dynamického řízení řezných podmínek
Tab. 6 - Vliv maximálních otáček vřetena na výsledný uspořený čas

Porovnání strojních časů jednotlivých strategií - PC fan
Vřeteno

Skonv
[ot/min]

Sopt
[ot/min]

6000
6000
6000
6000

6000 ÷ 10 000
6000 ÷ 12 000
6000 ÷ 18 000
6000 ÷ 20 200

Nástroj
fz [mm/ot]
vc [m/min]

t_cam t_cam_Uopt
[h:mm:ss] [h:mm:ss]
K8
0.05
150
0:03:21
0:02:12
0:03:21
0:02:02
0:03:21
0:01:58
0:03:21
0:01:57

t_real
[h:mm:ss]

0:02:42
0:02:32
0:02:29
0:02:27
0:10:10
0:13:24
0:08:09
Důležitým parametrem při výběru stroje může být maximální hodnota otáček vřetena. Pro
Smax 10000
Smax 12000
Smax 18000
Smax 24000
∑

srovnání využití max. otáček vřetena byla použita tvarová plocha na obr. 49 (strategie
Morphing). Hodnota zrychlení vřetena je pro všechny varianty stejná, konkrétně
𝑎 = 430 380 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛2 . Z tab. 6, sloupec t_cam_Uopt vyplývá skutečnost, že vyšší
maximální hodnota otáček má kladný vliv na uspořený čas. Velkou roli v tomto ohledu
hraje velikost zrychlení. Čím vyšší je hodnota maximálních otáček vřetena, tím vyšší by
mělo být i zrychlení, za účelem dosažení většího využití rozsahu otáček při používání
optimalizační funkce.
Pokud hodnota zrychlení vřetena nebude dostatečně vysoká, mohlo by naopak dojít ke
zvyšování strojního času, když by byly používány vřetena s vyššími maximálními
otáčkami, viz. příloha P-7.
Jaký vliv má hodnota zrychlení na dodržování řezných podmínek je patrno v příloze P-4.
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10.5 Výsledky studie upravené optimalizační funkce
Před použitím této optimalizační funkce je potřeba vzít v úvahu tvar frézovaného dílce.
Z toho vyplývá, zda se na dílci nachází dostatek tvarových ploch, které jsou obráběny
kulovými nebo toroidními frézami, aby při použití optimalizační funkce docházelo
k úspoře strojního času.
Další faktor při rozhodování o použití optimalizační funkce je samotná frézka, respektive
znalost charakteristiky vřetena, co se tvaru týče, a hodnoty zrychlení.
Při malé hodnotě zrychlení vřetena bude docházet k nedodržování řezných podmínek
(viz. kapitola 10.2) a tím pádem ke snížení efektivity optimalizační funkce. Z testů na
reálných dílcích vyplynula minimální hodnota zrychlení 150 000 ot/min2. Tato hodnota
je spíše orientační, avšak při hodnotách zrychlení menších než 150 000 ot/min2 dochází
k častějšímu nedodržování řezných podmínek a tím pádem k nežádaným výsledkům při
použití této optimalizace. Pokud vřeteno nebude mít dostatečnou hodnotu maximálních
otáček (alespoň 8000 ot/min), nemá smysl používat tento druh optimalizace z důvodu
nevyužití jeho potenciálu v úspoře strojního času. Požadavek na určitou hodnotu max.
otáček vřetena závisí na průměru používaných nástrojů a obráběném materiálu.
V kapitole 10.2 je rozepsán problém s hodnotou zrychlení vřetena a jejím dopadem na
řezné podmínky. V některých případech může mít nedostatečná hodnota zrychlení za
následek zvýšení řezné rychlosti nad nominální hodnotu zadanou uživatelem při
generování drah nástroje. Tento jev může být problematický zvláště při vysoké odchylce
od nominální hodnoty. Pro zaručení nepřetěžování nástroje při obrábění tvarů s prudce
proměnnou geometrií plochy (viz. obr. 44) by bylo zapotřebí posoudit variantu dráhy
nástroje a případně ji upravit, pokud to situace dovolí, nebo zvolit menší průměr nástroje
pro danou operaci, z důvodu snížení velikosti změn poloměru nástroje. Další možností je
použití jiného stroje s větší hodnotou zrychlení vřetena.
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Roli při používání optimalizační funkce hrají i nastavené řezné parametry. Pokud je
hodnota požadované řezné rychlosti příliš vysoká, budou se otáčky vřetena pohybovat
blízko hodnotě maximálních otáček a nezbyde prostor pro samotnou optimalizaci
v podobě zvyšování otáček vřetena se zmenšujícím se průměrem nástroje. Samotná
nominální velikost řezné rychlosti je také důležitá. Pokud dochází k prudkým změnám
řezného průměru a s tím spojeným problémem nestíhání vřetena zrychlovat/zpomalovat,
je pro daný případ příznivější malá nominální řezná rychlost, jelikož výsledné odchylky
od požadované řezné rychlosti nebudou tak velké.
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11 Závěr
V souladu se zadáním byla provedena rešerše současného stavu optimalizací frézovacích
procesů v CAM softwarech, jejich nadstavbách a řídicích systémech strojů. Dále pak
rešerše týkající se vřeten obráběcích strojů, jejich rozdělení, způsob přenosu krouticího
momentu a pohonu vřeten. Stanovené cíle byly splněny, především byly ověřeny
možnosti dynamického řízení řezné a posuvové rychlosti na reálných dílcích a byly
provedeny úpravy algoritmu optimalizační funkce, která je patentována pod číslem
307463, vzhledem ke kinematice vřeten.
Při obrábění tvarově složitých ploch dochází ke změně skutečného řezného průměru
nástroje a tím pádem ke změnám řezné rychlosti. Z tohoto důvodu se přepočítává hodnota
otáček vřetena v již existující optimalizační funkci, za účelem dodržení konstantní řezné
rychlosti.
Jelikož dochází při použití této funkce k zrychlování a zpomalování, hrají zde důležitou
roli kinematické parametry vřetena, které nebyly v předchozí verzi funkce zahrnuty. Byly
navrženy varianty úprav algoritmu vzhledem k charakteristikám vřeten. Jako
nejvhodnější byla zvolena možnost ‘striktní dodržování posuvu na zub’, jelikož je zde
velký prostor pro optimalizaci a jednoduchá realizace.
Byly vytvořeny dva moduly v postprocesoru v jazyce TCL s názvy Feed_control
a Time_control. První z modulů zahrnuje dynamiku vřetena a přepočítává požadované
otáčky na maximální možné v závislosti na hodnotě zrychlení vřetena. Druhý modul hlídá
dobu obrábění nad nominálními otáčkami, aby nedocházelo k přetěžování elektromotoru
a vřetena a zároveň docházelo k co největšímu využití optimalizační funkce.
Po provedených úpravách byla provedena studie výsledků jednak na vzorovém dílci, kde
jsou vidět problémy, na které je potřeba dát pozor při použití této funkce, ale také na
reálných dílcích, kde se sledovala hodnota strojních časů před a po použití optimalizace.
Při použití optimalizační funkce na obrábění formy ventilu se strojní čas na celý dílec
snížil o 33 min, konkrétně z původních 2 h 49 min na 2 h 16 min, což se rovná úspoře
20%. Na závěr byla provedena diskuze týkající se vhodných oblastí použití, různých
nastavení operací (směr řádkování, řezné podmínky), možných řešení kritických míst
a faktorů pro zvážení výběru této optimalizace.
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Příloha 1: Charakteristika vřetena stroje Haas TM1
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Příloha 3: Průběh řezné rychlosti pro strategii s označením V1 – forma ventilu
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Příloha 5: Porovnání různých strategií obrábění
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Příloha 6: Analýza zbytkového materiálu po obrábění
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Příloha 7: Porovnání strojních časů jednotlivých strategií s nízkou hodnotou zrychlení
vřetena
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