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1. Úvod 

Tato bakalářská práce bude popisovat přestavbu sacího traktu upraveného 

motoru mopedu Babetta 210 určeného pro závodní použití. Cílit bude na 

přepracování originálního rozvodu sání pístem na rozvod sání pomocí 

klapkového ventilu. Tento druh sání nabízí větší volnost v dalších úpravách 

motoru a poskytuje jeho asymetrické časování kolem dolní úvrati klikové 

hřídele. Vzhledem k omezeným zástavbovým prostorům bude nutné navrhnout 

vlastní konstrukci tohoto druhu sání a vyrobit jeho prototyp, což bude zároveň 

i hlavní cíl práce. 

Teoretická část se bude zabývat především úvodem do dané problematiky, 

popisem několika základních konstrukcí rozvodu sání a jejich funkcí ve 

dvoudobém motoru.  

Další části práce budou věnovány rozboru výchozího stavu sání motoru a návrhu 

konstrukce klapkového systému. Nejprve tedy zvážení možných výrobních 

alternativ, dle vnitřního tvaru tělesa klapky a poté návrhu technologičnosti 

konstrukce, kde existuje více možností, kterou technologii lze pro výrobu použít. 

Další cíl práce tedy bude navrhnout co nejlepší konstrukční řešení pro 

prototypovou výrobu. 

Hlavní bod pak bude výrobní postup, který bude obsahovat celý proces výroby 

klapkového sání od tvorby 3D modelu, přes tvorbu partprogramu, až po 

postprocesing a výrobu. Nedílnou součástí také bude volba vhodných výrobních 

strojů, nástrojů, řezných podmínek a materiálu. 

Závěrem práce bude vyhodnocena celková vhodnost zvolené technologičnosti 

konstrukce, zvoleného výrobního postupu a následovat bude i doporučení pro 

výrobu obdobných dílů. Samozřejmě nebude chybět ani celkové zhodnocení 

dosažené míry naplnění cílů. 
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2. Dvoudobý zážehový motor 

Dvoudobý neboli dvoutaktní zážehový motor je jedním z několika druhů 

pístových spalovacích motorů. Jde o tepelný stroj, ve kterém je směs paliva se 

vzduchem o ideálním poměru stlačována pístem ve spalovacím prostoru 

motoru a v něm je zapalována pomocí energie z vnějšího zdroje, nejčastěji 

elektrickou jiskrou na zapalovací svíčce. Vnější zdroj zde představuje zapalovací 

soustava napájená např. alternátorem, který generuje vysoké napětí. [1] 

Spalováním směsi uvnitř válce se uvolňuje tepelná energie, kterou motor 

pomocí svých součástí přeměňuje na energii mechanickou rotační. Obr. 1 

znázorňuje všechny základní části nezbytné pro existenci dvoudobého motoru.  

Celý pracovní cyklus probíhá u dvoudobého motoru pouze během jediné otáčky 

klikové hřídele, tj. 360°. Pracovní cyklus je tvořen sáním, kompresí, expanzí 

a výfukem. Aby se omezil celý cyklus jen na dva zdvihy pístu, resp. jednu otáčku 

klikové hřídele, musí děj probíhat ve válci nad pístem a zároveň i v klikové skříni 

pod pístem. Kliková skříň tvoří společně s dolní částí válce a spodní stranou 

pístu plnicí dmychadlo a proto je nezbytné, aby byly veškeré části řádně 

utěsněny. [2] 

 

Obr. 1: Dvoudobý zážehový motor [2] 
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2.1 Činnost dvoudobého zážehového motoru 

Dvoudobý motor nepotřebuje pro řízení výměny směsi uvnitř válce žádný 

samostatný rozvodový mechanismus, podobně jako je tomu u čtyřdobých 

motorů. Výměna směsi uvnitř válce je řízena pístem za pomoci kanálů ve stěně 

válce. Z tohoto důvodu ale na druhou stranu velice záleží na jejich přesné pozici, 

průřezu a směrování. Pro správný chod motoru rozlišujeme dle funkce tři druhy 

kanálů bez ohledu na jejich celkový počet uvnitř válce, viz obr. 1. [2] 

Sací kanál vychází od karburátoru připravujícího čerstvou směs a vede až do 

spodní části válce, kde ústí směrem do klikové skříně. Tímto kanálem je 

v okamžiku sání plněna kliková skříň směsí, která je určena k následnému 

přepuštění. Přepouštěcí kanál spojuje klikovou skříň s vrchní částí válce, resp. 

se spalovacím prostorem motoru. Jak název napovídá, kanály mají za úkol 

přepouštět čerstvě naplněnou směs z klikové skříně do spalovacího prostoru. 

Posledním typem kanálu je výfukový kanál. Ten vychází od spalovacího 

prostoru motoru, ústí do výfukové soustavy a jsou ním odváděny veškeré 

spaliny vzniklé při hoření paliva uvnitř válce.  

Celkový počet kanálů je velmi specifický a závisí především na konstruktérovi 

motoru a na jeho předpokládaném využití. U jednoduchých dvoutaktních 

motorů bývá jeden sací, jeden výfukový a dva přepouštěcí kanály ležící naproti 

sobě. Naopak u sportovních motorů se můžeme setkat např. s jedním sacím, 

třemi výfukovými a pěti přepouštěcími kanály.  

První doba cyklu je znázorněna na obr. 2. Začíná při pohybu pístu od dolní 

úvratě (DÚ) do horní úvratě (HÚ), kdy horní hrana pístu nejprve uzavře vyústění 

přepouštěcích kanálů a v klikové skříni následkem zvětšení prostoru vznikne 

podtlak o velikosti cca 0,02-0,04 MPa. Jakmile spodní hrana pístu otevře 

vyústění sacího kanálu, začne díky podtlaku vytvořeného pohybem pístu do HÚ 

sání čerstvé směsi do prostoru klikové skříně. Ke kompresi zbývá uzavřít už jen 

výfukový kanál. To nastane v okamžiku, kdy horní hrana pístu zcela uzavře 

vyústění výfukového kanálu. Přepuštěná směs se začne ve spalovacím prostoru 

válce stlačovat, následně dojde krátce před HÚ na elektrodách zapalovací svíčky 

k přeskoku jiskry a tím k zapálení stlačené směsi. [2] 
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Obr. 2: První doba [2] 

 

Obr. 3: Druhá doba [2]

Na obr. 3 je pak znázorněna druhá doba, při které píst koná pohyb od HÚ do DÚ. 

Začíná expanzí vznícené směsi paliva a vzduchu z předešlé doby. Při expanzi 

působí tlak spalovaných plynů na dno pístu a stlačuje jej tak do DÚ. Tlak je ze 

dna pístu přenášen ojnicí na rameno klikové hřídele, která tak koná rotační 

pohyb a dodává energii do převodového ústrojí vozidla. Horní hrana pístu 

postupně otevírá výfukový kanál, kterým začínají unikat spaliny do výfukového 

ústrojí. Spodní hrana pístu zároveň uzavírá sací kanál. Poté, co píst zcela uzavře 

vyústění sacího kanálu, nastane do doby otevření přepouštěcích kanálů tzv. 

předběžné stlačování směsi uvnitř klikové skříně. Následně horní hrana pístu 

otevře vyústění přepouštěcích kanálů a předběžně stlačená směs začne proudit 

z klikové skříně do spalovacího prostoru válce, čímž dojde k vytlačení zbylých 

výfukových spalin. Tento proces se nazývá výplach válce a je zobrazen na obr. 4. 

Okamžikem, kdy se píst nachází v DÚ, končí druhá doba pracovního cyklu 

a může následovat opět první. 

 

Obr. 4: Vratné vyplachování [2] 

 

Obr. 5: Vícekanálové vyplachování [2]
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Vyplachovací proudy jsou vedeny z přepouštěcích kanálů ležících šikmo k ose 

válce směrem na jeho stěnu ležící naproti výfukovému kanálu, viz obr. 4. Zde se 

proudy setkávají, obracejí se ve spalovacím prostoru hlavy válce a vytlačují 

veškeré spaliny z válce. Proto se někdy toto vyplachování nazývá vratným. Jak 

již bylo řečeno v odstavci o celkovém počtu kanálů, je z obr. 5 patrné, že počet 

a směr přepouštěcích kanálů má přímý vliv na plnění motoru čerstvou směsí. [2] 

U jednoduchého dvoudobého motoru s řízením výměny směsi ve válci pístem 

se sací, výfukové a přepouštěcí kanály otevřou přesně o tolik stupňů před HÚ, 

resp. DÚ jako se zavřou. Jinými slovy rozvodový diagram je symetrický ve vztahu 

k HÚ a DÚ a hodnoty jsou přesně stanoveny polohou vyústění kanálů ve stěně 

válce a pohybem klikového mechanismu. Doba otevření kanálu v závislosti na 

úhlu natočení klikové hřídele se nazývá časování a udává se ve stupních 

natočení klikové hřídele. Tento údaj je tak aplikovatelný na všechny dvoudobé 

motory bez rozdílu vrtání válce nebo zdvihu pístu. Právě toto časování 

zobrazuje rozvodový diagram na obr. 6. Jeho vnější část zobrazuje děje ve válci 

nad pístem a vnitřní část děje v klikové skříni pod pístem. [2]  

 

Obr. 6: Symetrický diagram rozvodu pístem [2] 

Z předcházejících odstavců je tedy patrné, že dvoudobý zážehový motor je 

velmi komplexním strojem. Popsána však byla pouze jeho statická část pro 

správné pochopení všech funkcí, nicméně uvnitř motoru dochází při jeho běhu 

i ke značné dynamice pohybu směsi, která v kanálech kmitá s rozdílnou 

frekvencí. 
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3. Konstrukce sání dvoudobých zážehových motorů 

Sací trakt dvoudobého zážehového motoru je vzhledem k postupnému 

proudění plynů jeho samým začátkem a skládá se ze třech základních částí. 

První částí je vzduchový filtr, který zachytává pevné částice z nasávaného 

vzduchu před vniknutím do motoru a jeho následným poškozením. Hlavním 

dílem sání je pak karburátor. Základním parametrem jeho úspěšné konstrukce 

s vyváženým poměrem výkonových parametrů v širokém spektru provozních 

otáček je co nejlepší příprava směsi vzduchu a paliva v ideálním poměru 14,7:1. 

Poslední částí sacího traktu je sací potrubí. To musí být dostatečně 

dimenzováno pro volný průchod směsi a  být dokonale utěsněno, aby 

nedocházelo k ochuzování směsi. [3] 

3.1 Druhy používaných rozvodů sání 

Obvykle se u dvoudobých motorů rozlišují tři základní rozvody sání. Rozvod 

pístem, klapkovým ventilem a rotačním šoupětem. Jelikož ale není rozvod 

rotačním šoupětem s prací přímo spojen a v praxi se s ním setkáme jen zřídka, 

popíši zde pouze první dva zmíněné. 

3.1.1 Rozvod sání pístem 

Jak bylo popsáno v kapitole 2.1, u jednoduchých dvoudobých motorů je sání 

řízeno pístem a z toho důvodu je jeho časování kolem úvratě symetrické. 

Obecně lze konstatovat, že čím delší doba sání je, tím užší je poté rozsah 

maximálního výkonu motoru za předpokladu, že se nepřekročí určité meze. 

U sportovních motorů silničních motocyklů se doporučuje časování volit mezi 

160°-200° otočení klikové hřídele kolem HÚ. To je však maximum, při kterém 

bude mít motor využitelný výkon ve velmi úzkém spektru otáček. Např. závodní 

motokrosové motory, které vyžadují spíše širší výkonovou charakteristiku, tak 

vysokého časování vůbec nedosahují a drží se spíše pod hranicí 160°. [4] 

Výhoda rozvodu sání pomocí pístu je v jeho velice jednoduché konstrukci, při 

které není potřeba žádných dalších součástí nebo složitých mechanismů. Tím 

ale výhody končí. Potíže při provozování motorů s rozvodem sání pístem 
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nastávají ihned, pokud se zaměříme na dynamiku plynů v sacím traktu. Může za 

to právě symetricky umístěné sání kolem HÚ. Pro lepší pochopení uvedu příklad. 

Píst svým pohybem směrem do HÚ postupně odkrývá sací kanál a čerstvá směs 

proudí vlivem podtlaku do klikové skříně. Při dosažení HÚ je sací kanál 

maximálně otevřen, směs je nasáta v klikové skříni a je dokončena přesně 

polovina doby otevření sacího kanálu. Píst se ale začne pohybovat směrem zpět 

do DÚ a má tendenci vracet čerstvě nasátou směs z klikové skříně zpět do 

sacího traktu, přičemž ale k uzavření kanálu zbývá ještě celá druhá polovina 

doby sání. Na tento jev má mimořádný vliv rezonance zvukových vln 

a setrvačnost plynů uvnitř sacího traktu, která může tento nedostatek poměrně 

dobře odstranit a ovlivnit tak výkonovou charakteristiku motoru. Správná 

kombinace zvukových vln a setrvačnosti plynů směsi uvnitř sacího traktu může 

přemoci vzrůstající tlak v klikové skříni a udržet tak směs uvnitř. [4] 

 

Obr. 7: Proudění směsi v sacím traktu dvoudobého motoru [4] 

Ideální případ je uveden na obr. 7, kde píst uzavře vyústění sacího kanálu přesně 

v momentě, kdy tlaková vlna ze sání nabývá svého maxima a kdy je tlak v sacím 

traktu roven tlaku v klikové skříni. Motor je tak schopný nasát nejvyšší možný 

objem směsi. Bohužel tohoto jevu lze docílit pouze při konkrétním počtu otáček, 

jelikož vlastní frekvence sacího traktu je dána jeho rozměry, potažmo rozměry 

klikové skříně. To má za následek, že plyny pulzují stále stejnou rychlostí 

a efektu tak lze dosáhnout pouze při konkrétních otáčkách motoru, resp. 

v konkrétní fázi s pohybem pístu. Největší potíž nastává při nízkých otáčkách 

motoru, kdy nedosahují zvukové vlny ani setrvačnost plynů dostatečné síly, aby 

se zabránilo vracení směsi z klikové skříně zpět do sacího traktu a může dojít až 

ke tryskání směsi ven z hrdla karburátoru. [4] 
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3.1.2 Rozvod sání klapkovým ventilem 

Klapkové sání, jazýčkový nebo membránový ventil. Jde o rozvod sání používaný 

téměř u většiny všech moderních dvoudobých motorů. Používá se jak v sériově 

vyráběných motorech, tak i v motorech sportovních. 

Ve své podstatě jde o jednocestný ventil vložený mezi karburátor a válec, 

případně klikovou skříň, viz obr. 8. Ten zajistí, že směs, která je nasáta do klikové 

skříně, neprojde zpět. Klapkový ventil se otevírá vlivem rozdílu tlaku v klikové 

skříni vytvořeného pístem pohybujícím se směrem do HÚ a tlaku 

atmosférického. Čerstvá směs tak může při sání proudit do klikové skříně tak 

dlouho, dokud tlak předběžného stlačení vyvolaný pohybem pístu do DÚ 

a klapkový ventil neuzavřou sací kanál. Klapkový ventil tak zabrání zpětnému 

proudění nasáté směsi do sací soustavy a tím se dosahuje lepšího plnění klikové 

skříně. Díky tomu je u takovéhoto druhu sání nesymetrický rozvodový diagram. 

[4] [2] 

 

Obr. 8: Klapkové řízení sání [2] 

Klapkový ventil je nezávislým prvkem a proto může být umístěn buďto mezi 

karburátor a válec nebo na klikovou skříň a sát směs přímo do ní. Ve druhém 

případě je poté možné přidat další přepouštěcí kanály namísto sacího, který zde 

není. V případě montáže klapkového ventilu na sací kanál umístěný ve válci lze 
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využít sací kanál jeho správnou konstrukcí i k přepouštění. Aby bylo ale možné 

provozovat přepouštění přes sací kanál, je nutné mít v pístu okno, kterým 

projde směs pokud se píst nachází v DÚ. Pokud není klapkový ventil 

namontovaný přímo na klikové skříni, je okno v pístu nutné, aby vyloučilo 

rozvádění směsi pístem. 

Tento druh rozvodu sání je velmi oblíbený mezi domácími úpravci motorů, 

především pak díky jeho poměrně méně náročné konstrukci oproti rotačnímu 

šoupěti a také méně náročné instalaci na stávající motor s rozvodem pomocí 

pístu. I tak je ale potřeba věnovat celému návrhu poměrně velká pozornost. 

Především je nutné si uvědomit fakt, že klapkový ventil představuje v sacím 

traktu určitou překážku, která klade sání určitý odpor a proto je nutné s touto 

skutečností počítat.  

3.2 Rozbor sacího traktu motoru mopedu  Jawa Babetta 210 

Sériový dvoudobý zážehový motor mopedu Babetta 210, na který se tato práce 

zaměřuje a na kterém je realizována, je jednoválcový a má zdvihový objem 

50 cm3. Rozvod motoru je konstrukčně řešený pomocí pístu, tudíž má motor 

pevně dané symetrické časování sání, přepouštění i výfuku. Hodnoty časování 

jednotlivých fází ukazuje rozvodový diagram na obr. 9. 

 

Obr. 9: Rozvodový diagram mopedu 

Babetta 210 [5] 

 

Obr. 10: Sací trakt mopedu Babetta 210 [6] 
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Počátek sacího traktu se nachází namontovaný na hlavní nosné části 

trubkového rámu pod nádrží. Je to dutý odlitek ze slitiny hliníku o stanoveném 

průřezu a délce, uvnitř něhož se nachází velice jednoduchý čistič vzduchu. Vstup 

vzduchu do tohoto dílu je otočen dozadu po směru jízdy rovnoběžně s rámem. 

Sací trakt ihned za čističem vzduchu vstupuje do trubkového rámu, z něhož 

v úrovni difuzoru karburátoru vystupuje ven. Tam je propojen krátkým kusem 

potrubí s krytem sání namontovaným přímo na karburátoru. O přípravu směsi se 

stará karburátor Jikov 2912 DC o průměru difuzoru 12 mm. Ta je dodávána 

poslední částí sacího traktu a sice kolenem sání. Koleno je připevněno na válci 

a ústí do sacího kanálu. 

3.3 Návrh konstrukce sportovního sání a cíle úprav 

V případě, kdy se motor konstruuje pro sportovní účely, je sériový sací trakt na 

obr. 10 zcela nevyhovující. Vedení sacího potrubí ke karburátoru je příliš dlouhé, 

pro upravený motor neposkytuje dostatečný průtok vzduchu a má vysoký 

odpor. Důvod je prostý. Sání a celá zbývající konstrukce motoru a výfukového 

systému je navržena a dimenzována tak, aby motocykl dosahoval maximální 

konstrukční rychlosti 45 km/h. Proto jsem celou konstrukci sání, válce motoru 

i výfukového systému přepracoval. Těmito úpravami jsem provedl zásah do 

homologovaných součástí motocyklu a proto jej není možné legálně provozovat 

na veřejných pozemních komunikacích. 

 

Obr. 11: Upravený motocykl Babetta 210 (vlastní archiv) 
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S upraveným mopedem viz obr. 11 se již pět let účastním tzv. vesnických 

závodů malých motocyklů do 50 cm3. Motor jsem postupem let upravoval. 

Kompletně jsem změnil časování všech původních kanálů ve válci motoru 

a některé jsem přidal. Namontoval jsem také výfukový systém s rezonanční 

komorou pro lepší odvod spalin a pro lepší výplach válce. Jako další důležitou 

úpravu jsem provedl změnu ergonomie motocyklu, díky které se lépe ovládá, 

řízení má lepší odezvu a poskytuje sportovní pozici. 

Na obr. 12 je vyfotografován holý motor se sacím traktem. Jedná se o jeho již 

třetí evoluci. Nevyhovující původní čistič vzduchu společně se sacím potrubím 

ke karburátoru jsem nahradil pěnovým vzduchovým filtrem namontovaným 

přímo na hrdlo karburátoru. Tím jsem předešel odporu v sání vzduchu a zvýšil 

jeho průtok do motoru. Pro dosažení dostatečného plnění jsem motor osadil 

karburátorem Amal o průměru difuzoru 21 mm. Ke karburátoru bylo nezbytné 

dimenzovat i sací koleno, které jsem vyrobil navařením příslušných přírub na 

varné koleno z nerezové oceli. Z důvodu velmi malé rozteče svorníků pro 

montáž většího sacího kolene na válec jsem musel ofrézovat část nejvyššího 

chladícího žebra a vyvrtat otvory pro nové svorníky. Rozvod sání jsem ponechal 

pístem a upravil pouze jeho časování na 145°. 

 

Obr. 12: Holý motor s namontovaným sacím traktem (vlastní archiv) 
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Právě sání jsem ve třetí evoluci motoru shledal jako nedostatečné, přičemž 

dalším krokem ke čtvrté by měla být právě náhrada rozvodu sání pístem za 

rozvod sání jazýčkovým ventilem. Mohl bych sice časování sacího kanálu dále 

zvyšovat, avšak poté by docházelo k přesunování výkonu a kroutícího momentu 

motoru do velice úzkého spektra ve vysokých otáčkách, které by nebylo možné 

díky dvoustupňové automatické převodovce plně využívat. 

Aplikace rotačního šoupěte na sériově zhotovený motor je již složitým úkolem 

a celkově jde o řešení několika poměrně náročných konstrukčních problémů. 

Proto jsem zvolil konstrukci sání s jazýčkovým ventilem. Cílem úprav tak bude 

vytvořit vhodnou konstrukci jazýčkového systému sání, které vložím mezi 

stávající sací koleno a válec. Sání tak bude stále realizováno sacím kanálem 

skrze válec, nikoliv přímo do klikové skříně. Úspěšná úprava sání by měla přinést 

zlepšení plnění klikové skříně čerstvou směsí a společně s dalšími modifikacemi 

motoru i zvýšení jeho maximálních otáček, výkonu a kroutícího momentu při 

zachování širší výkonové charakteristiky. 
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4. Klapkové sání 

Je obecně známo, že u dvoudobých zážehových motorů existuje mnoho 

možností, jak ke konstrukci klapkového sání přistupovat. Často se totiž ke 

kýženému výsledku nelze dostat díky komplexnosti tohoto typu motoru ani 

výpočty či simulacemi a správná cesta je nalezena teprve po získání určitých 

zkušeností z reálných zkoušek a měření na konkrétním motoru. Z tohoto důvodu 

jsem se při konstrukci klapkového ventilu v mnoha ohledech opíral o empiricky 

dosažené výsledky konstrukčních řešení např. z mistrovství světa silničních 

motocyklů, ale i vlastních poznatků při vývoji závodního motocyklu Aprilia RS 

125 do třídy sportproduction.  

4.1 Konstrukce klapkového sání 

Konstrukce klapkového sání se bez ohledu na základní součásti sacího traktu 

skládá z tzv. tělesa klapkového ventilu, domku klapkového ventilu a samotných 

klapek (jazýčků). Všechny součásti na sebe navazují a jsou konstruovány jako 

celek pro daný motor, resp. použitou velikost difuzoru karburátoru.  

4.1.1 Těleso klapkového ventilu 

Těleso klapkového ventilu je připojeno bezprostředně za ústí karburátoru, 

odkud proudí do motoru čerstvá směs. Rovnoběžně s osou sacího traktu je 

průchozí a z bočního pohledu má nejčastěji trojúhelníkový profil otočený 

vrcholem po směru proudění směsi. Těleso je opatřeno otvory se závity pro 

šrouby, kterými se připevňují klapky a přírubou, na kterou z vnější strany dosedá 

sací potrubí a z vnitřní strany domek klapkového ventilu. 

Velmi důležitý je tvar tohoto dílce. V první řadě by měl být navržen tak, aby měl 

dostatečnou velikost, resp. průřez otvoru, nímž směs prochází a nepředstavoval 

tak restrikci v sání. Průřez se určí z čelní roviny v návaznosti na předpokládané 

ohnutí jazýčků od tělesa klapky viz obr. 13. Z toho je zřejmé, že v návrhu jeho 

konstrukce hraje značnou roli i vrcholový úhel. Ten se pohybuje, dle druhu 

motocyklu, cca mezi 60° - 90°.  
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Obr. 13: Těleso klapky osazené klapkami [7] 

 

Obr. 14: Těleso klapky typu pyramid [8] 

V jistých případech se můžeme setkat i s tělesy méně obvyklých tvarů a to 

s plochými či pyramidovými (obr. 14). Funkčnost těchto tvarů je diskutabilní a je 

spíše úsporou prostoru v případě plochého tvaru či zajímavým designovým 

řešením v případě pyramidového. Není tajemstvím, že nejznámější tovární týmy 

Honda či Aprilia věnovaly vývoji svých závodních dvoudobých motocyklů 

nemalé prostředky a nikdy takovýchto možností nevyužily. Posledním řešením, 

které zde zmíním a které je dnes hojně prodáváno jako „výkonový“ díl, je 

podobné klasickému tělesu s trojúhelníkovým profilem s tím rozdílem, že na 

tělese jsou namísto jednoho profilu dva, viz obr. 15. Má tedy celkem čtyři 

funkční plochy se dvěma rozdílnými úhly sklonu. 

 

Obr. 15: Těleso klapky se dvěma vrcholy [9] 

Neméně významným bodem v konstrukci tělesa klapky je také jeho vnitřní tvar. 

Ovlivňuje totiž proudění směsi tímto dílcem a tím i objem, který jím může 

protéct, případně i rychlost proudění směsi. Takových výsledků lze dosáhnout, 

pokud bude mít celý sací trakt tvar podobný Lavalově dýze. 
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4.1.2 Klapky 

Klapky jsou pružné, tenké, ohebné plátky připevněné na těleso klapky, na něž ve 

výchozím stavu těsně přilehají a uzavírají tak sací potrubí při přetlaku z klikové 

skříně, viz obr. 16. Při podtlaku se pak otevírají v závislosti na jejich tuhosti. 

Tuhost klapky je proto velice důležitým parametrem, závisejícím především na 

zvoleném materiálu a jeho tloušťce. Ve většině případů se jedná o kompozitní 

materiál z uhlíkového či skelného vlákna, případně jejich kombinaci. Méně časté, 

avšak stále používané, jsou jazýčky vyrobené z pružinové oceli. Oba materiály 

mají své výhody i nevýhody. 

 

Obr. 16: Princip uzavírání tělesa klapkového ventilu při podtlaku, resp. .otevírání při přetlaku [4] 

Při použití kompozitního materiálu lze tuhost mimo jiné ovlivnit také úhlem 

kladení vláken vůči ohybové rovině. To lze považovat jako jeho výhodu. Naopak 

nevýhodou pak může být nižší životnost, obzvlášť při použití na 

vysokootáčkových motorech, kde může docházet k třepení konců a tím ke 

ztrátě těsnosti celého systému. 

Klapky vyrobené z pružinové oceli mají sice vyšší životnost, avšak při případné 

poruše jsou následky na motoru fatální. Zatímco jazýček vyrobený 

z kompozitního materiálu je při poruše jednoduše rozdrcen a odveden pryč 

z motoru výfukem, ocelový jazýček způsobí nenávratné poškození válce, hlavy 

válce i pístu. [4] 

Lze tedy konstatovat, že s ocelovými klapkami se setkáme především 

v sériových motorech, kde je kladen důraz na jejich životnost a s kompozitními 

klapkami pak v motorech určených pro sportovní použití či ve sportovně 

produkčních motorech. 
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Klapek na jednom tělese bývá hned několik. Obvykle se dělí v jeho vertikální 

rovině na dvě nebo více polí dle velikosti tělesa. Klapky lze také vrstvit 

a využívat rozdílných tuhostí jednotlivých vrstev viz obr. 17. 

 

Obr. 17: Speciální vícevrstvá klapka od výrobce Boyesen [10] 

Tím lze cílit na rozdílná spektra otáček motoru a řídit tak průtok směsi 

klapkovým ventilem. Obecně lze říci, že tvrdší klapky jsou vhodné pro více 

točivé motory a měkčí klapky pro méně točivé motory. Důvodem je rozdílná 

pracovní frekvence. Tvrdší klapky mají větší tendenci vracet se do výchozí 

polohy a zabránit tak zpětnému pronikání směsi při vyšších otáčkách. Na 

druhou stranu ale vyžadují větší sílu k jejich otevření, což není optimální 

v nižších otáčkách, v nichž ani nemusí správně fungovat. V tuhosti je tedy 

potřeba najít správný kompromis. [11] 

4.1.3 Domek klapkového ventilu 

Domek klapkového ventilu bývá nejčastěji součástí odlitku válce či bloků 

motoru, viz obr. 18. Je to svým způsobem pouzdro tělesa klapky s přírubou, do 

kterého je zasazeno a skrze přírubu přišroubováno. 

 

Obr. 18: Domek klapkového ventilu součástí odlitku válce [12] 
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Domek by měl být jen tak velký, aby poskytl dostatek místa pro otevírající se 

klapku a zároveň co nejmenší, aby neobsahoval velký škodlivý prostor. Je třeba 

vzít v potaz fakt, že domek v podstatě zvětšuje objem klikové skříně a při 

přepouštění tak zůstává část směsi uvnitř. 

Pokud však není domek klapkového ventilu součástí válce či bloku motoru, je 

nutné jej doplnit. To se ovšem týká pouze motorů, které rozvod klapkovým 

ventilem původně nemají. Tento nedostatek se nejčastěji řeší dvěma způsoby 

a to buďto navařením nebo připevněním domku šrouby. V obou případech je ale 

třeba myslet na to, že musí být soustava klapkového ventilu dokonale utěsněna. 

Svary tak musí být kvalitní, bez pórů a jiných vad ve svarové housence. To může 

být ale vzhledem k neznámému složení slitiny hliníku a její nasycení olejem 

z provozu motoru poměrně složité. 

4.2 Návrh vlastního klapkového systému pro závodní použití 

Začátkem bych rád podotkl, že se nejedná o úpravu vykonávanou na sériovém 

motoru. Sání jsem již před návrhem použití klapkového ventilu modifikoval 

a úpravu jsem popsal v kapitole 3.3. 

Hlavní požadavky na návrh vlastního klapkového systému byly takové, aby byl 

klapkový ventil vložitelný mezi stávající sací potrubí a válec a v případě 

neúspěchu byla stále možnost se vrátit k rozvodu sání pístem. Dalším 

omezením, ke kterému je třeba přihlížet, je velikost zástavbového prostoru. Nad 

válcem v daném místě totiž prochází hlavní nosník rámu. 

4.2.1 Domek klapkového ventilu 

Při návrhu klapkového systému jsem začal prvně konstrukcí domku. Domek je 

největším dílcem systému a jeho velikost proto vychází přímo z prostoru, ve 

kterém bude umístěn. Při pohledu shora jsou to tedy rozteče otvorů na přírubě 

sacího potrubí (obr. 19) a z bočního pohledu je to výška, kterou umožní prostor 

mezi rámem a válcem (obr. 20). Pohledy jsou vztaženy ke směru jízdy 

motocyklu. V návrhu výšky bylo nutné počítat se sacím potrubím a tloušťkami 

těsnění mezi sacím potrubím - tělesem klapky - domkem ventilu - válcem. 

Celkem tedy 3 ks těsnění. 
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Obr. 19: Otvory pro svorníky (vlastní archiv) 

 

Obr. 20: Zástavbový prostor mezi válcem 

a rámem (vlastní archiv) 

Z výše popsaných parametrů jsem tak navrhl domek klapkového ventilu, jenž je 

k nahlédnutí v příloze 1. Jeho vnitřní část má průřez obdélníku o výšce stejné, 

jako je výška tělesa klapky. To je z důvodu poskytnutí dostatečného prostoru 

pro otevírající se jazýčky. Až poté začíná na dně domku tělesa klapky pozvolný 

přechod do oválného tvaru sacího kanálu. Celá sestava bude k válci připevněna 

čtyřmi svorníky o velikosti M5. 

4.2.2 Těleso klapkového ventilu 

Těleso klapkového ventilu je rozhodně nejnáročnějším konstrukčním úkolem. 

Rozhodl jsem se proto vycházet z ověřeného a funkčního řešení klapkového 

systému motocyklu Aprilia RS 125, viz obr. 21. 

Ten využívá trojúhelníkový profil tělesa klapky se třemi jazýčky na každé straně. 

Převzal jsem tedy vrcholový úhel o velikosti 55° a počet polí pro jazýčky upravil 

z důvodu menších rozměrů na dvě z každé strany. Průřez základny 

trojúhelníkového profilu je dán velikostí domku tělesa klapky, resp. roztečí děr 

pro šrouby na přírubě sacího potrubí a výška profilu pak vrcholovým úhlem. 

 

Obr. 21: Těleso klapkového ventilu z motocyklu Aprilia RS 125 (vlastní archiv) 
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Díl je možné vyrábět ve dvou alternativách s ohledem na vnitřní tvar tělesa a to 

buďto s jeho optimalizací nebo bez. Rozdíl je v tom, že tvar je optimalizován pro 

co nejlepší průtok směsi. Jak již bylo popsáno, jedná se o tvar podobající se 

vyústění Lavalovy dýzy. Výrobní alternativy budou podrobněji popsány 

v kapitolách 5.1 a 5.2. 

4.2.3 Klapka 

Klapky, jak už bylo naznačeno v návrhu tělesa klapkového ventilu, budou 

celkem čtyři, resp. dvě na každé straně. Rozměry klapek se odvíjí od tělesa, na 

kterém budou připevněny. Materiál jsem se rozhodl použít kompozitní, 

konkrétně kompozit z uhlíkového vlákna. Tloušťkou materiálu jsem se inspiroval 

od českého výrobce malých závodních motocyklů Blata. Ve svých motorech 

používají také klapky vyrobené z uhlíkového vlákna o tloušťce pohybující se 

mezi (0,3 - 0,4) mm. Finální tloušťka materiálu ale bude muset být vyzkoušena 

dle chodu motoru. Ukázka klapek z různých materiálů je uvedena na obr. 22. 

 

Obr. 22: Klapky z uhlíkového a skelného vlánka od výrobce Malossi [13] 

4.2.4 Sací potrubí 

Při úpravách sání jsem již uvažoval o budoucí možnosti přestavby na rozvod 

klapkovým ventilem, proto jsem při výrobě sacího potrubí volil větší rozměry 

příruby přilehlé válci. Není tedy nutné vyrábět nové. 

4.3 Úpravy na motoru pro použití klapkového sání 

Aby měl celý klapkový systém sání požadovaný význam a funkci, je nutné, aby 

byly aplikovány další úpravy motoru. Pokud bych ventil nainstaloval bez dalších 

úprav mezi sací potrubí a válec, byl by rozvod sání řízen stále převážně pístem. 

Ačkoliv by klapkový ventil pomáhal předcházet zpětnému unikání směsi 

z klikové skříně, představoval by při stejném časování sacího kanálu spíše 
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restrikci v sání a došlo by tak ke snížení přeneseného objemu. Důvod je prostý. 

Klapka stále představuje určitý odpor a vyžaduje určitou sílu po určitou dobu 

pro její otevření. Mimo jiné se sama otevře při působení podtlaku a sama zavře 

při působení přetlaku z klikové skříně. Proto je důležité, aby klapka měla při 

konání své práce volnost a nebyla ovlivněna dobou otevření sacího kanálu 

pístem. [4] 

Volnosti lze při daném konstrukčním řešení dosáhnout nejjednodušeji otvorem 

ve spodní části pístu na straně saní. Otvor umožní dosáhnout dostatečně dlouhé 

doby otevření sacího kanálu tak, aby nebyla omezena funkce klapky. Bonusem 

pak je i zlepšené chlazení pístu, jelikož směs prochází skrze jeho stěnu. 

Navrhl jsem tedy úpravu stávajícího pístu, viz obr. 23. Píst bude mít celkem dvě 

sací okna, resp. vertikální přepážku mezi oběma okny z důvodu vyšší tuhosti 

a zachování alespoň minimální opěrné plochy zachycující rotační pohyb pístu, 

který způsobuje tření v čepu, kterým je uchycen k ojnici. 

 

Obr. 23: Návrh pístu se sacími okny 

(vlastní archiv) 

 

Obr. 24: Přepouštění realizované 

skrze píst [4] 

Další možnou úpravou je zavedení sacího kanálu přímo do klikové skříně či 

přidání dalšího přepouštěcího kanálu skrze sací kanál do zadní stěny válce, viz 

obr. 24. Po této úpravě válce ale již není možnost vrátit se zpět k rozvodu sání 

pístem, proto doporučuji tuto úpravu aplikovat až po řádném odzkoušení 

celého systému. [4] 
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5. Možné výrobní alternativy tělesa klapkového ventilu 

Jak jsem již nastínil v kapitole 4.2.2, těleso klapkového ventilu lze vytvářet ve 

dvou výrobních alternativách. Každá z nich má nejen odlišné funkční vlastnosti, 

ale také se hodí pro jiný způsob výroby.  

5.1 Alternativa bez optimalizace vnitřního tvaru 

Jedná se o nejjednodušší výrobní alternativu, která je v drtivé většině komerčně 

produkována a je osazena např. i v motoru motocyklu Aprilia RS 125, o čemž se 

lze přesvědčit na obr. 21. Hodí se především pro výrobu litím, jelikož nemá 

žádná místa, kde by se shlukovalo více materiálu a docházelo k tvorbě staženin 

či jiných vad odlitku. Tento tvar je poté takto ponechán, což není zcela optimální 

pro proudění směsi skrze těleso. 

V některých případech se ale můžeme setkat se sacím potrubím, jehož příruba 

přiléhající na těleso klapky je pogumována a má z téže strany i gumový nálitek, 

jenž do tělesa zapadá a vnitřní tvar tak alespoň částečně optimalizuje (obr. 25). 

 

Obr. 25: Gumový nálitek na přírubě sacího 

potrubí motocyklu Aprilia RS (vlastní archiv) 

 

Obr. 26: Výplň tělesa klapkového ventilu 

(vlastní archiv) 

Nejlepší řešení tohoto problému je ale vkládací výplň, viz obr. 26, která je 

zhotovena např. z termoplastu pomocí aditivní technologie či vstřikováním. 

Tohoto řešení často využívají výrobci kvalitnějších klapkových systémů či 

úpravci motorů, kteří si výplň doma jednoduše vytisknou a vlepí do tělesa 

klapkového ventilu. 
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5.2 Alternativa s optimalizovaným vnitřním tvarem 

S výrobní alternativou, kde je již optimalizovaný vnitřní tvar součástí tělesa 

klapkového ventilu, se setkáme jen zřídka. Víceméně jen u úpravců, kteří si 

vyrábějí tělesa vlastní. Výhodou tohoto řešení oproti vloženým výplním je ještě 

plynulejší vyústění a perfektní tvar dle potřeby. 

Toto řešení v kusové výrobě není až takový problém, ale v sériové výrobě by 

pravděpodobně nebylo příliš ekonomické a především nemá v sériových 

motorech dostatečný význam. Pro výrobu této alternativy už není lití zcela 

optimální výrobní technologií a vhodnější by bylo tělesa obrábět třískovým 

způsobem na tří či víceosých CNC strojích z plného materiálu. 
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6. Technologičnost konstrukce a technologie výroby 

Technologičnost konstrukce byla v podstatě popsána v kapitolách 5.1 a 5.2, 

jelikož každá výrobní alternativa je vhodná pro jiný technologický postup 

a sériovost výroby. Díly klapkového systému lze nejlépe vyrábět dvěma 

způsoby a to buď litím nebo třískovým obráběním. Obě metody mají svá pro 

a proti, a proto se je v následujících odstavcích pokusím popsat a vyhodnotit. 

6.1 Lití 

Jak již bylo řečeno, nejběžnější výrobní alternativou tělesa klapky je právě její 

verze bez optimalizovaného vnitřního tvaru. Je to dáno především tím, že je 

vyráběno metodou vysokotlakého lití ze slitiny hliníku. Vysokotlaké lití je rychlý, 

spolehlivý a efektivní způsob pro výrobu součástí ve velké sérii a proto je tato 

technologičnost konstrukce použita v drtivé většině produkčních motorů. 

Pro použití metody vysokotlakého lití slitiny hliníku je nejvhodnějším licím 

strojem stroj se studenou komorou, jelikož lze tímto způsobem odlévat i slitiny 

s vyššími teplotami tavení. Při této technologii se do vstřikovací komory nalije 

již roztavený materiál pomocí dávkovacího zařízení a následně se okamžitě 

vstřikuje do formy. Vysokotlaké lití je metoda, při které je dosahováno velice 

dobré rozměrové přesnosti kolem 0,05 mm a pěkného jemnozrnného povrchu 

i na složitých tenkostěnných odlitcích. Odlitky vyrobené touto technologií mají 

velmi dobré mechanické vlastnosti, a to i díky tomu, že nedochází k tak častým 

vnitřním vadám, jako je tomu např. u gravitačního lití. [14] 

Navzdory všem výhodám je však nutné pro tento druh výroby zhotovit formu 

z vysoce legované žárupevné oceli a mít k dispozici vysokotlaký licí stroj. 

Následně se musí funkční plochy, na které jazýčky doléhají, obrobit, aby jejich 

povrch byl hladký, rovný a spolehlivě těsnil. Ze stejného důvodu se tělesa 

klapek na jejich funkčních plochách i pogumovávají, což má mimo jiné i příznivý 

vliv na životnost samotných klapek. 

Je tedy zřejmé, že pro výrobu prototypu či kusovou výrobu je tento způsob zcela 

nevhodný a velice nákladný. Životnost forem se pohybuje mezi 104 až 106 kusů 

odlitků a již výroba samotné formy by byla náročnější než výroba finálního 
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výrobku. Proto tuto možnost pro výrobu prototypu závodního klapkového 

systému vylučuji a dále se budu zabývat výlučně technologiemi třískového 

obrábění. V úvahu by mohlo připadat ještě zhotovení modelu např. pomocí 3D 

tisku a následné gravitační lití do pískové formy, nicméně i v tomto případě by 

bylo nutné odlitek obrábět a stále by hrozilo riziko špatné kvality. 

6.2 Obrábění konvenčními způsoby 

Dalším způsobem, kterým je možné díly klapkového systému vyrábět, je 

třískové obrábění. Nejjednodušeji - na konvenčním stroji. Pro tento způsob by 

bylo vhodné volit technologičnost konstrukce tělesa klapky obdobnou jako při 

lití, tedy bez optimalizace vnitřního tvaru, případně vyrobit díl zcela bez 

vnitřního otvoru a poté dokončit ruční frézkou. Tento postup by byl celkově 

poměrně pracný, a to nejen v případě dokončování, ale i samotné výroby na 

konvenční  frézce, kde by bylo obtížné dosáhnout požadované přesnosti 

a jakosti obráběných ploch. 

Takovýto způsob výroby by byl přípustnou a pravděpodobně i nejlevnější 

možností, pokud bych díl vyráběl svépomoci a měl ke frézce přístup. Ačkoliv 

mám s obsluhou frézky již pokročilé zkušenosti, časovou náročnost pro výrobu 

obou dílů (tělesa a domku klapkového ventilu) odhaduji na několik desítek 

hodin práce s rizikem neuspokojivého výsledku a pokud by došlo v některém 

bodě postupu k chybě, znamenalo by to celý postup opakovat, což není 

vzhledem k časové náročnosti zcela optimální. Dalším úskalím může být také 

opakovatelnost výroby v případě, kdy bude potřeba konstrukce klapkového 

systému nevyhovující a bude potřebovat upravit. 

Z výše uvedených důvodů tuto možnost shledávám jako možnou, ale ne zcela 

vhodnou vůči možnostem dnešních výrobních technologií. 

6.3 Výroba aditivními technologiemi 

Aditivní technologie jsou v současné době velkým trendem, především pak 

v podobě 3D tisku. Není tedy výjimkou, že dnes takovou 3D tiskárnu vlastní 

mnoho lidí a mají ji doma - sám jsem tím případem. Tyto tiskárny ale vytváří 

součásti pomocí filamentu, který je založen na bázi polymeru - termoplastu. 
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Zde nastává první problém a tím je jeho teplotní odolnost. Ta se pohybuje 

u běžně používaných materiálů cca kolem 90 °C, poté materiál začne měknout 

a deformovat se. Klapkový ventil je namontovaný přímo na válci na jeho 

chladících žebrech a je tak vysoké nebezpečí jeho deformace. Zároveň jím 

prochází směs vzduchu a paliva, tudíž musí být materiál trvale odolný proti 

působení benzinu, což by však takový problém nebyl. Tento způsob jsem tak 

uznal za nevhodný, ale zvolil jsem jej pro tzv. rapid prototyping. 

Pro výrobu součástí do trvalého provozu by se ale dalo využít technologie 3D 

tisku kovů. Tento způsob výroby by byl poměrně elegantní, nicméně podobně 

jako u odlitků, minimálně funkční plochy by bylo nutné obrobit. Tím už tato 

metoda přestává být tolik atraktivní a pokud vezmu v úvahu cenu tisku, která je 

stále poměrně vysoká, tak tuto metodu také zavrhuji. 

6.4 Obrábění na CNC stroji 

Nejvýhodnější technologií pro výrobu tělesa i domku klapky je třískové 

obrábění na CNC frézce. Nejvýhodnější je hned z několika aspektů, přičemž těmi 

nejpodstatnějšími jsou možnost pokročilejší technologičnosti konstrukce tělesa 

klapky, která může mít optimalizovaný tvar a přesnost výroby. Právě nad 

technologičností konstrukce je vhodné se pozastavit a zvážit, která výrobní 

alternativa bude z celkového pohledu optimální. 

Pokud budu uvažovat výrobu alternativy tělesa klapkového ventilu bez 

optimalizovaného vnitřního tvaru, na jednu stranu se o něco málo usnadní jeho 

výroba, ale na úkor správného proudění směsi klapkovým ventilem. To ale 

rozhodně není, obzvlášť u sání určeného pro soutěžní motocykl, žádoucí a bylo 

by nutné tento nedostatek kompenzovat. To je opět možné několika způsoby, 

přičemž díky poměrně nízkým teplotám uvnitř sání je dnes velice oblíbeným 

způsobem výroba výplní z termoplastů typu PETG, viz obr. 26, pomocí aditivní 

technologie 3D tisku, která je již velmi rozšířená. 

I přesto jde ale o další díl, který je nutné vyrábět a posléze vlepit do tělesa 

klapky, aby držel na správném místě. Z pohledu proudění směsi jde o poměrně 

dobré řešení, nicméně ne tak dokonalé, jako výrobní alternativa 

s optimalizovaným vnitřním tvarem a to především u takto malého tělesa 
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klapky, kde je hlavně prostor omezujícím faktorem. V případě, kdy budu 

uvažovat o výrobě tělesa klapkového ventilu s optimalizovaným vnitřním 

tvarem, nebude nutné výrobek už dále více upravovat. Vnitřní tvarové plochy 

sice výrobu znesnadní, prodlouží výrobní čas a pravděpodobně budou 

vyžadovat použití dalšího nástroje, ale nebudou vyžadovat žádné další 

přeupínání obrobku či představovat větší komplikaci v obrábění. 

Po zvážení všech přípustných technologií a možných výrobních alternativ 

vyhodnocuji výrobu tělesa klapky s optimalizovaným vnitřním tvarem na CNC 

frézce jako nejpříznivější možnost jak z pohledu kvality finálního výrobku tak 

i z pohledu celkové náročnosti. 
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7. Výrobní postup 

Následující výrobní postup navazuje na rozhodnutí ohledně výroby dílů 

klapkového systému na CNC frézce a popisuje výrobu od polotovaru až po 

hotový výrobek. Je zaměřen především na těleso klapkového ventilu 

s optimalizovaným vnitřním tvarem, jakožto výrobně nejnáročnějšího dílu. 

7.1 Tvorba modelu 

Prvním krokem k realizaci výroby je tvorba modelů, na základě kterých budu 

následně v CAM softwaru generovat pohyby nástrojů. S ohledem na požadavky 

a rozhodnutí popsané v kapitole 4.2.2 jsem tedy pro názornost vypracoval 

model tělesa klapkového ventilu v obou alternativách a to s optimalizovaným 

vnitřním tvarem viz obr. 27 a bez optimalizovaného vnitřního tvaru viz obr. 28. 

 

Obr. 27: Model tělesa s optimalizovaným 

tvarem (vlastní archiv) 

 

Obr. 28: Model tělesa bez optimalizovaného 

tvaru (vlastní archiv) 

Poté jsem vytvořil model domku klapkového ventilu viz obr. 29, do kterého 

bude těleso vloženo. Proporce byly vcelku zřejmé a největším omezením byla 

jeho výška. 

Nejprve bylo nutné nahrubo vymodelovat všechny součásti, aby je bylo možné 

vložit do sestavy a modelovat klapkový systém jako celek, ze kterého finální 

rozměry všech součástí vyplynou. Výška přechodové části mezi obdélníkovým 

a oválným průřezem uvnitř domku klapkového ventilu pak byla dána celkovou 

maximální výškou celé sestavy tak, aby nedošlo ke kolizi rámu a sacího potrubí. 

Zbývalo tedy jen přechod napojit viz obr. 30 a model domku byl hotový. 
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Obr. 29: Model domku klapkového ventilu 

(vlastní archiv) 

 

Obr. 30: Řez modelem domku klapkového 

ventilu (vlastní archiv) 

Po dokončení modelů všech součástí včetně těsnění a samotných klapek jsem 

vše vložil do sestavy, viz obr. 31 a provedl celkovou optimalizaci dílů. Návrhový 

výkres je k dispozici v příloze 3. Jelikož je celý klapkový systém napasován velmi 

těsně do zástavbového prostoru, rozhodl jsem se před výrobou pro kontrolu 

v praxi. Zhotovil jsem tedy reálný model pomocí 3D tisku z materiálu PETG 

a vyzkoušel, zda budou navržené rozměry vyhovující. 

 

Obr. 31: Rozpad klapkového systému (vlastní archiv) 
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Po zkušební montáži a vizuální kontrole (obr. 32) byla kompatibilita vytištěných 

dílů s motorem a rámem motocyklu shledána jako vyhovující, splnila veškerá 

očekávání a uvolnila tak navržené díly do výroby. 

 

Obr. 32: Kontrola kompatibility klapkového systému 

zhotoveném na 3D tiskárně (vlastní archiv) 

7.2 Výběr materiálu a volba polotovaru 

Při rozhodování, jaký materiál zvolit, padla volba na některou ze slitin hliníku. 

Důvodem byla především její dobrá zpracovatelnost a měrná hmotnost oproti 

oceli. Po detailnějším průzkumu jsem se rozhodl zvolit slitinu hliníků 

EN AW 7075 o chemickém složení AlZn5,5MgCu. Tato slitina je známá tím, že má 

velmi vysokou pevnost a při obrábění tvoří krátké třísky. Dle datového listu 

dodavatele má udávanou obrobitelnost jako velmi dobrou a pevnost v tahu 

Rm 470 MPa. Vyšší pevnost materiálu a velmi dobrá obrobitelnost bude 

vzhledem k tenké přepážce (2 mm) na tělese klapkového ventilu více než 

žádoucí. [15] 

Jako dodavatele materiálu jsem po předchozích kladných zkušenostech zvolil 

společnost Alupa se sídlem v Pardubicích, kde není problém zajistit i soukromý 

odběr materiálu v malém množství. 

Rozměry polotovarů pro oba díly jsem zvolil totožné a to (60 x 45 x 45) mm. Tyto 

rozměry vychází z přídavků na obrábění 2 mm na každé straně a cca 10 mm na 

upnutí do svěráku frézky. Přířez materiálu zajišťuje s drobným příplatkem 

dodavatel, což je vzhledem k ceně materiálu velmi příjemnou službou a odpadá 

tak i nutnost vlastního dělení materiálu. 
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7.3 Volba stroje 

Volba stroje je v celém procesu výroby velmi důležitým krokem. Při pohledu na 

díly je zcela zřejmé, že celá výroba bude probíhat na CNC frézce. Není až tak 

rozhodujícím faktorem výrobce či přímo daný typ stroje, nýbrž počet os, které 

lze nezávisle na sobě programovat. 

Obvykle se můžeme setkat s frézkami, které mají řízené tři nebo pět os. Odtud 

pochází pojmy jako je tříosé, resp. pětiosé obrábění. Tříosé obrábění probíhá 

pouze ve třech základních osách kartézského souřadného systému, tedy 

v osách X, Y a Z. Při pětiosém obrábění přibývají ještě další dvě rotační osy 

A, B nebo C rotující kolem os X, Y nebo Z, viz obr. 33. Rotační osy jsou použity 

samozřejmě pouze dvě a to podle uspořádání stroje viz obr. 34. Kladné směry 

pohybů os naznačují šipky. 

 

Obr. 33: Názvy řízených os na frézkách [16] 

 

Obr. 34: Nejběžnější uspořádání frézky [17] 

Nepřehlédnutelnou výhodou pětiosých obráběcích strojů je jejich rozsah, ve 

kterém se lze s nástrojem pohybovat. To umožňuje především realizovat velké 

množství operací na jedno upnutí, ale také nastavit vhodný úhel nástroje vůči 

obráběné ploše. Toho se využívá např. při obrábění kulovou frézou ke 

kompenzaci nulové řezné rychlosti na vrcholu nástroje v ose rotace. 

K výběru stroje je ale nutné přistupovat s uvážením. Pořizovací cena víceosých 

obráběcích strojů je markantně vyšší než standardních tříosých, tudíž je 

mnohem dražší i jejich provozní čas. Zároveň je ale při správné volbě tento čas 

mnohem efektivněji využíván. Pětiosé stroje jsou tedy vhodné především pro 

obrábění součástí s tvarově složitými plochami či součástí, které by bylo nutné 

na tříosých strojích mnohokrát přeupínat a docházelo by ke ztrátě kvality i času. 
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Na základě těchto vlastností výroby jsem se rozhodl pro výrobu domku 

klapkového ventilu na tříosé frézce a tělesa klapkového ventilu na pětiosé 

frézce. Tyto dva výrobky přesně demonstrují volbu správného stroje popsanou 

v předchozích odstavcích. 

7.4 Tvorba partprogramu 

K vytvoření programů, resp. CL dat, jsem se rozhodl použít další software od 

společnosti Autodesk, kterým je Fusion 360. Tento software je poměrně 

univerzálním nástrojem a kromě CAM funkcí umožňuje také použití klasického 

CAD modeláře, tvorbu simulací aj. Ač jsem tento software nevyužil pro tvorbu 

modelu, jsou tyto funkce příjemným pomocníkem i pokud model importuji 

z jiného modeláře. Např. pokud při programování zjistím, že je potřeba udělat 

některá přímá úprava modelu či dodělat pomocný náčrt pro generování drah 

nástroje, stačí přepnout prostředí na modelář a jednoduše úpravy provést. Není 

tak nutné model importovat znovu a obávat se, že se již vytvořená CL data 

znehodnotí. 

Prvním krokem po otevření softwaru a přepnutí do prostředí CAMu je 

naimportování modelu. Model je vhodné importovat v některém z univerzálních 

formátů, ideálně však ve formátu STEP. Následuje nastavení základního 

souřadného systému včetně nulového bodu a rozměrů polotovaru. Toto 

nastavení je v softwaru označováno jako setup a k danému setupu se poté 

vztahují jednotlivé operace. 

Počátkem každého třískového obrábění jsou hrubovací operace. Ty mají za úkol 

v co nejkratším čase odebrat co nejvíce objemu materiálu bez ohledu na jakost 

povrchu. Typickým znakem pro tento způsob obrábění jsou vysoké rychlosti 

posuvů a velká plocha třísky. Naopak při dokončovacích operacích, kdy je 

důležitější jakost povrchu než úběr materiálu, se používají nižší rychlosti posuvů 

a odebírá se menší plocha třísky. Použité řezné rychlosti, posuvy apod. pro 

jednotlivé nástroje a dokončovací či hrubovací operace budou podrobněji 

popsány v seznamu nástrojů v kapitole 7.5. Tyto podmínky budou též použity 

pro výpočet strojních časů v kapitolách 7.4.1 a 7.4.2. 
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7.4.1 Domek klapkového ventilu 

Tato součást je z obou tou jednodušší. Až na dno kapsy, které tvoří přechod 

z obdélníkového do oválného průřezu, součást neobsahuje žádné tvarové 

plochy a dalo by se říct, že se jedná téměř o tzv. 2,5D programování. Z tohoto 

důvodu zde padla volba na tříosé obrábění. 

Setup1 

V CAM softwaru jsem tedy provedl import modelu ve formátu STEP a založil 

nový Setup1. Jako nulový bod souřadnic jsem nastavil levý přední horní roh 

polotovaru a provedl jsem nastavení kladné orientace os, viz obr. 35. Ve druhé 

záložce následovalo nastavení polotovaru, kde jsem zvolil, že chci použít 

polotovar o předem stanovených rozměrech viz kapitola 7.2 - (60 x 45 x 45) mm 

a tento polotovar v osách X a Y vycentrovat a v ose Z odsadit 2 mm od vrchu 

modelu. Tímto jsem určení Setupu1 ukončil a mohl jsem přejít k samotnému 

programování drah. 

 

Obr. 35: Definice souřadného systému a polotovaru (vlastní archiv) 
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Nástroj T50 - válcová fréza 10 mm 

Pro veškeré hrubovací a část dokončovacích operací na této součásti jsem zvolil 

nástroj T50 - válcovou frézu o průměru 10 mm. Začal jsem strategií Face, která je 

určena pro obrábění čelních rovinných ploch. Tuto jsem rozdělil do dvou operací 

Face1 a Face2, přičemž u první z nich jsem nastavil hrubovací podmínky 

a ponechal přídavek 0,5 mm pro dokončovací operaci, která následovala poté. 

Tato strategie nevyžadovala žádné rozsáhlejší přednastavování a software 

automaticky vybral čelní plochu polotovaru, viz obr. 36. 

 

Obr. 36: Operace Face1 a Face2 

(vlastní archiv) 

 

Obr. 37: Operace 2D Contour1 a 2D Contour2 

(vlastní archiv) 

Následuje obrobení vnější kontury součásti pomocí strategie 2D Contour. Jak 

název napovídá, strategie vygeneruje dráhy dle zvolené kontury a její orientace. 

Podobně jako u obrobení čela, rozložil jsem i tuto strategii do dvou operací 

2D Contour1 a 2. Nastavení této strategie taktéž nebylo složité, stačilo pouze 

označit požadovanou konturu, po které se bude nástroj pohybovat, viz obr. 37 

a zvolit její vnější stranu. V případě hrubování jsem opět nastavil přídavek 

0,5 mm a navíc přidal další hrubovací dráhy s přísuvem 1 mm. Rovněž jsem 

nastavil v obou operacích spodní přesah nástroje o 2 mm. 

Nyní je dokončena horní čelní plocha, vnější kontura součásti a mohu přejít na 

hrubování vnitřní kapsy. K tomu jsem zvolil strategii 2D Pocket, která nejprve po 

rampě vyfrézuje válcový otvor do požadované hloubky dle nastavené axiální 

hloubky řezu a poté kapsu rozšíří do plného průřezů. Takto se kroky opakují 

dokud není dosažena plná hloubka kapsy. 
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Definice této strategie funguje podobně jako strategie 2D Contour. Probíhá 

výběrem kontury, která ohraničuje nejhlubší místo kapsy a orientací, na které 

straně kontury má nástroj obrábět. Software pak automaticky nastaví koncovou 

rovinu a vygeneruje dráhy. 

V operaci 2D Pocket1 jsem tedy zvolil spodní konturu obdélníkové kapsy 

o konstantním průřezu a vnitřní orientaci, viz obr. 38. Axiální hloubku řezu jsem 

nastavil na hodnotu 10 mm, ale software jej automaticky rovnoměrně rozložil 

dle hloubky kapsy. Jelikož měl nástroj větší poloměr, než byl poloměr svislé 

hrany kapsy, vygenerovaná dráha obsahovala ostré kouty. To není z hlediska 

obrábění zcela optimální, proto jsem volil alespoň minimální řezný rádius 1 mm. 

 

Obr. 38: Operace 2D Pocket1 (vlastní archiv) 

 

Obr. 39: Operace 2D Pocket2 (vlastní archiv) 

Analogicky jsem přidal další operaci 2D Pocket2, viz obr. 39, která vyhrubuje 

oválný otvor. Zde jsem pouze přidal spodní přesah nástroje o 5 mm z důvodu 

vytvoření prostoru pro kulovou frézu v nadcházející dokončovací operaci. 

Poslední hrubovací operací v rámci Setupu1 je operace Pocket1. Oproti 

předchozím, tato strategie je určena k obrábění 3D kapes. Vstupním prvkem je 

zde tzv. hranice obrábění, viz obr. 40. V rámci této hranice se nástroj pohybuje 

a dle zvolené hodnoty axiální hloubky řezu sestupuje a obrábí kapsu 

o příslušném průřezu pro danou hladinu. Hodnotu axiální hloubky řezu jsem pro 

tento případ zvolil 1 mm, stejně jako minimální řezný rádius. Protože je oválný 

otvor již předhrubovaný, zvolil jsem navíc funkci zbytkového obrábění, která 

zamezí generování zbytečných drah tam, kde je již materiál odebraný. Výsledek 

obrábění nástrojem T50 je k nahlédnutí ve vizualizaci na obr. 41. 
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Obr. 40: Operace Pocket1 a zvolená hranice 

obrábění (vlastní archiv) 

 

Obr. 41: Vizualizace výsledku obrábění před 

výměnou nástroje T50 (vlastní archiv) 

Nástroj T56 - kulová fréza 6 mm 

Pro dokončení tvarových ploch jsem zvolil kulovou frézu o průměru 6 mm. Nad 

touto volbou bych se však ještě pozastavil. Poloměr hran kapsy je totiž 3 mm, 

což je i poloměr zvolené frézy. Je zde tedy vysoká pravděpodobnost toho, že 

nástroj bude při obrábění v koutech vibrovat. Tuto problematiku, kterou jsem 

zde již zmiňoval v hrubovacích operacích, jsem řešil přidáním minimálních 

řezných rádiusů drah. V tomto případě bych ovšem musel použít nástroj, který 

by měl poloměr menší než 3 mm a délku více než 30 mm. Tato kombinace 

nástroje o menším poloměru je prakticky vyloučena. Vzhledem k tomu, že 

zvlněný povrch v těchto místech nebude mít na funkčnost či proudění směsi 

výrazný vliv, rozhodl jsem se po zvážení těchto okolností tento nedostatek 

akceptovat a kompenzovat jej snížením posuvu v kritických místech. Dalo by se 

polemizovat také o tom, zda by takovýto povrch neměl naopak pozitivní vliv na 

již zmíněné proudění směsi, ale to není předmětem této práce. 

Dokončení vnitřní kontury a vytvoření plynulého přechodu mezi stěnou a dnem 

zajišťuje operace 2D Contour3, která využívá již známé strategie. Nastavil jsem 

tedy dokončovací podmínky, zvolil konturu a orientaci nástroje uvnitř kontury. 

Protože jsem použil kulovou frézu a referenčním bodem je její vrchol, bylo 

nutné posunout celou konturu o poloměr nástroje níže. Toho jsem docílil 

nastavením koncové roviny o 3 mm hlouběji, než byla reálná poloha kontury. Po 

vygenerování je výsledná dráha uvedena na obr. 42. 
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Obr. 42: Operace 2D Contour3 

(vlastní archiv) 

 

Obr. 43: Operace Contour1 

(vlastní archiv) 

Nyní už jen zbývá kulovou frézou dokončit tvarovou plochu na dně kapsy. Tu 

zajistím pomocí strategie Contour. Tato strategie generuje dráhy nástroje na 

základě 3D kontury uvnitř hranice obrábění. Je tedy velmi podobná strategii 

Pocket s tím rozdílem, že tato strategie neodebírá celý objem, ale pouze povrch. 

Přidal jsem tedy dokončovací operaci Contour1, definoval hranici obrábění viz 

obr. 43 a zvolil orientaci nástroje uvnitř této hranice. Axiální hloubku řezu pro 

dokončování jsem zvolil 0,25 mm, což zajistilo při použití kulové frézy 

dostatečně hladký povrch. Posledním krokem před generováním drah bylo ještě 

zvolení dostatečného spodního přesahu nástroje, který jsem zadal o hodnotě 

4 mm (poloměr nástroje + rezerva). 

Nástroj T1 - navrtávák 6 mm 

Tvarová plocha je dokončena a zbývá vyvrtat čtyři otvory o průměru 5 mm. 

K vrtání otvorů slouží strategie Drill, která obsahuje několik vrtacích cyklů. 

Definice vrtacích strategií je velice jednoduchá, stačí pouze označit požadované 

válcové plochy a zvolit požadovaný vrtací cyklus. Nastavit lze také požadovaný 

přesah vrtáku.  

K navrtání otvorů slouží operace Drill1. Označil jsem proto všechny čtyři válcové 

plochy viz obr. 44 a jako způsob vrtání jsem nastavil běžný vrtací cyklus. 

Hloubku navrtání volí software automaticky tak, aby navrtaný kužel nepřesáhl 

průměr budoucího otvoru.  
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Obr. 44: Operce Drill1 - navrtávání 

(vlastní archiv) 

 

Obr. 45: Operace Drill2 - vrtání s výplachem 

(vlastní archiv) 

Nástroj T2 - vrták 5 mm 

Finální operací Setupu1 je operace Drill2, která vyvrtá otvory, viz obr. 45. 

Definice strategie proběhla analogicky jako v případě navrtávání, pouze 

s rozdílným vrtacím cyklem a hloubkou otvorů. Z nabídky jsem zvolil vrtací 

cyklus s výplachem a přesah nástroje přes spodní rovinu modelu 2 mm.  

Nyní jsem mohl provést simulaci všech dosavadních operací naráz a přesvědčit 

se o výsledku obrábění. Ten lze vidět na obr. 46. 

 

Obr. 46: Vizualizace výsledku obrábění po všech operacích v Setup1 (vlastní archiv) 
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Setup2 

Aby mohl být díl dokončen, je nutné jej přeupnout a obrobit přebytečný 

materiál z druhé strany, který do této chvíle sloužil k upnutí polotovaru. Za tímto 

úmyslem je potřeba nadefinovat nový souřadný systém a polotovar. Založil 

jsem proto nový Setup2 a jako nulový bod zvolil levý přední dolní roh modelu. 

Tento bod je zvolen záměrně, jelikož je důležitý pro správné upnutí obrobku. 

Polotovar ale nyní není pouze kvádr o předem stanovených rozměrech, nýbrž je 

částečně obrobený. 

S touto situací software taktéž počítá a pro tyto případy umožňuje převzít jako 

polotovar výsledek z předchozích operací. Tuto funkci je nutné manuálně 

aktivovat v nastavení profilu Fusion 360. Protože je ale prozatím ve vývojovém 

stádiu a nepatří mezi plnohodnotné, projevil jsem tak její aktivací souhlas s tím, 

že polotovar nemusí být převeden správně a je nutné jej zkontrolovat. V této 

souvislosti jsem nezaznamenal žádný problém. 

 

Obr. 47: Definice druhého souřadného systém a polotovaru 

jako výsledku z předchozích operací (vlastní archiv) 
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V záložce nastavení polotovaru jsem tedy zvolil možnost, že chci použít 

polotovar z předchozího a zaškrtl, že chci pokračovat ve zbytkovém obrábění, 

viz obr. 47. Výběr jsem potvrdil a Setup2 na základě výsledku obrábění ze 

Setupu1 byl dokončen. Stačilo pouze zkontrolovat, zda software převedl 

polotovar správně (obr. 47) a mohl jsem pokračovat v práci. 

Nástroj T50 - válcová fréza 10 mm 

Pro poslední dvě operace jsem podobně jako v prvních dvou operacích zvolil 

opět nástroj T50 a strategii Face. Operace s názvy Face3 a 4 tedy postupně 

ohrubují poměrně velké množství materiálu a následně po ponechání 0,5 mm 

přídavku čelní plochu dokončí. Nastavení těchto operací už nebylo nikterak 

složité. Software znovu automaticky vybral hranice polotovaru, viz obr. 48 

a zbývalo jen určení řezných podmínek, přídavku na dokončování a  axiální 

hloubky řezu při hrubování o vícenásobných hloubkách. Axiální hloubku řezu 

nástroje jsem v tomto případě zvolil 3 mm a přídavek na dokončování 0,5 mm. 

 

Obr. 48: Operace Face3 a Face4 

(vlastní archiv) 

 

Obr. 49: Vizualizace výsledku obrábění po 

dokončení všech operací (vlastní archiv) 

Tímto je tvorba partprogramu pro tuto součást u konce. Simulace prokazuje 

správnou činnost všech operací bez kolizí a z vizuální kontroly vypadá výsledek 

dle očekávání (obr. 49). Pro přehlednost jsem připravil přehled všech operací 

a náležících nástrojů, strojních časů a podrobností, viz tabulka 1. 
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Tabulka 1: Přehled obrábění domku klapkového ventilu 

 

Pozn.: uvedené strojní časy jsou teoretické, vypočtené CAM softwarem. 

7.4.2 Těleso klapkového ventilu 

Nyní se mohu přesunou k programování druhého dílce. Jeho výroba bude 

mnohem složitější a bude probíhat na pětiosém obráběcím stroji. To vyžaduje 

již pokročilejší znalosti nejen softwaru Fusion, ale i technologie obrábění. 

Výroba bude rozdělena opět na dvě upnutí s tím, že jako první provedu 

obrobení součásti shora. Shora částečně obrobím i vnitřní tvarovou plochu, 

kterou po následném otočení doobrobím zdola společně s dolní čelní plochou. 

Setup1 

Obdobně jako u domku klapkového ventilu, i zde začnu definicí Setupu1. Po 

importu součásti ve formátu STEP jsem nadefinoval nulový bod souřadného 

systému na levý přední horní roh polotovaru. Polotovar jsem opět zvolil dle 

předem stanovených rozměrů a to (60 x 45 x 45) mm a vycentroval na střed 

kromě osy Z, kterou jsem odsadil o 2 mm od vrchu modelu.  

Setup1 je tak dokončený a o jeho nastavení se lze přesvědčit na obr. 50. Nyní se 

lze přesunout k tvorbě jednotlivých obráběcích operací. 

SETUP NÁSTROJ OPERACE POPIS STROJNÍ ČAS

Face1 hrubování horní čelní plochy 18 s

Face2 dokončování horní čelní plochy 25 s

2D Contour1 hrubování vnější kontury 50 s

2D Contour2 dokončování vnější kontury 21 s

2D Pocket1 hrubování obdélníkové kapsy 1 min 44 s

2D Pocket2 hrubování oválné kapsy 40 s

Pocket1 hrubování přechodové části 19 s

2D Contour3 dokončování vnitřní kontury 12 s

Contour1 dokončování přechodové části 2 min 39 s

T1 Drill1 navrtávání otvorů 4 s

T2 Drill2 vrtání otvorů 25 s

Face3 hrubování dolní čelní plochy 1 min 34 s

Face4 dokončování dolní čelní plochy 26 s

2 5 13 - 9 min 57 s

1

2

T50

T56

T50
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Obr. 50: Definice souřadného systému a polotovaru (vlastní archiv) 

Nástroj T50 - válcová fréza 10 mm 

Rozhodl jsem se opět začít nástrojem T50. Pro hrubování velkého množství 

materiálu kolem součásti jsem použil strategii 2D Adaptive clearing. Tato 

strategie je optimalizovaná přímo pro vysoký úběr materiálu bokem nástroje 

a to díky způsobu, jakým generuje dráhy. Ty jsou různě zaobleny a obsahují 

větší řezné rádiusy, než je obvyklé. Vstupními informacemi jsou zvolená křivka 

a orientace nástroje vůči ní. 

V operaci 2D Adaptive1 jsem tedy v první řadě vybral konturu na přírubě 

součásti, která ohraničuje tvar výstupku a určil vnější orientaci nástroje. 

Maximální axiální hloubku řezu jsem zvolil 10 mm a přídavek na dokončování 

0,5 mm. Nastavil jsem hrubovací řezné podmínky a nechal vygenerovat dráhy 

viz obr. 51. 
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Následuje operace 2D Contour1 a hrubování kontury okolo příruby. Tato 

strategie byla již popsána v kapitole 7.4.1. Jako konturu jsem zvolil spodní okraj 

příruby, viz obr. 52, a nastavil orientaci nástroje na vnější. Použil jsem opět 

hrubovací řezné podmínky a zvolil přídavek na dokončování 0,5 mm. Přidal jsem 

také spodní přesah nástroje o 2 mm.  

 

Obr. 51: Operace 2D Adaptive1 

(vlastní archiv) 

 

Obr. 52: Operace 2D Contour1 (vlastní archiv) 

Nyní je nahrubo obrobena příruba a výstupek ve tvaru kvádru. Pomocí dalších 

dvou operací Face1 a 2 obrobím horní čelní plochu nahrubo a následně jej 

dokončím. Definice strategií byla velmi jednoduchá a provedl jsem ji pouze 

výběrem hranice a výšky obrábění, zadáním 0,5 mm přídavku na dokončení 

a určením řezných podmínek, viz obr. 53. 

 

Obr. 53: Operace Face1 a 2 (vlastní archiv) 

 

Obr. 54: Operace Contour1 (vlastní archiv) 
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Další operací Contour1 obstarám hrubé obrobení obdélníkového výstupku do 

trojúhelníkového tvaru. Za použití již známé strategie jsem označil hranici 

obrábění, tady základnu tělesa, viz obr. 54, a v jejím nastavení jsem zvolil, že 

nástroj může konturu překročit jeho celým průměrem. To zajistilo, že bude 

kontura obrobena až po její okraj. Poté stačilo už jen zadat přídavek na 

dokončení 0,5 mm a axiální hloubku řezu nástroje po 2 mm. Tato hodnota byla 

kompromisem mezi hrubovací axiální hloubkou řezu a rozlišením kontury. 

Následují dvě dokončovací operace 2D Contour2 a 3, jimiž provedu dokončení 

vnější kontury tělesa (obr. 55) a příruby (obr. 56). Již dříve uvedeným způsobem 

jsem opět provedl výběr obou kontur, zvolil orientaci nástroje na vnější, nastavil 

dokončovací podmínky a nechal vygenerovat dráhy. 

 

Obr. 55: Operace 2D Contour2 

 (vlastní archiv) 

 

Obr. 56: Operace 2D Contour3 

(vlastní archiv) 

Do této chvíle probíhalo obrábění klasickým tříosým způsobem. Abych mohl ale 

obrábět šikmé či tvarové plochy, bylo nutné nástroj vhodně polohovat. K tomu 

slouží právě další dvě programovatelné osy, které budu v následujících 

operacích využívat. 

Této možnosti jako první budu využívat při dokončování šikmých ploch tělesa. 

Zároveň využiji i nové strategie Parallel. Tato strategie tvoří paralelně vedené 

dráhy nástroje dle předem zvolených ploch či hranic obrábění. 

Vytvořil jsem dvě totožné operace Parallel1 a 2 zrcadlově otočené proti sobě. 

Naklopení nástroje do požadované polohy jsem provedl v záložce orientace 

nástroje, kde stačilo v roletové nabídce vybrat způsob definice požadované osy. 
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V mém případě jsem potřeboval zvolit plochu na modelu, na kterou má být osa 

Z kolmá. Nastavení lze vidět na obr. 57, kde je zmíněná plocha označena modře. 

Poté zbývalo dokončit nastavení hranice obrábění výběrem křivky. 

 

Obr. 57: Operace Parallel1 a 2 a nastavení orientace nástroje (vlastní archiv) 

Nástroj T45 - válcová fréza 5 mm 

Součást má nyní v rámci Setupu1 obrobené všechny vnější plochy, viz obr. 58. 

Nezbývá tedy nic jiného, než se přesunout k obrábění vnitřních tvarových ploch. 

 

Obr. 58: Vizualizace výsledku obrábění mezi 

výměnou nástroje T50 a T45 (vlastní archiv) 

 

Obr. 59: Operace Contour2 a 3 

(vlastní archiv) 
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V první řadě bylo nutné vyměnit nástroj T50 za menší T45 a vyhrubovat otvory. 

Za tímto účelem jsem vytvořil opět dvě zrcadlové operace Contour2 a 3. 

Strategie je z předchozích operací také známá. V definici strategií jsem začal 

nejprve s naklopením nástroje, jehož Z osu jsem zvolil rovnoběžnou s křivkou 

zakončující zaoblení středové přepážky, viz obr. 59. Dále jsem pokračoval 

výběrem hranic obrábění, nastavením koncové roviny a zadáním axiální hloubky 

řezu nástroje po 1 mm. Přídavek na dokončování jsem volil jako vždy 0,5 mm.  

Nástroj T5 - kulová fréza 3 mm 

Po hrubování otvorů následuje výměna nástroje T45 za nástroj T5, kterým bude 

dokončena vnitřní tvarová plocha v rámci Setupu1 - tedy tam, kam je 

s nástrojem možné se shora dostat. K tomu jsem se rozhodl použít dokončovací 

strategii Scallop, která na základě výběru hranice obrábění či ploch, které má 

strategie obrábět, vygeneruje dokončovací dráhy, které jsou od sebe vzdáleny 

o zadanou vzdálenost. To zajistí rovnoměrné rozložení drah nástroje po celé 

ploše bez rozdílu v závislosti na jejím sklonu. 

Pro dokončení okrajů otvorů jsem tak založil operace Scallop1 a 3. Nástroj jsem 

opět napolohoval tak, aby jeho osa byla kolmá na boční šikmou plochu modelu 

vyznačenou modře. Jako hranice obrábění jsem vybral křivky ohraničující otvory 

a vzdálenost mezi drahami jsem zvolil 0,25 mm. Obdobně jako u předchozích 

operací, i k této jsem vytvořil totožnou, zrcadlově otočenou z druhé strany 

součásti. Na základě tohoto výběru software vygeneroval dráhy, viz obr. 60. 

 

Obr. 60: Operace Scallop1 a 3 (vlastní archiv) 

 

Obr. 61: Operace Scallop2 a 4 (vlastní archiv) 
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Jelikož se ale nástroj v předchozí poloze nedostal za spodní okraj otvoru, přidal 

jsem další dvě symetrické operace Scallop2 a 4, ve kterých jsem nástroj naklopil 

o 30° směrem k vertikální rovině vůči boční šikmé ploše. Nyní jsem kromě hranic 

pro obrábění označil i tvarové plochy, na které nástroj v předchozích operacích 

nedosáhl a tím jsem zajistil, že se dráhy vygenerovaly pouze tam, kde jsem je 

potřeboval, viz obr. 61. Krok mezi drahami jsem zvolil opět 0,25 mm. Bylo také 

nutné myslet na kolize upínače s obrobkem a abych tomuto zabránil, musel 

jsem vhodně nastavit koncovou rovinu, pro kterou se nástroj mohl pohybovat. 

Tímto jsou dokončovací operace v prvním upnutí u konce a před otočením 

obrobku následuje ještě vrtání otvorů pro závity M2. 

Nástroj T3 - navrtávák 3 mm 

Nejprve je nutné otvory předvrtat. K tomu jsem použil operace Drill1 a 2, které 

jsem nastavil jako standardní vrtací cykly - tedy bez výplachu apod. Operace 

jsem rozdělil do dvou z důvodu rozdílných orientací nástroje pro vrtání otvorů 

z jedné a druhé strany. Nyní stačilo už jen označit válcové plochy s tím, že 

osa Z nástroje s nimi musí být samozřejmě rovnoběžná. Pro definici této osy 

stačilo v záložce orientace nástroje označit jeden z otvorů. Hloubku navrtávání 

jsem zvolil tak, aby průměr kužele měl stejný průměr jako finální otvor, viz 

obr. 62. 

 

Obr. 62: Operace Drill1 a 2 - navrtávání 

(vlastní archiv) 

 

Obr. 63: Operace Drill3 a 4 - vrtání 

(vlastní archiv) 
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Nástroj T4 - vrták 1,6 mm 

Definici strategií pro vrtání děr v operacích Drill3 a 4 jsem realizoval totožným 

způsobem jako u operací Drill1 a 2, viz obr. 63. Rozdílný jsem použil jen vrtací 

cyklus, který jsem zvolil s výplachem a hloubku vrtaného otvoru. Tu jsem nyní 

nastavil na plnou hloubku s přesahem 2 mm. Samozřejmě jsem také k vyměnil 

nástroj, kterým byl v těchto operacích vrták o průměru 1,6 mm. Tento průměr 

vrtáku je doporučený pro následné řezání závitu M2.  

Nástroj T6 - závitník M2 

Pokud jsou otvory hotové, mohu přidat další operace Drill5 a 6, které do nich 

vyhotoví závity. Nastavení geometrie strategie jsem provedl totožně jako pro 

operace Drill3 a 4. Jako nástroj jsem vybral závitník M2 a místo vrtacího cyklu 

jsem zvolil funkci pravého závitování a nechal vygenerovat dráhy. 

Na závěr jsem provedl opět celkovou simulaci všech operací a zkontroloval, zda 

nedochází ke kolizím a zda na sebe všechny operace správně navazují. 

Vizualizace na obr. 64 je tak výsledkem obrábění po všech již popsaných 

operacích. 

 

Obr. 64: Vizualizace výsledku obrábění v rámci Setup1 (vlastní archiv) 
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Setup2 

Popsanými operacemi je obrábění v rámci Setupu1 dokončené a pro 

pokračování je nutné obrobek otočit a upnout za rovnoběžné plochy 

trojúhelníkového výstupku. Následovat bude hrubování přebytečného 

polotovaru, sloužícího k jeho upnutí při předchozích operacích, poté hrubování 

a dokončování vnitřních tvarových ploch a na závěr vrtání otvorů v přírubě. 

Pro druhé upnutí jsem vytvořil nastavení souřadného systému Setup2. Nulový 

bod souřadného systému jsem umístil do levého předního dolního rohu 

modelu. To zajistí správnou návaznost mezi jednotlivými upnutími, např. 

pomocí dorazů, o které se již napůl vyrobený obrobek svými dokončenými 

plochami opře. Poté následuje nastavení polotovaru, které jsem podrobněji 

popisoval na předchozí součásti. Zvolil jsem tedy obdobně polotovar na základě 

výsledku z předchozích operací a možnost, že chci pokračovat v obrábění. Po 

potvrzení všech zvolených možností zbývalo jen ověřit, zda vše odpovídá, viz 

obr. 65. Po prověření bylo možné pokračovat v dalším obrábění součásti. 

 

Obr. 65: Definice druhého souřadného systému a polotovar 

 jako výsledku z předchozích operací (vlastní archiv) 

Nástroj T50 - válcová fréza 10 mm 

Pro hrubování přídavku na upnutí jsem použil strategii Face a válcovou frézou 

o průměru 10 mm. Založil jsem proto dvě nové operace Face3 a 4, viz obr. 66. 

V první operaci určené pro hrubování software automaticky detekoval okraj 

polotovaru a zbývalo nastavit jen velikost axiální hloubky řezu nástroje 

a přídavek na dokončování. Tyto hodnoty jsem zvolil 3 mm pro hloubku řezu 

a 0,5 mm pro přídavek. Operaci Face4 jsem pak využil pro dokončování a její 

nastavení proběhlo obdobně. 
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Nyní je čelní plocha příruby dokončena a tím i všechny vnější plochy součásti. 

Pokračovat tak budu operací Pocket1, kterou zajistím vyhrubování válcového 

otvoru a přepážky, viz obr. 67. K její definici jsem použil křivku ohraničující 

válcový otvor a axiální hloubku řezu nástroje jsem zvolil 1 mm pro zajištění 

lepšího rozlišení drah kolem středové přepážky. Obdobně jako u hrubování 

jsem zvolil přídavek pro dokončování 0,5 mm. 

 

Obr. 66: Operace Face3 a 4 

(vlastní archiv) 

 

Obr. 67: Operace Pocket1 (vlastní archiv) 

Nástroj T54 - kulová fréza 4 mm 

Hrubování je tímto u konce a zabývat se budu už jen dokončovacími operacemi 

za pomoci kulové frézy o průměru 4 mm. Tou nejbližší je operace Contour4, 

kterou dokončím vnitřní válcovou plochu a část středového žebra. Nastavení 

strategie jsem provedl výběrem kontury jakožto okraje válcové plochy, viz 

obr. 68 a určením axiální hloubky řezu nástroje o velikosti 0,25 mm. Výškový 

rozsah obrábění kontury jsem provedl vhodným nastavením koncových rovin.  

 

Obr. 68: Operace Contour4 (vlastní archiv) 

 

Obr. 69: Operace Parallel3 (vlastní archiv) 
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Další dokončovací operací je operace Parallel3. Tu jsem využil k obrobení 

zaoblení středového žebra. Pro definici této strategie jsem využil pouze 

označení ploch, které má nástroj obrábět a velikost vzdálenosti mezi 

jednotlivými drahami. Tu jsem zvolil 0,25 mm. Směr vedení jednotlivých drah 

jsem nastavil rovnoběžně podél žebra, viz obr. 69. 

V tuto chvíli je součást téměř hotová, zbývá pouze dokončit zbytkové výstupky 

na přechodu mezi vnitřní tvarovou a válcovou plochou, viz obr. 70, kam se 

nástroje z předchozích operací nemohly dostat. Pro jejich obrobení jsem se 

rozhodl využít stretegii Scallop a operace Scallop5 - Scallop8, viz obr. 71. Ve 

všech operacích jsem využil pětiosého obrábění a vhodného napolohování 

nástroje. Všude jsem zvolil také stejnou vzdálenost mezi drahami nástroje 

o velikosti 0,25 mm. Postupným označováním ploch a hranic obrábění jsem pak 

docílil obrábění na konkrétních místech, kde se výstupky vyskytovaly. 

 

Obr. 70: Vizualizace výsledku obrábění 

před operacemi Scallop5 - 8 

(vlastní archiv) 

 

Obr. 71: Operace Scallop5 - 8 

(vlastní archiv) 

Nástroj T1 - navrtávák 6 mm 

Nyní zbývá už jen vyvrtat otvory v přírubě. Operací Drill7, označením válcových 

ploch a zvolením klasického vrtacího cyklu jsem provedl jejich předvrtání, viz 

obr. 72.  

Nástroj T2 - vrták 5 mm 

Následuje vrtání otvorů pomocí operace Drill8. Obdobným způsobem jako 

u předvrtávání jsem nadefinoval strategii výběrem válcových ploch a zvolením 

vrtacího cyklu s výplachem. Výsledné dráhy a výběr ploch lze vidět na obr. 73. 



59 

 

 

Obr. 72: Operace Drill7 - navrtávání 

(vlastní archiv) 

 

Obr. 73: Operace Drill8 - vrtání 

(vlastní archiv) 

Následně bylo možné spustit celkovou simulaci obrábění a zkontrolovat, zda 

všechny operace fungují správně a bez kolizí. Barevné označení ploch je dle jim 

náležících operací. 

 

Obr. 74: Výsledná vizualizace obrábění tělesa klapkového ventilu (vlastní archiv) 

Spuštěním simulace jsem zjistil, že vytvořené operace fungují správně 

a nevykazují žádné chyby. Výsledná vizualizace obrábění je k nahlédnutí na 

obr. 74. Na základě statistik ze softwaru Fusion jsem opět připravil přehled 

všech operací a náležících nástrojů, strojních časů a podrobností, viz tabulka 2. 
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Tabulka 2: Přehled obrábění tělesa klapkového ventilu 

 

Pozn.: uvedené strojní časy jsou teoretické, vypočtené CAM softwarem. 

 

 

SETUP NÁSTROJ OPERACE POPIS STROJNÍ ČAS

2D Adaptive1 hrubování vnější kontury tělesa 1 min 45 s

2D Contour1 hrubování vnější kontury příruby 12 s

Face1 hrubování čelní plochy tělesa 9 s

Face2 dokončování čelní plochy tělesa 12 s

Contour1 hrubování tělesa 1 min 16 s

2D Contour2 dokončování vnější kontury tělesa 25 s

2D Contour3 dokončování vnější kontury příruby 17 s

Parallel1 12 s

Parallel2 12 s

Contour2 1 min 29 s

Contour3 1 min 29 s

Scallop1 1 min 30 s

Scallop2 30 s

Scallop3 1 min 30 s

Scallop4 30 s

Drill1 1 s

Drill2 1 s

Drill3 7 s

Drill4 7 s

Drill5 14 s

Drill6 14 s

Face3 hrubování čelní plochy příruby 1 min 34 s

Face4 dokončování čelní plochy příruby 26 s

Pocket1 hrubování vnitřní válcové plochy 1 min 15 s

Contour4 dokončování vnitřní válcové plochy 1 min 45 s

Parallel3 dokončování zaoblení žebra 1 min 9 s

Scallop5 19 s

Scallop6 19 s

Scallop7 20 s

Scallop8 20 s

T1 Drill5 navrtávání otvorů v přírubě 4 s

T2 Drill6 vrtání otvorů v přírubě 5 s

2 10 32 - 20 min 16 s

řezání závitu M2

dokončování přechodu mezi vnitřní 

tvarovou a válcovou plochou

dokončování šikmé plochy tělesa

hrubování vnitřní tvarové plochy

dokončování vnitřní tvarové plochy

navrtávání otvorů pro závity M2

vrtání otvorů pro závity M2

T50

T54
2

T50

T45

T5

T3

T4

1

T6
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7.5 Použité nástroje a řezné podmínky 

Všechny použité nástroje pro výrobu domku a tělesa klapkového ventilu, včetně 

použitých hrubovacích a dokončovacích řezných podmínek, jsem přehledně 

vypsal do tabulky 3. Nástroje jsem v průběhu tvorby partprogramů volil tak, aby 

byly z běžně dostupných řad. Zvolené řezné podmínky jsou pak dle hodnot 

udávaných jejich výrobcem. V případě vrtáků, navrtáváků a závitníku se jedná 

o výrobce Stimzet a v případě fréz o výrobce ZPS-FN. Uvedené řezné podmínky 

jsou platné pro nástroje ze slinutých karbidů chlazené procesní kapalinou. 

Tabulka 3: Seznam použitých nástrojů a řezných podmínek 

 

7.6 Postprocesing 

Závěrem každé práce v CAM softwaru je převedení CL dat na NC kód. To 

umožňuje postprocesor, který je však pro každý stroj dle jeho řídícího systému 

odlišný. Mezi ty nejznámější patří např. Fanuc, Haas, Siemens, Heidenhein, 

Mazak či Okuma. 

V softwaru Fusion 360 probíhá postprocesing tím způsobem, že se označí 

požadovaný operační úsek, ze kterého má být NC kód generován a následně se 

v záložce akcí zvolí post process. Otevře se nové okno, viz obr. 75, kde se 

provede již zmíněné nastavení postprocesoru, tedy volba řídícího systému, 

název souboru, umístění úložiště apod. Protože bude výroba probíhat na stroji 

s řídícím systémem Heidenhain, provedl jsem jeho výběr. 

NÁSTROJ TYP OPERACE

ŘEZNÁ 

RYCHLOST 

[m/min]

OTÁČKY 

VŘETENE 

[ot/min]

POSUV PŘI 

OBRÁBĚNÍ 

[mm/min]

POUSV PO 

RAMPĚ 

[mm/min]

T1 navrtávák 6 mm navrtávání 90 4 775 396 -

T2 vrták 5 mm vrtání 90 5 730 430 -

T3 navrtávák 3 mm navrtávání 90 9 549 554 -

T4 vrták 1,6 mm vrtání 90 17 905 806 -

T5 kulová fréza 3 mm dokončování 160 16 977 1 528 509

T6 závitník M2 závitování 10 1 592 637 -

T45 válcová fréza 5 mm dokončování 160 10 186 1 365 455

hrubování 160 5 093 910 303

dokončování 160 5 093 1 365 455

T54 kulová fréza 4 mm dokončování 160 12 732 1 528 509

T56 kulová fréza 6 mm dokončování 160 8 488 1 528 509

T50 válcová fréza 10 mm
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Obr. 75: Nastavení postprocesoru (vlastní archiv) 

 

Obr. 76: Náhled vygenerovaného NC kódu (vlastní archiv) 
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Zbývá jen potvrdit tlačítkem post a NC kód se vytvoří a automaticky otevře 

náhled v textovém editoru. Tento kód už je možné vložit do řídícího systému 

CNC stroje a spustit. Na obr. 76 je uvedena ukázka kódu pro celou první operaci 

Face1 domku klapkového ventilu. Začátek kódu obsahuje mimo jiné seznam 

nástrojů s danými korekcemi. 

7.7 Výroba 

Původně jsem uvažoval, že výroba proběhne v laboratořích U12134. Pro tyto 

laboratoře a dostupné nástroje jsem ji původně navrhl, ovšem omezení 

z pandemie COVID-19 znemožnila realizaci na ČVUT. Pro výrobu součástí jsem 

se proto rozhodl oslovit menší královéhradeckou firmu SV metal, která sídlí 

v Divci, nedaleko Hradce Králové. Firmu jsem zvolil na základě kladných 

zkušeností z mých dřívějších projektů a nemalou výhodou byla také krátká 

vzdálenost z mého místa bydliště. 

Stroj, kterým firma disponuje a na kterém výroba proběhla, nese název 

DMU 60 EVO a pochází od společnosti DMG MORI (obr. 77). Jedná se o pětiosé 

obráběcí centrum s upínacím systémem Capto a kloubovým otáčením stolu 

v osách B a C. Stroj je vybaven zásobníkem, který pojme až 60 nástrojů 

a maximální otáčky vřetene mohou být 18 000 ot/min. Pracovním prostorem je 

pak pomyslná krychle o velikosti hrany 500 mm a jeho maximální zatížení je 

400 kg. [18] 

 

Obr. 77: Stroj DMU 60 EVO od společnosti DMG MORI [18] 

Zatímco jsem využíval pro svoji tvorbu partprogramu software Fusion 360, firma 

využívá software SolidCAM od společnosti Solidworks a již zmíněný řídící systém 

stroje Heidenhein iTNC 530.  
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Protože má ale firma již odzkoušené vlastní řezné podmínky na vlastních 

nástrojích, používá jiný CAM software a výroba obou součástí nakonec díky 

volným kapacitám proběhla na pětiosém stroji, vytvořila si firma partprogram 

dle vlastní potřeby. 

Na obr. 78 a 79 jsou k vidění vizualizace z firemního SolidCAMu, který obsahuje 

i vlastní pracovní prostor, svěrák, čelisti a nástroje včetně upínačů. Výhodou je, 

že obsluha stroje poté obdrží kompletní informace o tom, jaké vybavení má 

použít a jak má polotovar upnout. Tímto se dá velmi dobře předcházet možným 

pochybením a následným kolizím.  

 

Obr. 78: Vizualizace obrábění ve 

firmě SV metal (vlastní archiv) 

 

Obr. 79: Vizualizace obrábění ve 

firmě SV metal (vlastní archiv) 

Pro upínání polotovarů a obrobků byl použit momentový svěrák od výrobce 

WNT a upínací síly se pohybovaly dle operací mezi (20 - 40) kN. Při samotné 

výrobě nezaznamenala firma žádný problém a výrobky dodala perfektně 

obrobené. 

7.8 Dokončování výroby 

Posledním krokem v dokončení výroby součástí bylo jejich odjehlení. Jelikož 

jsou součásti poměrně malé, použil jsem k tomuto úkonu jehlové pilníky 

s průřezy o různých tvarech. Díky jejich velikosti se bylo možné dostat 

k odjehlení hran i na nejmenších zaobleních součástí. Po odjehlení bylo důležité 

výrobky pečlivě očistit a zkontrolovat tak, aby nikde nezůstaly žádné nečistoty, 

které by mohl motor po namontování klapkového systému nasát. Tímto byla 

výroba hlavních komponentů klapkového ventilu hotová, viz obr. 80. 
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Obr. 80: Dokončená výroba hlavních komponentů klapkového systému (vlastní archiv) 

Po očištění dílů následovala ještě jejich výstupní rozměrová kontrola dle 

podpůrných výkresů v přílohách 1 a 2. Protože se jednalo o obrábění na CNC 

a veškeré délkové rozměry spadaly pouze pod základní toleranci dle 

ISO 2768 - mK, postačila pouze kontrola základních a připojovacích rozměrů 

posuvným měřítkem. 

7.9 Výroba ostatních dílů klapkového systému 

K dokončení klapkového systému bylo v první řadě nutné vyrobit klapky 

a podložky, přes které jsou klapky připevněny pomocí čtyř šroubů M2 o délce 

6 mm. Z důvodu menších rozměrů hlavy šroubu jsem volil šrouby s válcovou 

hlavou a průběžnou drážkou dle normy DIN 84. Podložky, kterými jsou klapky 

sevřeny k tělesu klapkového ventilu, jsou nezbytné, aby nedošlo ke zničení 

klapek. Jednak rozkládají přítlačnou sílu vyvinutou šrouby na celou její plochu, 

ale také zajišťují pevnou, rovnou hranu, okolo které dochází k ohybu klapek. 

V některých případech se podložky protahují dále do prostoru domku 

klapkového ventilu, viz obr. 13 v kapitole 4.1.1. Takovéto podložky zamezují 

klapkám v nadměrném otevírání a jejich případnému zničení.  

Klapky pro sériově vyráběné klapkové systémy se dají běžně zakoupit 

v motocyklových obchodech, ale jelikož se v tomto případě jedná o prototypový 

kus, je nutné klapky vyrobit vlastní. Pro tuto výrobu jsem využil volně 

prodejného polotovaru z uhlíkového vlákna, viz obr.81, od výrobce Malossi, který 

je pro tento účel přímo určený. Konkrétní tloušťka klapek se na motorech liší a je 
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nutné ji vyzkoušet. Proto jsem se rozhodl pro zakoupení polotovarů o tloušťkách 

0,3 mm a 0,4 mm a výrobu klapek ve dvou tloušťkách. Docílení požadovaného 

tvaru jsem poté realizoval ručně, pomocí lupínkové pily a dobroušením na 

brusném plátně. 

 

Obr. 81: Polotovar a vyřízlé klapky z kompozitu 

s uhlíkovým vláknem (vlastní archiv) 

 

Obr. 82: Upravený píst 

(vlastní archiv) 

Podložky jsem se rozhodl pro jednoduchost vyrobit zkrácené, bez opěrek pro 

klapky. Pro jejich výrobu jsem použil plech z korozivzdorné oceli o tloušťce 

0,8 mm. Výroba probíhala taktéž ručně, pomocí ruční mikrobrusky typu Dremel 

a stolní vrtačky. Hranu, okolo které se klapky ohýbají, bylo nutné na závěr 

dokonale odjehlit a mírně zaoblit, aby nedošlo k narušení materiálu a zlomení 

klapky podél této hrany. 

Posledním krokem nezbytným pro správnou funkci systému byla výroba těsnění 

a úprava pístu. Pro výrobu těsnění jsem zvolil běžný těsnící papír o tloušťce 

0,25 mm, který lze zakoupit téměř v každých autopotřebách se servisním 

sortimentem. U takto tenkých těsnících papírů se strukturou podobající se 

standardnímu papíru lze za použití inkoustové tiskárny natisknout vzor 

zhotovený v některém z CAD systémů přímo na těsnící papír a následně dle 

tohoto vzoru těsnění jednoduše vyříznout či vystříhat nůžkami. Tento krok velmi 

usnadní práci, především pak při výrobě těsnění složitějších tvarů. 

Úprava pístu poté spočívala ve vytvoření otvorů umožňujících proudění směsi 

skrze něj, viz obr. 82. Zde jsem opět využil ruční mikrobrusky a předem 

vyhotovené šablony vytvořené na základě 3D modelu, který je možné vidět na 

obr. 23 v kapitole 4.3. 
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8. Vyhodnocení vyrobeného klapkového sání 

Klapkový systém včetně jeho drobných součástí je nyní kompletně vyroben 

a zbývá jej už jen namontovat na motor a vyhodnotit to, jak společně s dalšími 

úpravami bude fungovat. Kromě samotné funkce v motoru je ale také důležité 

vyhodnotit, zda zvolený postup byl správný a zda by se dalo do budoucna při 

výrobě podobných součástí něco vylepšit. 

8.1 Montáž klapkového systému 

Prvním krokem před samotnou montáží klapkového ventilu na motor je jeho 

kompletace. Ta spočívá v upevnění klapek na těleso klapkového ventilu pomocí 

šroubů M2 s válcovou hlavou a průběžnou drážkou přes vyrobené podložky. Aby 

nedošlo k uvolnění šroubů vlivem vibrací z motoru a následným škodám, zalepil 

jsem šrouby speciálním lepidlem na závity. Toto lepidlo má přesně takovou 

pevnost, aby bylo možné šrouby opětovně povolit běžným nářadím a zároveň 

aby se nepovolily při působení vibrací na šroubový spoj. Zkompletovaný 

klapkový ventil lze vidět na obr. 83. 

 

Obr. 83: Zkompletovaný klapkový ventil (vlastní archiv) 

Poté, co jsem klapkový ventil zkompletoval, přišla na řadu příprava motoru. Jako 

první jsem ojnici osadil pístem nalisováním pístního čepu a zajištěním 

pojistnými kroužky proti jeho vysunutí. Zároveň jsem také na klikovou skříň 

umístil těsnění pod válec motoru a na píst pístní kroužek. Tím byl motor 

připravený na montáž válce, viz obr. 84. 
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Obr. 84: Motor připravený na montáž válce (vlastní archiv) 

Jelikož je zatím válec demontovaný, je ideální namontovat klapkový systém 

ještě před montáží válce. Je tak lepší přístup k maticím, nacházejícími se mezi 

chladícími žebry na válci, které je nutné při utahování svorníků přidržovat 

plochým klíčem. 

 

Obr. 85: Detail klapkového systému namontovaného na motoru (vlastní archiv) 

Klapkový ventil se všemi náležitostmi a těsněními jsem tedy namontoval na 

válec pomocí čtyř svorníků M5 a následně jsem mohl dokončit složení motoru 

běžným postupem. Ten spočíval v nasunutí válce na píst, doražením na klikovou 

skříň a zavřením hlavou válce. Hlavu válce jsem poté dotáhl čtyřmi maticemi M6 

na doporučovaný utahovací moment dle dílenské příručky (7 Nm). 
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Posledním krokem poté byla už jen montáž karburátoru na sací koleno včetně 

vzduchového filtru a montáž zapalovací svíčky do hlavy válce. Protože 

u závodního speciálu probíhá kontrola zapalovací svíčky poměrně často, utahuji 

na ověřený snížený utahovací moment 17 Nm a před montáží aplikuji na závit 

měděnou pastu, která odolává velmi vysokým teplotám a zabraňuje zadírání 

závitu. Tím lze velmi dobře předejít zničení závitu v hlavě válce. 

Smontovaný motor s klapkovým systémem, který je připravený na osazení do 

motocyklu, je uveden na obr. 85 a 86. 

 

Obr. 86: Kompletní motor připravený na osazení do motocyklu (vlastní archiv) 

8.2 Zhodnocení zvoleného výrobního postupu 

Výrobní postup, tak jak je v práci uveden, nepředstavoval žádné větší potíže. 

Očekávaný problém nastal pouze při dokončování kapsy domku klapkového 

ventilu, kdy z důvodu stejného poloměru nástroje a zaoblení kapsy došlo 

k mírnému rozvibrování nástroje, které se projevilo na jakosti povrchu. Právě 

z důvodu vibrací je možné si všimnout specifické struktury povrchu v určitých 

místech, viz obr. 87.  

Tento problém by bylo možné řešit např. další optimalizací řezných podmínek 

nebo úplnou změnou výrobního postupu v tomto kritickém místě, spočívající ve 

využití víceosých obráběcích strategií. 
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Obr. 87: Zhoršená jakost povrchu v kapse domku klapkového ventilu (vlastní archiv) 

Ačkoliv tento nedostatek nemá na funkčnost součásti vliv, je možné jej snadno 

odstranit ručním přebroušením, otryskáním a zaleštěním. Pokud by se ale 

jednalo o opakovanou výrobu, bylo by vhodné uvedená doporučení zvážit 

a celému problému předejít. 

8.3 Výrobní náklady 

Celkové vynaložené finanční prostředky na výrobu sání se pohybovaly na hranici 

necelých 1 300 Kč včetně DPH. Z toho největší položkou byl strojní čas, který stál 

celkem 540 Kč. Přehled všech nákladových položek je vyobrazen v grafu 1. 

 

Graf 1: Náklady za jednotlivé položky včetně DPH 
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8.4 Výsledná výkonová charakteristika motoru 

Změna oproti původnímu rozvodu sání pístem byla znát ihned po nastartování, 

kdy motor velmi dobře držel i poměrně nízké volnoběžné otáčky. Problém však 

nastal vzápětí při přidání plynu. Neustále se dusil a dostat jej do otáček byla 

velká potíž. Tím pádem bylo i nemožné se rozjet, jelikož motor téměř ihned po 

přidání plynu při zatížení zhasl. 

Bylo více než jisté, že za tímto problémem nestojí nic jiného, než klapky. Pro 

první pokusy jsem se totiž rozhodl využít klapky, které mají tloušťku 0,4 mm, ale 

v záloze jsem měl vyrobené ještě klapky o tloušťce 0,3 mm. Proto následovala 

demontáž klapkového ventilu a výměna klapek. 

Po opětovné montáži klapkového ventilu a nastartování motoru přišla kýžená 

změna, jelikož již nebyl žádný problém s dušením motoru a motor měl velmi 

dobré přechody do otáček. Zbývalo provést finální nastavení karburátoru a první 

testovací jízdy mohly proběhnout. 

Testovací jízdy posléze ukázaly, že maximální otáčky motoru stouply na cca 

10 800 ot/min a tím pádem byla dosažena maximální rychlost motocyklu na 

více něž 90 km/h. Těchto hodnot jsem však nedosáhl přímo jen díky použití 

klapkového ventilu, nýbrž jeho kombinací s dalšími úpravami, které by jinak 

nebylo možné provést. Díky klapkovému ventilu bylo totiž možné zvýšit 

hodnotu časování kanálů a zároveň zajistit širší spektrum pracovních otáček. 

V opačném případě, kdy bych nepoužil klapkový ventil a úpravu provedl, došlo 

by ke koncentraci pracovních otáček do úzkého, vysoce položeného spektra 

a motor by tak v nízkých otáčkách byl prakticky nepoužitelný. 
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9. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navržení konstrukce a následně výrobního 

postupu. V první řadě jsem proto navrhl klapkový systém s ohledem na 

plánované závodní využití pro malý motocykl Babetta 210. Těleso klapkového 

ventilu jsem navrhl ve dvou výrobních alternativách a to dle tvaru vnitřního 

otvoru, kterým prochází směs. Po analýze možných způsobů výroby jsem se 

rozhodl pro CNC tvarové frézování, alternativu tělesa klapkového ventilu 

s optimalizovaným vnitřním tvarem a pro tu navrhl technologičnost konstrukce. 

Poté jsem vytvořil výrobní postup, který jsem z důvodu složitosti jedné ze 

součástí navrhl částečně pro pětiosé a částečně pro tříosé obrábění. Důvodem 

byla především nutnost mnoha přeupínání, která by znamenala značnou práci 

navíc a možnou ztrátu kvality součásti. 

Výrobu jsem následně realizoval ve spolupráci s firmou SV metal, která mi vyšla 

vstříc a poskytla veškeré informace o výrobě. Jelikož měla firma již zaběhlé 

vlastní standardy, nástroje s osvědčenými řeznými podmínkami, softwary 

a volné kapacity na pětiosé CNC frézce, byla oproti navrženým partprogramům 

provedena jejich úprava tak, aby byly firmě vyhovující. Výroba pak proběhla na 

stroji DMU 60 EVO s řídícím systémem Heidenhain. 

V dalším kroku jsem vyřezal z polotovaru z uhlíkového kompozitu klapky, 

vyrobil ostatní drobné díly ventilu včetně těsnění a nakoupil potřebný spojovací 

materiál. 

Nakonec jsem provedl nutnou úpravu pístu, aby mohl být klapkový systém plně 

funkční a namontoval jej na motor. Následným testováním výkonové 

charakteristiky motoru za jízdy jsem zjistil, že maximální otáčky stouply o více 

než 1 000 ot/min a to na celkových 10 800 ot/min. Hypotéza o tom, že předchozí 

sání motoru bylo nedostatečné, byla tím pádem potvrzena.  

Klapkové sání se mi podařilo navrhnou a realizovat s velmi kladnými výsledky již 

při nákladech pohybujících se kolem 1 300 Kč. Z těchto důvodů bych cíle práce 

uzavřel jako splněné a uspokojující. Kromě cílů práce jsem si splnil i jeden z cílů 

osobních, kterým bylo další zdokonalení se v práci s CAM softwary. 
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0,1 kg

mK
 

-0,1
-0,2

+0,2
+0,1

TOMÁŠ DERNER
TOMÁŠ DERNER

20.4.2020
20.4.2020

B210-00-00
 

1/1

2530

30,2

55,5

3341
,5

54x

R6

R3 23
,5

40,5

Ra 1,6
OSTATNÍ ROZMĚRY DLE 3D MODELU



A-A

A

A

1

1

2

2

3

3

4

4

A A

B B

C C

D D

E E

F F

 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV:

Podpis
INDEX

 HMOTNOST:
 SESTAVA:

ZMĚNA

TYP:
 KUSOVNÍK:

DATUM
 MĚŘÍTKO:

PODPIS

 ČÍSLO VÝKRESU:

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

 PŘESNOST ISO 2768 -

Autor

 TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015

 VŠEOB. TOL. ISO 8062 -

 MATERIÁL:
 POLOTOVAR:

LIST:

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )

TĚLESO KLAPKOVÉHO VENTILU

B210-01-02

1:1

EN AW 7075
TYČ ČTVERCOVÁ ČSN EN 755   45x45-60

0,027 kg

mK
 

+0,2
+0,1

-0,1
-0,2

TOMÁŠ DERNER
TOMÁŠ DERNER

20.4.2020
20.4.2020

B210-00-00
 

1/1

40,5

55,5

23
,5

41
,5

54x

21

30
30

14,5

R6

R1,5

2,5

25,5

60
°

28,6

2
4xM

Ra 1,6
OSTATNÍ ROZMĚRY DLE 3D MODELU



1

1

2

2

3

3

4

4

A A

B B

C C

D D

E E

F F

 SCHVÁLIL
Datum Podpis

TYP:

 MĚŘÍTKO:Datum
 NAVRHL

Autor

LIST:

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )

 ČÍSLO VÝKRESU:

 NÁZEV:

 HMOTNOST:

KLAPKOVÝ VENTIL

B210-00-00

2:1 (1:2)0,132 kg
TOMÁŠ DERNER 20.4.2020

1/1

TĚLESO KLAPKOVÉHO VENTILU

DOMEK KLAPKOVÉHO VENTILU

TĚSNĚNÍ

2x KLAPKA

2x OPĚRNÁ PODLOŽKA

4x ŠROUB S PRŮBĚŽNOU DRÁŽKOU
DIN 84 - M2x6 - 8.8


