



 



  






   






ABSTRAKT
Tato bakaláĜská práce popisuje vývoj upínací desky na vertikální frézovací CNC
stroj. Jsou zde popsány základní typy tĜískového obrábČní, které jsme uplatnili pro výrobu
desky. Tato práce také obsahuje základní informace k software, výrobním a mČĜícím zaĜízením, které byly užity pĜi výrobČ upínací desky.
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ABSTRACT
This work describes development of clamping plate for vertical CNC milling machine. In this bachelor thesis you can find information about basic types of chips machining, which were used during production of clamping plate. This work contains rudimentary
information about software, production and measuring equipments, which was used for
development and realization of clamping plate.
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ÚVOD
V obecném pojetí chápeme technologii jako vČdní obor, kde aplikujeme získané poznatky
z pĜírodních vČd pĜi zavádČní, zdokonalování a optimalizaci výrobních procesĤ. Technologie obrábČní na základČ poznatkĤ zejména z matematiky, fyziky, chemie a dalších analyzuje výrobní postupy a procesy tak, aby se tyto staly co nejproduktivnČjší a tím co nejvíce
ekonomické. VČdní obor strojírenská technologie obsahuje mnoho disciplín, pĜiþemž tĜískové obrábČní v této problematice patĜí k nejvČtším tématĤm. Technický vývoj zasáhl i
obrábČní a proto mĤžeme v posledních desetiletích sledovat rapidní technický pokrok obrábČcích strojĤ, nástrojĤ a pĜíslušenství. Vedle zlepšování pĜesnosti a rychlosti operací obrábČní zpĤsobené technickým vývojem strojĤ a nástrojĤ je tento trend zpĤsoben vysokou
mČrou i automatizací výroby.
Vysoký vliv na zautomatizování výroby má zavedení poþítaþové asistence a Ĝízení do výrobního procesu. Vedle opakovatelné pĜesnosti obrábČní, rychlosti, minimalizace rizika
nehod a bezpeþnosti najdeme v zavedení CNC strojĤ do výroby další nemalé pozitiva. Výpoþetní možnosti pracovních stanic nám dovolují využívat mnohé nástroje a techniky obrábČní, které by bez této techniky nebyly možné. Navrhování souþástí, sestav a konstrukþních celkĤ pomocí moderního software, stejnČ jako pĜíprava obrábČní a jeho simulace, zefektivĖuje a urychluje samotnou produkci a omezuje množství nevyžádaných situací díky
pĜedem simulovaných procesĤm.
ýást této bakaláĜské práce vČnuji struþnému popisu základních technologických operací
tĜískového obrábČní. Základní podstata moderních CNC a klasických strojĤ se neliší, principy obrábČní zĤstává stejný. VýraznČ se však vyvinuly prostĜedky, které používáme
k tČmto operacím. Jako pĜíklad mĤžeme vzít druhou þást bakaláĜské práce, ve které struþnČ
charakterizuji frézovací CNC stroj a pĜípravu desky pĜed její výrobou. PrávČ pĜi navrhování bylo využito moderního software. Zejména pĜi programování v CAM programu byly
využity simulace, kde jsme simulovali obrábČcí proces a mohli tento proces optimalizovat.
Vlastnosti tČchto nástrojĤ oceníme jak pĜi kusové výrobČ tvarovČ složitých dílcĤ, tak ve
velkosériové výrobČ, kde se každé zrychlení operace násobí a v dĤsledku znamená velké
finanþní úspory.

UTB ve ZlínČ, Fakulta technologická

I. TEORETICKÁ ýÁST

10

UTB ve ZlínČ, Fakulta technologická

1

11

CHARAKTERISTIKA FIRMY

Firma ZPS Prefix a.s., ve které byla zpracována tato bakaláĜská práce, je strojírenskou
spoleþností, která se zabývá pĜedevším obrábČním velmi pĜesných souþástí rotaþního,
rovinného þi skĜíĖového typu a lakováním.

1.1 Historie Firmy
V této kapitole je struþnČ uvedena historie spoleþnosti.

Založení BaĢovy dílny
Historie zasahuje až do období výroby obuvnických strojĤ, která má více než 100-letou
tradici, a to až do roku 1903, kdy byla založena BaĢova dílna. PĤvodnČ v této dílnČ malá
skupina pracovníkĤ provádČla výrobu náhradních dílĤ a v roce 1907 se postupnČ zaþaly
vyrábČt i jednoduché stroje vlastní konstrukce, mezi které patĜily napĜ. napínací stroje
svrškĤ a mechanické sekaþky.

RozšíĜení výroby i sortimentu
V roce 1928 bylo v závodČ a také ve slévárnČ zamČstnáno asi 360 pracovníkĤ. Ve tĜicátých
letech pak nastal pokrok ve výrobČ nebytných druhĤ šicích strojĤ, strojĤ na výrobu pryže
þi souþástek a pletacích strojĤ a nástrojĤ znaþky MAS.

ZnárodnČní soukromého vlastnictví
V roce 1946, kdy došlo k znárodnČní soukromého vlastnictví, se firma pĜejmenovala na
Závody pĜesného strojírenství n.p. Výrobní program se už skládal i z výroby obrábČcích
strojĤ, po roce 1950, kdy došlo k oddČlení od SVITU n.p., pak i z výroby obuvnických
strojĤ. Firma ZPS se tak stala hlavním dodavatelem investiþních celkĤ a linek pro
zpracování kĤže, pryžové a pryžovo-textilní obuvi, a to vše na 200 rozliþných typech
strojĤ. Desítky závodĤ ve více než 35 zemích svČta byly vybaveny stroji ze ZPS s
ochrannou známkou Svit.
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90. léta a privatizace
V roce 1990, kdy byla doba ekonomických transformaþních procesĤ, byly ZPS kompletnČ
zprivatizovány a byla založena holdingová spoleþnost ZPS a.s. Zlín. Její právnČ
samostatnou souþástí se stala od 10. ledna 1993 i spoleþnost ZPS-SM, která zápisem do
obchodního rejstĜíku získala i autorizaci k vývozu svých výrobkĤ a k zahraniþnímu
obchodování s nimi.

1.2 Založení spoleþnosti PREFIX
Od ledna 2000 pĜevzala tradiþní výrobu novČ založená spoleþnost PREFIX s.r.o. Koncem
záĜí 2000 spoleþnost Prefix s.r.o koupila ve veĜejné obchodní soutČži vypsané správcem
konkurzní podstaty ZPS a.s. 100% akcií ZPS – ZV.
Prvního ledna 2001 vznikla spoleþnost ZPS Prefix a.s., která se v následujících letech
zaĜadila mezi celosvČtovČ nejvČtší a nejznámČjší výrobce obuvnických strojĤ. S produkcí
více než 65 typĤ strojĤ pokrývala firma celou škálu technologií pro výrobu obuvi.
Spoleþnost se taktéž zabývala i vývojem, výrobou, montáží a prodejem CNC soustruhĤ
vþetnČ dodávky náhradních dílĤ a zajišĢováním servisu. Oba tyto projekty byly posléze
pĜevedeny na jiné spoleþnosti, ale výrobní prostory, strojový park a pĜedevším tým
zkušených pracovníkĤ všech profesí s neocenitelnými zkušenostmi zĤstal.

1.3 Souþasnost firmy
Dnes je firma ZPS Prefix a.s. moderní strojírenskou spoleþností, která sídlí v komplexu
výrobních hal v katastru obce RatiboĜ 6 km od Vsetína. K výrobním úþelĤm využívá
5000m2 plochy a má k dispozici ještČ 3000m2 volné plochy, která je pĜipravena pro vstup
dalších výrobních projektĤ a je velmi dĤležitou podporou v posílení výrobních kapacit.

Ve firmČ se Ĝídí mottem:
„Dosažení a udržení jakosti výrobkĤ a poskytovaných služeb na úrovni žádané zákazníkem
je výsledkem systematické spolupráce všech zamČstnancĤ spoleþnosti“.
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Firma ZPS Prefix a.s. zamČstnává tým zkušených pracovníkĤ v technických i dČlnických
profesích. Technologové, konstruktéĜi, pracovníci nákupu a obchodního oddČlení, kontroloĜi, mistĜi, ti všichni se podílejí na zabezpeþení plynulého chodu výroby. Samotnou výrobu pak zajišĢují zamČstnanci v profesích, jako je obsluha CNC vertikálních a horizontálních strojĤ, frézaĜi, soustružníci, vrtaĜi, brusiþi, montéĜi, seĜizovaþi náĜadí a lakýrníci.

1.4 Technologie a technologická zaĜízení firmy
V souþasnosti se spoleþnost zabývá obrábČním velmi pĜesných souþástí na CNC strojích.
Technologická zaĜízení jsou vhodná pro výrobu rotaþních souþástí na CNC soustruzích
(S50, S60), pro rovinné výrobky na CNC vertikálních vyvrtávacích centrech (MCFV 1080
2x, MCFV 2080) a pro skĜíĖové souþásti na nČkolika druzích horizontálních strojĤ typu
WH10 a WH13 a CNC strojĤ typu MCFH63, FQH50, WFQ80, MC120 a MC60. ObrábČné
produkty je možno dokonþit s velkou pĜesností (0,01mm) na dokonþovacím vyvrtávacím
stroji WXH100.
DoplĖujícími technologiemi, kterými v souþasnosti spoleþnost disponuje, je také prĤmyslová lakovna pro stĜíkání a lakování dílĤ ekologickými barvami, vþetnČ chemického odmaštČní a fosfátování. V neposlední ĜadČ jsou zde široké možnosti montáží mechanických
strojĤ a zaĜízení.
Jedná se vČtšinou o kooperaþní výrobu, kdy firmy, mezi než patĜí, napĜ. KONECRANES,
STAHL, WEILER, MEYER BURGER, TRIMILL, AMTEK, KOVOSVIT a další, dodávají firmČ ZPS Prefix polotovary, jako jsou výpalky z plechu, odlitky, výkovky, svarky apod.
Z tČchto polotovarĤ pak zpracovávají vČtšinou komponenty obrábČcích strojĤ, kterými jsou
napĜ. podstavce, vĜeteníky, koníky, pĜevodové skĜínČ nebo pojezdová kola jeĜábĤ.
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TECHNOLOGIE OBRÁBċNÍ

Technologie obrábČní v obecném pojetí je vČdní obor, který má za úkol co nejvíce zefektivnit výrobní proces. PĜi tom musí vycházet z obecných poznatkĤ fyziky, mechaniky,
chemie a v neposlední ĜadČ ze zkušeností získaných experimentálním výzkumem. Jelikož
obrábČní patĜí k nejstarším technologiím, mĤžeme použít jednoduché srovnání, když se
zamyslíme, jaké nástroje se používaly dnes a napĜ. pĜed mnoha tisíci lety. Aþ srovnáváme
témČĜ nesrovnatelné, mĤžeme Ĝíci, že od pazourkĤ jsme se dostali k vysokoproduktivním
nástrojĤm z vysoce pevných materiálĤ a pĜesnČ danou geometrií, které obrábí na vysoce
pĜesných þíslicovČ Ĝízených strojích. Zde mĤžeme mluvit o aplikaci technických vČd a
zkušeností a neustálém vývoji obrábČcích procesĤ, nástrojĤ a strojĤ.
V dnešní dobČ se technologie soustĜední pĜedevším na snižování výrobních nákladĤ.
K tomuto je nutné ovládat principy obrábČní, správnČ volit typ nástroje a stroje, dobĜe volit
Ĝezné podmínky a správnou technologii obrobení obrobku. Pokud bychom ignorovali byĢ
jeden z tČchto faktorĤ, dochází k prodlužování výroby, rychlému opotĜebení nástrojĤ þi
vysoké zmetkovosti výroby, a to jsou dĤvody, které výrobu naopak prodražují.

2.1 Charakteristika obrábČní
ObrábČní je definováno jako proces, pĜi kterém se vlivem pĤsobení nástroje na obrobek
odebírá pĜebyteþný materiál a tím se dává obrobku požadovaný tvar. Vedlejším produktem
obrábČní jsou tĜísky, které pĜedstavují odebraný materiál z obrobku. Tvar obrábČné plochy
je závislý na typu obrábČní a zvoleném nástroji.

2.2 Základní pojmy
Hlavní podmínkou technologie obrábČní je vzájemný pohyb mezi obrábČným materiálem a
obrábČcím nástrojem. ObrábČcí operace pak rozlišujeme podle toho, který z tČchto elementĤ vykonává hlavní þi vedlejší pohyby a jak jsou vzájemnČ orientovány.
ObrábČný materiál nazýváme obrobek. Výchozí materiál pro obrábČní je polotovar.
Polotovar mĤžeme myslet jako odlitek, výpalek, svaĜenec þi materiál normalizovaných
rozmČrĤ, který je opatĜen pĜídavným materiálem na obrábČní, tzv. pĜídavkem. Velikost
tohoto pĜídavku se volí dle mnoha faktorĤ, napĜ. podle velikosti polotovaru, druhu dČlení
materiálu þi podle technologické operace, pro kterou je urþen.
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Vzájemný pohyb mezi obrobkem a nástrojem tvoĜí pohyb hlavní a kombinace pohybĤ vedlejších. Hlavní pohyb je pohyb technologického zaĜízení, resp. pohyb, který vede
k oddČlení pĜebyteþného materiálu z obrobku. Tento pohyb vyžaduje nejvČtší podíl
z výkonu pracovního stroje.
Vedlejší pohyby jsou posuv a pĜísuv. PĜísuv je vedlejší pohyb, který umožĖuje vzájemné
postavení nástroje vĤþi obrobku a je zpravidla kolmý na hlavní pohyb. PĜísuvem lze oznaþit jako hloubku Ĝezu pĜi obrábČní.
Posuv je vedlejší pohyb, který umožĖuje plynulé odebírání materiálu pĜi obrábČní. Velikost
posuvu mĤže být vyjádĜena:
-

délkou dráhy s (f) na jednu otáþku pracovního vĜetena [mm/ot], je-li posuv odvozen
od hlavního pohybu;

-

délkou dráhy sz (fz) na na jeden zub vícebĜitého nástroje [mm/z] , je-li posuv odvozen od hlavního pohybu;

-

rychlostí posuvu vf [mm/min], je-li posuv nezávislý na hlavním pohybu

Všechny typy obrábČní jsou kombinacemi rotaþních a pĜímoþarých pohybĤ. Typy obrábČní
pak rozdČlujeme podle toho, jaké pohyby konají nástroj a obrobek, a jaké pohyby jsou vedlejší.
Tyto pohyby oznaþujeme jako Ĝezné podmínky, které mají nejvČtší vliv na kvalitu opracování obrobku. Volba Ĝezných podmínek záleží na mnoha ukazatelích, zejména obrábČný
materiál a rozmČry opracovaných ploch, typ použitého nástroje, požadovaná kvalita povrchu a požadavek na ekonomické plnČní.
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2.3 Základní metody obrábČní
Typy obrábČní dČlíme podle vzájemných pohybĤ obrobku a nástroje, pĜiþemž je dĤraz kladen na druh jejich pohybu, zda se jedná o rotaþní þi pĜímoþarý pohyb. V následující kapitole bude vysvČtlen rozdíl, a budou struþnČ popsány základní metody obrábČní.
V dalších kapitolách popíšu základní metody obrábČní, které byly použity pĜi tvorbČ experimentální þásti bakaláĜské práce.

Obr. 1 Základní typy obrábČní
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Soustružení

Tato metoda je jedna z nejpoužívanČjších metod opracování. Soustružení slouží
k opracování rotaþních dílcĤ. Hlavní pohyb je rotaþní a je vykonáván obrobkem. Posuv a
pĜísuv je vykonáván jednobĜitým nástrojem – tzv. soustružnickým nožem.

Obr. 2 Soustružení

Metodou soustružení jsme schopni
-

dČlit materiál upichováním

-

soustružit vnČjší a vnitĜní prĤmČry

-

opracovat þelní plochy

-

rádlovat rotaþní plochy

-

tvoĜit zápichy a Ĝezat závity

-

soustružení pĜímoþarých i obecných tvarových ploch

Pro vČtšinu z tČchto operací je potĜeba samostatný nástroj, proto existuje mnoho typĤ nástrojĤ urþených k soustružení.
NejþastČji používaný nástroj je soustružnický nĤž, který se podle nČkolika rĤzných hledisek dále rozdČluje. Základní rozdČlení soustružnických nožĤ je rozlišení na radiální,
prizmatické, kotouþové tangenciální a nože s vymČnitelnými bĜitovými destiþkami. Dále
mĤžeme dČlit nože podle druhu jejich použití, napĜ. na upichovací, drážkovací, pravý, levý
atd. Nové trendy dlouhodobČ smČĜují k tomu, aby se pomocí jednoho nástroje dalo obrábČt
co nejvíce typĤ ploch a tvarĤ.
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Výrobní stroj pro soustružení je soustruh. StejnČ jako Ĝada dalších strojĤ je dČlíme podle
velikosti stroje þi stupnČ automatizace. Podle koncepce a konstrukce stroje rozdČlujeme
soustruhy na
-

hrotové soustruhy,

-

svislé (karuselové) soustruhy,

-

speciální soustruhy,

a dále mĤžeme rozdČlovat dle stupnČ automatizace na
-

ruþnČ ovládané,

-

poloautomatické,

-

automatické.

Obr. 3 Soustruh

Na soustruzích lze díky rotaþnímu pohybu obrobku také vrtat, vyvrtávat, vyhrubovat þi
vystružovat. Na nejmodernČjších soustruzích s pĜídavnými osami manipulace a obrábČní
umíme díky pĜídavným nástrojĤm také frézovat. Tyto operace lze však provádČt pouze na
speciálních vybavených strojích, které jsou pak schopny vyrobit hotový kus bez nutnosti
pĜepínání, tzn. výraznou úsporu lidské práce a þasu, dále také výšení pĜesnosti obrobeného
kusu.
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Frézování

Frézování je spolu se soustružením nejpoužívanČjší typ obrábČní. Hlavní rotaþní pohyb
koná nástroj. Nástroj mĤže také konat i vedlejší pohyb. Vedlejší pohyby koná nejþastČji
obrobek. Nástroj pro frézování je fréza.

Obr. 4 Frézování
Z pohledu technologie dČlíme frézování na þelní, válcové, okružní a planetové.
ýelní frézování je obrábČní materiálu nástrojem s bĜity po obvodu i na þele. Nástroj obrábí
þelem, pĜiþemž nástroj mĤže obrábČt i obvodem nebo pouze obvodem.
Okružní frézování je typ obrábČní vícebĜitým nástrojem vnČ obrobku, pĜiþemž se obrobek
také otáþí. Tímto zpĤsobem se obrábí napĜ. závity þi rotaþní válcové i tvarové plochy.
U þíslicovČ Ĝízených strojĤ vybavených kruhovou interpolací se hodnČ využívá planetového frézování. Staticky upnutý obrobek je opracován nástrojem (ne vždy frézou) která se
pohybuje po kružnici. Tento zpĤsob se þasto používá pro frézování vnČjších i vnitĜních
zápichĤ, frézování vČtších závitových dČr, frézování kruhových výstupkĤ þi vČtších prĤmČrĤ a þelních ploch.
PĜi válcovém frézování odebíráme materiál z obrobku bĜity umístČnými po obvodu nástroje. Obrobená plocha je rovnobČžná s osou frézy, posuv je kolmý na osu frézy. Podle vzájemného smyslu pohybu mezi otáþejícím se nástrojem a posuvem obrobku se válcové frézování dČlí na sousledné a nesousledné. ObČ z tČchto dvou variant pak mají jiný prĤĜez
odebírané tĜísky.
PĜi nesousledném frézování je smysl otáþení nástroje opaþný, než je smysl posuvu materiálu. Zub nástroje pĤsobí proti posuvu materiálu a tento typ frézování mĤžeme nazvat také
jako protismČrné frézování. TloušĢka tĜísky je v první fázi nulová a pĜechází do fáze ma-
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ximální. PĜi nesousledné frézování nebude trvanlivost nástroje závislá na okujích a písþitém povrchu obrobku, protože zub nástroje horní vrstvu obrobku „podebírá“.
Sousledné frézování se vyznaþuje stejným smyslem otáþení nástroje jako je posuv obrobku. V tom pĜípadČ také mĤžeme tento typ frézování nazývat stejnosmČrné frézování. Zde je
v první fází tloušĢka tĜísky maximální a pĜechází do nulové tloušĢky, což je zpĤsobeno
odjezdem materiálu. U sousledného obrábČní mĤžeme používat vyšší Ĝezné rychlosti ve
srovnání s nesousledným frézováním. Protože síly pĜi úbČru materiálu pĤsobí pĜes materiál
do stolu frézky, lze použít menší upínací síly resp. jednodušší systém upnutí.
Z hlediska jakosti se upĜednostĖuje sousledné frézování, které zanechává menší drsnost
obrobené plochy.

Nástroje pro frézování jsou pĜedevším frézy, které se dále rozdČlují do mnoha typĤ. Frézy
mĤžeme rozdČlit do nČkolika základních skupin
-

frézy válcové a þelní

-

úhlové, tvarové a modulové frézy

-

kotouþové frézy

-

frézovací hlavy

-

drážkovací a kopírovací frézy

Každý nástroj má odlišnou konstrukci tČla a orientaci bĜitĤ urþenou tak, aby vyhovoval
operaci, pro kterou je urþen. Vedle toho se na frézkách používají i další nástroje jako vrtáky, výhrubníky, výstružníky, závitníky þi nožové hlavy. Samostatnou kapitolou by pak
mohly být nástroje s vymČnitelnými bĜitovými destiþkami, které usnadĖují práci jak obsluze stroje tak výraznČ šetĜí náklady na výrobu.
Stroj na frézování je frézka. Je dĤležitČ neplést si s frézou – frézka je stroj, fréza je nástroj.
Frézky dČlíme podle jejich proporcí do þtyĜ základních skupin na konzolové, stolové, rovinné a speciální. Vedle toho používáme mnoho frézek speciálních, napĜ. frézky na drážky,
frézky na vaþky, pantografické, na závity þi na ozubení.
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Vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování

Tyto metody obrábČní jsou urþeny k zhotovení rotaþních dČr a otvorĤ. Metodu, kterou použijeme, je nutné volit podle stupnČ technologické rozpracovanosti kusu a požadavkĤ na
kvalitu povrchu a pĜesnost obrábČného otvoru. Každá z uvedených metod má specifické
požadavky na pĜedpracování díry a jejich možnosti úbČru materiálu jsou rozdílné.
Hlavní Ĝezný pohyb koná nástroj a vedlejší pohyb pĜísuv koná zpravidla také nástroj. Osa
nástroje je totožná s osou obrobené díry a mČla by být ideálnČ kolmá na plochu, v níž se
má díra opracovat.

2.3.3.1 Vrtání
Tato technologická operace je základní metoda pro opracování válcových dČr. Vrtáním
zhotovujeme jednak díry do plného nebo už pĜedvrtaného materiálu. Vrtání je ménČ produktivní metoda zhotovení dČr a nejsou pĜi ní dosahovány znaþné rozmČrové pĜesnosti.

Obr. 6 Vrtání
Velmi dĤležitým prvkem pro obrobení pĜesné díry je vedle Ĝezných podmínek i správné
ostĜení vrtáku. To se provádí zejména pomocí strojních ostĜiþek a cílem se správné nabroušení vrcholového úhlu vrtáku a podbroušení hĜbetu vrtáku. ŠpatnČ nabroušený vrták má
zásadní vliv na povrch obrobené díry a na její rozmČr. Mimo to mĤže docházet k „pálení“
vrtáku, pĜedbČžnému opotĜebení nebo tvorbČ nárĤstkĤ na bĜitu nástroje.
Podle pomČru mezi prĤmČrem vrtané díry a její délkou rozlišujeme vrtání krátkých dČr a
vrtání dlouhých dČr. Krátké díry považujeme takové kde platí vztah L  15D a dlouhé díry
kde L  15D.
Nástroj pro vrtání vrták. Je nČkolik konstrukcí vrtákĤ odvozených od jeho použití. Šroubovitý vrták se používá nejþastČji. Mezi nejjednodušší patĜí kopinatý vrták, dČlový, hlavĖový
a pro produktivní vrtání se používá korunový vrták (oznaþován také jako vrtací hlava).
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Pro vrtání krátké díry je nejpoužívanČjší šroubový vrták. Jak název napovídá, šroubový
vrták je opatĜen vylehþením ve tvaru šroubovice. Ta slouží pĜedevším pro odvod obrobených tĜísek. Šroubovité vylehþení je orientováno proti smyslu otáþení vrtáku. Vrták je
v obrobené díĜe veden fazetou. Vrták má dva hlavní dĤležité úhly a to úhel stoupání šroubovice a pĜedevším pak úhel, který svírá hlavní ostĜí. Volba vrtáku, resp. volba vrtáku
s vrcholovým úhlem, je závislá na obrábČném materiálu. Do bČžné konstrukþní oceli používáme vrtáky s vrcholovým úhlem 119°. Pokud obrábíme mČkþí materiál zvolíme vrták
s ostĜejším úhlem a naopak, pokud vrtáme tvrdý materiál úhel je tupČjší.
U novČjších vrtákĤ jsou Ĝezné drážky pokovovány pevnými otČru vzdornými povlaky popĜ.
leštČny.
Kopinaté vrtáky jsou tuhé vrtáky, které jsou pro vrtání opatĜeny Ĝeznou destiþkou. Vrták je
konstrukþnČ Ĝešen tak, že do tČla vrtáku s vybráním zapadá (a je upevnČno šroubem) bĜitová destiþka. Samotné tČlo tĜísky má vybrání, které slouží odvodu tĜísek. OstĜí bĜitové
destiþky je pĜerušované, což napomáhá bČlení tĜísky a zamezí se namotání se dlouhé tĜísky
na nástroj.
Pro vrtání dlouhých dČr je potĜeba používat jiné nástroje než pro krátké díry. StejnČ tak
proces pĜerušení Ĝezu a vyjíždČní vrtáku pro odvod tĜísky je odlišný. U dlouhých dČr je
odvod odebraného materiálu Ĝešen tlakovou chladící kapalinou, která zároveĖ absorbuje
vytvoĜené teplo. Množství a tlak chladící kapaliny je nutné volit v závislosti na prĤmČru
obrábČné díry.
Dlouhé díry jsou obrábČny tĜemi hlavními typy vrtákĤ. ýasto používané jsou hlavĖové
vrtáky a dále korunové trepanaþní vrtáky a nástroje BTA.
Operace vrtání se nejþastČji provádí na vrtaþkách. Stroj se opČt volí dle propozic obrobku a
parametrech vrtaþky. Vrtat mĤžeme také na soustruzích, vodorovných vyvrtávaþkách a
þasto se používají také vertikální obrábČcí centra.
Mezi nejpoužívanČjší vrtaþky patĜí stolní, sloupová, stojanová a otoþná vrtaþka. Pro speciální úþely jsou ménČ využívané vrtaþky speciální.
Konstrukce vrtaþek je podobná, liší se pĜedevším ve výkonech, rozmČrech a maximálních
možných rozmČrech obrobku. Hlavní prvkem každé vrtaþky je základní deska s upínací
plochou, vodící sloup nebo stojan, rameno a pĜevodovka s pohonem a vĜeteník. PĜedevším
vrtaþky pro vČtší obrobky mají možnost rotace sloupu þi ramena a tím je docíleno vČtšího
rozsahu možného obrábČní. Díky pohybu vĜeteníku, a na nČm umístČných ovládacích prv-
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kĤ není nutné manipulovat s rozmČrnými a tČžkými kusy. U menších a stĜednČ velkých
vrtaþek je na sloupu upevnČn upínací stĤl, který má možnost pohybu v ose Z (resp. ve svislém smČru). PĜi obrábČní se pohybuje už pouze vĜetenem a nástrojem.

Obr. 7 Sloupová vrtaþka
Pro vrtání pĜesných dČr s tolerovanými rozteþemi se doporuþuje používat souĜadnicové
vrtaþky. Zde se pĜesnost rozteþí blíží 0,002mm. SouĜadnice vrtání se zadává v systému
dvou os XY. ModernČjší varianta tohoto Ĝešení je použití CNC frézky, zejména pro sériovou výrobu.

2.3.3.2 Vyhrubování a vystružování
Tato metoda obrábČní pĜichází na Ĝadu, pokud jsou kladeny vyšší požadavky na pĜesnost a
povrchové opracování dČr. Sled operací je Ĝazen dle jejich pĜesnosti a kvality opracovaného povrchu, tedy vyvrtání – vyhrubování – vystružení. PĜi hrubování a vystružování se už
obrábí pouze minimální pĜídavky, které jsou v Ĝádu desetin mm. PĜídavek na prĤmČru je
pĜi hrubování pĜibližnČ 0,5mm, pĜi vystružování už okolo 0,2mm. PĜesné rozmČry pĜedvrtané díry a pĜídavkĤ závisí na velikosti obrábČné díry, obrábČném i Ĝezném materiálu a
nárocích na pĜesnost rozmČru a kvality povrchu.

Nástroje pro vyhrubování a vystružování
Pro vyhrubování používáme vyhrubování, pro vystružení díry používáme výstružník.
V obou pĜípadech se jedná o vícebĜité nástroje, které mají nČkolik variant stavby nástroje.
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Výhrubník je nástroj který pĜedvrtanou díru vyhrubuje. Následné vystružení díru dokonþí
na požadovaný rozmČr a jakost povrchu.

2.3.4

Vyvrtávání

Tato metoda se používá pro zvČtšování již pĜedem vyrobených dČr. NejþastČji se jedná o
díry pĜedkované, pĜedlité þi pĜedvrtané díry. Touto metodou mĤžeme díru hrubovat a poté
ji i pĜesnČ dokonþit.

Obr. 8 Vyvrtávání
2.3.5

Broušení

Broušení Ĝadíme do metod obrábČní, kde jsou vyžadovány vysoké nároky na pĜesnost obrobené plochy a její povrchovou jakost. Tato operace je volena u opracovaných ploch þasto
jako dokonþovací, pokud nenásledují ještČ pĜesnČjší metody dokonþení, nebo pokud neslouží broušená plocha jako výchozí zpĜesnČná plocha.

Na rozdíl od pĜedešlých metod obrábČní je broušení metoda obrábČní nástrojem s nedefinovanou geometrií. ěezné zrn je v nástroji – kotouþi náhodnČ pojeno, a jeho umístČní a
prostorovou orientaci nelze pĜesnČ urþit. Mezi další odlišnosti patĜí vlastnost tzv. samoostĜení Ĝezných kotouþĤ. Smysl této vlastnosti brusného nástroje spoþívá ve vylamování
opotĜebených zrn (resp. zrn, které se vlivem pĤsobení na materiál vylomí z kotouþe) a nahrazení zrnem dalším neopotĜebovaným. Pro udržení požadovaného tvaru Ĝezného kotouþe
je potĜeba v pravidelných intervalech mezi obrábČním kotouþ orovnávat. To je provádČno
nejþastČji pomocí diamantových srovnávaþĤ. Tím docílíme požadované geometrie brusného kotouþe a s tím pĜesnosti obrábČní.
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Charakteristika a kinematika broušení je nejvíce podobná frézování. Rozdíl mezi tČmito
metodami je zpĤsoben použitím jiných nástrojĤ a odlišnými Ĝeznými podmínkami. PĜesnost broušení je zpĤsobena malým úbČrem materiálu. Velikost obrobené tĜísky se pohybuje
v Ĝádu tisícin milimetru, kdy je Ĝezná rychlost 30-180ms-1. Jelikož bĜitem nástroje je
v tomto pĜípadČ zrno pojené v kotouþi, mĤžeme považovat vČtšinu Ĝezných hran za bĜity
s tupým úhlem. PĜi odebírání materiálu dochází k velkému zahĜívání obrábČného materiálu. Až 80% tepla vzniklého pĜi broušení je pohlceno obrobkem. Další þást tepla pĜejímá
vzniklá tĜíska, která se mĤže tavit nebo odpaĜit. Odvod tepla i kvalitu povrchu je možné
ovlivnit použitím Ĝezné kapaliny.

Základních rozdČlení metody broušení je nČkolik. Závisí na kritériu, které hodnotíme.
Broušení rozlišujeme podle tvaru obrábČné plochy na:
-

rovinné broušení, kde je obrábČna rovinná plocha,

-

broušení nakulato, kde obrábČna rotaþní plocha

-

kopírovací broušení, používané na NC strojích s Ĝízeným posuvem,

-

tvarovací broušení, u kterého se broušením finišují tvarové plochy, napĜ. závity a
ozubená kola,

-

broušení tvarovým brousícím kotouþem, kde tvar povrchu urþuje použitý brusný
kotouþ.

Broušení rozlišujeme podle brousící plochy na kotouþi na:
-

þelní broušení, u kterého je využito þelo kotouþe kolmé jeho ose kotouþe

-

obvodové broušení, kde je obrábČcí þást obvod kotouþe.

Broušení rozlišujeme podle polohy brousícího kotouþe vĤþi obrobku na:
-

broušení vnČjší, kdy jsou obrábČny vnČjší plochy obrobku,

-

broušení vnitĜní, kdy jsou obrábČny vnitĜní plochy obrobku, napĜ. vnitĜní prĤmČry.

2.3.5.1 Broušení obvodové
Tato metoda broušení je nejpĜesnČjší, která je používaná k broušení rovinných ploch. Je
však použitelná i pro broušení vnČjších a vnitĜních otvorĤ a tvarových ploch. Její užití je
pĜi broušení pĜesných rovinných ploch a výrobČ pĜípravkĤ, kalibrĤ, mČĜidel þi dalších
pĜesných obrobkĤ.
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Rotující brousící kotouþ odebírá materiál z obrobku plochou na obvodu kotouþe. ObrábČný
kus koná bućto rotaþní pohyb nebo pĜímoþarý vratný pohyb. Abychom zajistili stálý úbČr
materiálu, je tĜeba vykonávat také pĜíþný pohyb obrobku. Ten je realizován v jedné, nebo
obou úvratích pĜímoþarého vratného pohybu.
2.3.5.2 Broušení þelní
V porovnání s pĜedešlou metodou, obvodovým broušením, je broušení þelem nástroje více
produktivní. Je to zpĤsobenou vČtší plochou, kterou nástroj odebírá materiál z obrobku. Na
druhé stranČ je však ménČ pĜesné. ObrábČný kus koná rotaþní nebo pĜímoþarý pohyb.
V hromadné a velkosériové výrobČ se tohoto typu broušení využívá zejména pro broušení
vČtšího množství rozmČrovČ malých souþástí, kdy je na upínací stĤl umístČno nejvyšší
možný poþet obrobkĤ. Tím zvyšujeme výkonnost a zkracujeme þasy obrábČní na jeden
kus.
Stroj pro broušení je bruska. Jejich konstrukce a koncepce je opČt dána technologickým
charakterem operace, pro kterou jsou urþeny. Brusky rozdČluje do nČkolika základních
skupin na:
-

hrotové brusky,

-

bezhroté brusky,

-

brusky na díry,

-

vodorovné rovinné brusky,

-

svislé vodorovné brusky,

-

speciální brusky.

Obr. 9 ýelní broušení
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2.4 OpotĜebení Ĝezného bĜitu
[5] OpotĜebením nástroje rozumíme jeho otupení. Je to postupnČ probíhající proces, pĜi
kterém dochází ke zvČtšování polomČru zaoblení Ĝezného ostĜí. V dĤsledku opotĜebovaného nástroje dochází ke zmČnČ geometrie a tím k Ĝezným vlastnostem nástroje.
OpotĜebení vzniká v dĤsledku vzájemného pohybu obrobku a nástroje a je zpĤsobeno vysokými tlaky, otČrem stykových ploch mezi materiálem a nástrojem a plastickou deformací
povrchových vrstev bĜitu. K otČru stykových ploch dochází pĤsobením abraze, adheze a
difĤze, pĜiþemž pĤsobení tČchto sil mĤže být jednotlivé nebo souþasné.
Abrazivní otČr zpĤsobují tvrdé þástice ve složení obrábČného materiálu, jejichž tvrdost je
vyšší než nČkteré þástice ve struktuĜe bĜitu nástroje.

Obr. 10 OpotĜebení Ĝezného bĜitu

Adhezivní je zpĤsobe vysokými tlaky, které zpĤsobují nerovnosti pracovních ploch Ĝezného bĜitu. Je-li mez pevnosti nČkteré strukturní složky obrábČného materiálu vyšší, než mez
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pevnosti nástroje, pak dochází k narušení struktury nástroje a jeho úbytku. Adhezivní otČr
se uplatĖuje hlavnČ u nástrojových ocelí.

Obr. 11 Diagramy charakterizující trvanlivost bĜitu

Další zpĤsobem je chemicko-difuzní otČr, pĜi kterém vzniká nová chemická struktura na
povrchu nástroje, pĜiþemž novČ vzniklá vrstva má vždy horší pevnostní vlastnosti, než nástroj. To je zpĤsobeno difundujícími atomy, které vnikají do mĜížky kovu nástroje.
Velikost otupení nástroje závisí na zvolených Ĝezných podmínkách, z nichž nejdĤležitČjší
je vliv Ĝezné rychlosti. Sledováním opotĜebení v závislosti na þase získáme tzv. kĜivky
opotĜebení (viz obr. 11).
Úsek poþáteþního výrazného opotĜebení, kde se opotĜebí vrcholky nerovností, úsek rovnomČrného (lineárního) opotĜebení a úsek kritického opotĜebení, kdy dochází þasto k ulomení nástroje a k výrazné ztrátČ Ĝezivosti v dĤsledku zvýšené teploty. Na intenzitČ opotĜebení závisí také trvanlivost bĜitu i životnost nástroje. Trvanlivost je celková doba, po kterou je nástroj v zábČru schopen odebírat tĜísku (þas do hospodárného opotĜebení).
Otupený nástroj mĤže po naostĜení znovu pracovat. Poþet ostĜení, které je možno provést
do úplného spotĜebování nástroje charakterizuje životnost. Souþet trvanlivostí je tedy životnost.
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2.5 Upínání obrobkĤ
Upínání obrobkĤ je nedílnou souþástí obrábČcího procesu. Typ a styl upínání volíme na
základČ parametrĤ obrobku, typu technologické operace a typu stroje, na kterém se technologická operace bude provádČt.
[2] PĜi zmČnČ upnutí dané souþásti dochází vždy k urþité nepĜesnosti a tudíž i nepĜesnosti
ve vzájemné poloze obrábČných ploch. Proto je dĤležité obrábČt na co nejmenší poþet
upnutí, nejlépe na jedno.
ýím je vČtší poþet technologických operací, tím vČtší jsou výrobní náklady. Souþást má byt
konstruována tak, aby poþet technologických operací byl co nejmenší, v ideálním pĜípadČ,
aby byla souþást obrobena na jedno upnutí. Ke zlepšení situace z tohoto hlediska smČĜují
CNC stroje, jejichž vývoj smČĜuje k tomuto cíli. ýasto jsou souþasné obrábČcí CNC stoje
koncipovány jako multifunkþní, na kterých lze provádČt Ĝadu rĤzných teologických operací
pĜi redukci poþtu upnutí.
2.5.1

Upínání do svČráku

Upínání do svČráku je jeden z nejþastČji používaných typĤ upínání obrobku pĜi obrábČní.
SvČrák se skládá z pevné þelisti, která je souþástí tČla svČráku upnutého na stĤl obrábČcího
stroje, pĜítlaþné þelisti, šroubu a páky. Otáþením šroubu pohybujeme pĜítlaþnou þelistí,
které spolu s pevnou þelistí svírají obrobek. Mimo ovládání šroubem existují svČráky hydraulické þi pneumatické, þi rychloupínaþe pomocí vaþky.
Upínací þelisti jsou vČtšinou kalené a broušené, tak aby byly odolné proti opotĜebení, jelikož se jedná o jediné styþné plochy s upínacím kusem. Pro upínání nČkterých typĤ obrobkĤ, zejména mČkkých materiálĤ, které nepĜipouští stopy po upnutí, je nutné používat mČkké þelisti. MĤžeme se také setkat s þelistmi rýhovanými, prizmatickými, naklápČcími þi
speciálními.
ýelisti rýhované se používaní pro upínaní hrubých obrobkĤ, napĜ. odlitkĤ pĜi hrubování.
Prizmatické þelisti používáme pĜi upínání rotaþních souþástí. NaklápČcí svČrák má možnost naklonČní v urþitém rozsahu, þímž zvyšuje možnosti jeho použití. ýastý pĜíslušenstvím u svČráku jsou sady kalených podložek. Podložky ve svČráku pomáhají v upnutí obrobku v optimální pozici.
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Upínání do sklíþidla

Sklíþidla jsou používány pĜedevším na soustruzích, a to jak CNC, tak klasických soustruzích. Sklíþidla jsou urþeny pĜedevším pro upínání rotaþních dílcĤ, resp. upínání dílcĤ za
rotaþní plochy. Podle použitého sklíþidla je však také možné upínat hranaté tyþe, napĜ.
šestihrannou tyþ jsme schopni upnout ve tĜíþelisĢovém sklíþidle.
TČleso sklíþidla pĜevádí toþivý pohyb páky soustavou ozubení na pĜímoþarý pohyb konaný
þelistmi. Upnutí obrobku je zpĤsobeno vzájemným pĤsobením upínacích þelistí do jedné
osy, osy sklíþidla. Osa sklíþidla je kolmá k pohybu þelistí. Druhou možností je opaþný pohyb – od osy sklíþidla. Rozdíl mezi upínacími pohyby záleží, zda upínáme za vnČjší (upínací síla pĤsobí do osy sklíþidla) nebo vnitĜní plochu (upínací síla pĤsobí od osy sklíþidla).
Dle poþtu upínacích þelistí známe sklíþidla dvou a více þelisĢová. NejbČžnČji se používají
sklíþidla tĜí a þtyĜ þelisĢová. V bČžném provozu se používají max. šesti þelisĢová sklíþidla.
StejnČ jako u svČrákĤ je možné upínání ovládat pomocí hydraulických þi pneumatických
systémĤ.
2.5.3

Upínací pĜípravky

Upínací pĜípravky se používají pro upínání konkrétních dílcĤ, pro které jsou vyrábČny –
jsou to jednoúþelové upínací prvky. Jsou urþeny zejména k upínání atypicky tvarovaných
obrobkĤ, kde bychom klasickými metodami upínání nezajistili správné upnutí tak, abychom dodrželi pevnost upnutí þi nebránili procesu obrábČní.
Dále se upínací pĜípravky používají zejména pĜi hromadné a velkosériové výrobČ. Upínáním více obrobkĤ na jeden upínací pĜípravek jsme schopni výraznČ snížit vedlejší þasy
obrábČní. Tato úspora je zpĤsobena zejména menšími manipulaþními þasy a také odpadají
násobné výmČny nástrojĤ a pĜejezdy nástroje z výmČny k obrobku. Tento efekt jsme
schopni ještČ zvýraznit, máme-li k dispozici více pĜípravkĤ. BČhem obrábČní obrobkĤ
upnutých na prvním pĜípravku mĤžeme mČnit obrobky na druhém pĜípravku. Místo výmČny obrobkĤ pak pĜepneme jen vícenásobný upínací pĜípravek.
2.5.4

Stavebnicové systémy

Stavebnicové systémy jsou užívány jako univerzální upínací prvky. Jedná se o sestavení
podkládacích a podpČrných kostek, šroubových podpČrek þi posuvných panenek, upínek a
dalších ustavovacích a upínacích elementĤ. Z tČchto komponentĤ se pĜi upínání skládá a
sestavuje upnutí obrobku. Stavebnicové upínací systémy se vyznaþují vysokou variabilitou
a proto jsou urþeny pro nejširší škálu použití.

UTB ve ZlínČ, Fakulta technologická

3

32

VYUŽITÍ CNC PěI OBRÁBċNÍ

ýíslicovČ Ĝízené obrábČcí stroje pĜedstavují nosný prvek pružné automatizace obrábČcích
procesĤ v oblasti stĜednČsériových, malosériových a v ĜadČ pĜípadĤ také kusových výrob.
PĜi opakované výrobČ je snadno aplikovatelný Ĝídící program, který byl již dĜíve zpracován
a využit. ýíslicové Ĝízení daleko pĜekraþuje funkce jednoho stroje, ale umožĖuje návaznost
na ostatní prvky celých obrábČcích systémĤ. S velkou výhodou využívá všech pĜedností a
možností výpoþetní techniky a zasahuje do struktury a organizace výroby v nejširším slova
smyslu.
Vlastní proces Ĝezání probíhá analogicky jako na standardním obrábČcím stroji, avšak
technologické postupy pĜi aplikaci þíslicovČ Ĝízených obrábČcích strojĤ vykazují Ĝadu specifických složek. [1]
Mezi výhody patĜí automatizace výrobního procesu, tzn. minimální vlivu obsluhy na výrobní proces (vČtšinu operací nebo celý výrobní cyklus mĤže probíhat bez zásahu obsluhy),
což pĜináší snížení poþtu chyb, zkrácení þasu na výrobu a možnost obsluhy pouze zaškoleným pracovníkem. Pokud bychom nebrali v potaz opotĜebení Ĝezného nástroje, tak je zaruþena opakovaná pĜesnost každého výrobku.
Numericky Ĝízené stroje nesnižují náklady jenom tím, že jsou pružné (tzn. zejména pĜizpĤsobivé mČnícímu se sortimentu souþástí), ale i tím, že užitím nových konstrukþních principĤ jsou spolehlivé a tím uzpĤsobeny pracovat na tĜísmČnný provoz, dále pracují v automatickém cyklu a tím podstatnČ snižují vedlejší þasy. CNC stroj je tedy obrábČcí stroj, který
je numericky Ĝízen a konstrukþnČ uzpĤsoben tak, aby pracoval v automatickém cyklu a mČl
automatickou výmČnu nástrojĤ. [7]

UTB ve ZlínČ, Fakulta technologická

II. PRAKTICKÁ ýÁST

33

UTB ve ZlínČ, Fakulta technologická

4

34

ÚVOD

Cílem práce je navrhnout upínací desku pro potĜeby firmy ZPS Prefix. Deska bude používaná a vyrobena na vertikálním CNC frézovací centrum VMC 1260 pro upnutí a obrábČní
rotaþních pĜírubových obrobkĤ. Pro konstrukci bylo vytyþeno nČkolik kritérií, mezi které
patĜí variabilnost použití upínací desky tak, abychom na desce mohli upínat více obrobkĤ
podobného typu. Dalším pĜedpokladem bylo co možná nejvíce využít prostor pracovního
stolu pro vČtší množství obrobkĤ pĜi jednom pracovní cyklu.
PĜi návrhu, konstrukci a výrobČ desky se pĜedpokládá využití softwaru, kterým jsou vybavené pracovní stanice, jedná se o software Inventor a EdgeCAM.

4.1 Použitý software pĜi vypracování práce
Souþasné technologie obrábČní a konstrukce si dnes nedovedeme pĜedstavit bez výpoþetní
techniky a moderních CAD a CAM programĤ, které sledují nejnovČjší trendy obrábČní a
nabízí konstruktérĤ, technologĤm a programátorĤm nástroj, který umožní konstruovat a
obrábČt složité obrobky, které by se bez výpoþetní techniky obrábČt nedaly. Doslova mĤžeme Ĝíct, že vývoj tČchto programĤ vedl k revoluci v projektování, technologii a obrábČní.
Velikou výhodou tohoto typu projektování je simulace projektĤ už pĜi jejich tvorbČ. Celý
proces výroby obrobku, od jeho projektování, dimenzování až k simulací zatížení a koneþné výrobČ obrobku.
VšeobecnČ systémy CAM jsou nástroje pro simulaci, tvorbu a úpravu programĤ pro obrábČcí CNC stroje. Tento software by dnes mČl být samozĜejmostí ve všech obrobnách, které
se vČnují nejen sériové ale také kusové výrobČ. Základem jsou výstupní data konstrukþní
þinnosti v CAD programech, kde se vývojem dojde k finální verzi návrhu obrobku. PĜi
takovéto tvorbČ musí brát konstruktér v potaz mnoho konstrukþních kritérií, stejnČ jako
omezení specifických pro možnosti výroby, ve které se bude výrobek obrábČt. Programy
CAD konstruktérĤm ulehþují práci pĜi využití svých modulĤ a databází prvkĤ. Dle výbČru
konkrétních norem dostane konstruktér návrhy Ĝešení dané problematiky (plechové díly,
profilové konstrukce, svaĜované sestavy, normalizované spoje atd.) což velice urychluje
práci. Jednou z nejvČtších výhod CAD/CAM programĤ je možnost ovČĜení a simulace navrhnutého Ĝešení. U konstrukce a tvorbČ sestav je to bezesporu kontrola kolizí a kontrola
funkþnosti mechanického systému (využitím vzájemných vazeb). U CAM systémĤ mĤže-
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me ovČĜovat prĤbČh obrábČní, vþetnČ délky jejich trvání. SamozĜejmostí nových CAM
systémĤ je návrh a optimalizace Ĝezných procesĤ.
S využitím tČchto moderních nástrojĤ výroby se zmČnil charakter práce konstruktérĤ, technologĤ a programátorĤ. Mohlo by se zdát, že se tímto snížily nároky na tyto pozice, ale
myslím si, že opak je pravdou. Tyto nástroje ulehþují práci, ale ne vždy je Ĝešení správné a
je tĜeba, aby pracovník dovedl zvážit a podle svých zkušeností urþil správnou volbu.

4.2 Autodesk Inventor
Produkt Inventor patĜí do širokého portfolia spoleþnosti Autodesk, která nabízí širokou
portfolio specializovaných software nejen pro strojírenství. Inventor Ĝadíme mezi parametrické konstrukþní programy což jej zaĜazuje k programĤm typu Pro/E, CATIA, SolidWorks a další. Hlavním rysem parametrickým programĤ je jejich snadná, i zpČtná, editovatelnost. Na rozdíl od tzv. mrtvých tČles nejsou soubory modelĤ vyprodukovaných Inventorem zamþeny pro další úpravy, což umožĖuje zpČtné editace již vytvoĜených ploch þi
elementĤ.
Program je urþen pro tvorbu modelĤ souþástí, jejich sestav a následnou tvorbu výkresové
dokumentace. Dále obsahuje moduly na tvorbu svaĜených sestav, tvorbu rámĤ, plechové
díly, potrubí, kabelové svazky nebo formy. SamozĜejmostí jsou již v základním balíþku
knihovny normalizovaných dílĤ a modul pro výpoþty a návrh rĤzných konstrukþních prvkĤ
a uzlĤ.
Inventor patĜí ke svČtové špiþce mezi CAD program což se projevuje na jeho popularitČ.
Díky rozšíĜenosti programu Inventor se lze vzdČlávat nejen pĜes velké množství oficiálních
školení od rĤzných spoleþností, ale také pomocí internetových tutoriálĤ. Na internetu lze
také þerpat z mnoha uživatelských CAD fór þi 3D knihoven, které jsou tvoĜeny samotnými
uživateli a patĜí k nemalé podpoĜe zaþínajících konstruktérĤ nebo napĜ. studentĤ.
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Obr. 12 Návrh desky v programu Inventor

4.3 EdgeCAM
Pro tvorbu CNC programu pro operaci frézování byl použit EdgeCAM, kterým jsou vybaveny pracovištČ ve firmČ ZPS Prefix. Jako základ pro tvorbu byl použit model vytvoĜený
pĜi návrhu desky v programu Inventor, který generuje modely ve formátu *.ipt. Mimo formát *.ipt dokáže tento CAM program zpracovat i formáty od ostatních významných CAD
programĤ, napĜ. Solid Works, AutoCAD, CATIA, Solid Edge.
Základní kroky pĜi tvoĜení nového programu jsou urþení postprocesoru (tj. funkce, na základČ které se tvoĜí daný CNC program, liší se podle jednotlivých obrábČcích strojĤ, resp.
jejich operaþních systémĤ), urþení hodnoty výstupní tolerance a typ posunutí (absolutní vs.
pĜírustkový).
Programátor, tvoĜící CNC program, musí urþovat další technologické parametry. Po základním nastavení se pĜi tvorbČ programu na každý obrobek používá technologie dle výrobního postupu. Po zvolení nástroje pro danou operaci je nutné zadat technologické parametry, napĜ. Ĝeznou rychlost, otáþky, pĜídavky, bezpeþnostní pĜejezdy a další. Všechny
postupy lze v programu EdgeCAM simulovat, což umožĖuje kontrolu programu a obrábČcího procesu ještČ pĜes spuštČním a obrábČcím stroji.
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Obr. 14 Tabulka nastavení nástroje v EdgeCAM
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Vedle standardních funkcí programu lze použít i další nástroje a pomĤcky. Mezi nČ patĜí
zejména Konstruktér postprocesorĤ, NC komunikace, Editor, Asistent technologie, Zásobník nástrojĤ a další.

4.4 CNC frézka VMC 1260
Stroj VMC 1260 je vertikální obrábČcí centrum urþené pro komplexní obrábČní plochých i
skĜíĖových souþástí z oceli, litiny a slitin lehkých kovĤ. Stroj umožĖuje provádČt operace
frézovaní, vrtaní, vyvrtávaní, vystružování a závitování pĜi využití tĜech os X, Y, Z.
4.4.1

Charakteristika frézky

Funkce stroje jsou Ĝízeny CNC Ĝídicím systémem, v našem pĜípadČ se jedná o systém
Acramatic. VĜeteno stroje je pohánČno regulaþním servomotorem pĜes dvoustupĖovou planetovou pĜevodovku. VĜeteník se pohybuje svisle (osa Z) po vedení na stojanu. Je uložen
na valivých hnízdech, zachycující Ĝezné síly ve všech smČrech. Pracovní stĤl se pohybuje v
podélném smČru (osa X) po vedení na kĜížovém suportu, který se pohybuje po vedení na
základnČ v pĜíþném smČru (osa Y). Všechna vedení jsou tvoĜena kalenými ocelovými
lištami. KĜížový suport i pracovní stĤl je uložen na vedení kombinovaném z valivých hnízd
a kluzného obložení TURCITE. Tato kombinace dovoluje vČtší zatížení suportu a stolu pĜi
zachování vysoké pĜesnosti obrábČní. Pracovní pohyby vĜeteníku, pracovního stolu a kĜížového suportu jsou provádČny regulaþními motory pĜes kuliþkové šrouby s pĜedepnutými
maticemi. Stroj je vybaven dvČma automatickými zásobníky nástrojĤ, nádobami na tĜísky,
vnČjším chlazením nástrojĤ a krytováním pracovního prostoru. Celý pracovní prostor stroje
je zakrytován.

4.4.2

Technická data

Osa X (pojezd pracovního stolu) – 1270mm
Osa Y (pojezd kĜížového suportu) – 610mm
Osa Z (pojezd vĜeteníku) – 760mm
Rychlost pracovního posuvu v ose X, Y, Z – 0-8000mm/min
Rychlost rychloposuvu v ose X, Y, Z – 20m/min
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Horní plocha pracovního stolu slouží k upnutí obrobku, k tomu je opatĜena pČti "T" drážkami. StĜední drážka je vyrobena se zvýšenou pĜesností H6 a slouží pro pĜesné ustavení
upínacího pĜípravku. Pro zvlášĢ pĜesné ustavení lze využít otvoru 30H6 uprostĜed stolu.
Pracovní plocha 1450x590mm
Poþet T-drážek x velikost 5x18mm
RozmČr stĜední drážky 18H6mm
RozmČr stĜedícího otvoru 30H6mm
Rozteþ drážek 125mm
Maximální zatížení stolu 1350kg
Maximální rozmČry obrobku pĜi max. délce nástroje 300 mm - 1270x600x430mm
Otáþky vĜetena
- nižší Ĝada 0-1250ot/min
- vyšší Ĝada 1251-5000ot/min
Výkon na vĜetenČ 18.5kW
- pĜi pĜetížení (S6-30 min) 22kW
Max.krouticí moment na vĜetenČ
- normální stav 208Nm
- pĜi pĜetížení 286Nm
Polohování vĜeten elektrické
Stroj je opatĜen dvČma zásobníky s 16-ti místy (celkem možné upnout 32 nástrojĤ)
ýas výmČny nástroje 8s
Maximální prĤmČr nástroje 130mm
- s vynecháním místa 220mm
Maximální délka nástroje 300mm
Maximální hmotnost nástroje 12kg
Max.hmotnost všech nástrojĤ v jednom zásobníku 108kg
Oboustranná rotace zásobníkĤ
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Uživatelské prostĜedí systému Acramatic

Frézka VMC 1260 je vybavena operaþním softwarem Acramatic (PC2100). Programové
jádro tohoto sytému je na platformČ Windows. Jeho použití je velice intuitivní, uživatelsky
pĜíjemné. Ze základního rozhranní lze odeþíst aktuální pozici nástroje vĤþi nulovému bodu, programové posunutí, aktuální otáþky a posuv, aktuální upnutý nástroj a þást Ĝídícího
programu, který je právČ nahrán.
Ze základního menu se dále dostaneme do nČkolika dĤležitých záložek. Mezi ty nejdĤležitČjší patĜí tabulka nástrojĤ. Z pĜednastavených typĤ nástrojĤ jsou vybírány nástroje a pĜiĜazovány na jednotlivá místa v zásobnících. Je nutné zadat typ, délku a prĤmČr nástroje.
NeménČ dĤležitou nabídkou je složka programĤ, kde se ukládají odladČné (programy které
již prošly výrobním procesem, a v kterých jsou korigovány nepĜesnosti z programování).
Nutnou þástí systému je záložka s nastavením nulového bodu. Nastavení nulového bodu je
provádČno pomocí dotykové sondy. Tato operace je souþástí každého nového seĜízení
upnutí. PĜi seĜizování se obvykle nepracuje v programovém módu, ale v manuálním módu,
v kterém mĤžeme používat nČkteré funkce ovládacího panelu, které v programovém módu
nefunguje (napĜ. manuální posuvy a výmČna nástroje).

Obr. 15 Uživatelské prostĜedí systému Acramatic
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Obr. 16 Ovládací panel

4.5 Popis mČĜícího stroje
Pro mČĜení desky byl použitý souĜadnicový mČĜící stroj Accura 10 s mČĜícím rozsahem
1200 x 2400 x 1000mm. Jedná se o portálový mČĜící pĜístroj, jehož základem je masivní
stĤl z grafitu. Horní plocha slouží k upínání mČĜených obrobkĤ, povrch stolu je proto leštČný a opatĜený sítí upínacích závitových dČr.

Obr. 17 PracovištČ ZEISS Accura 10 v ZPS Prefix
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Portál mČĜícího stroje se skládá pĜíþníku, na kterém je vedena pinola, a dvou podpČr které
jsou vedené na vodicích drahách. Styková plocha mezi vodícími drahami a podpČrami je
vylouþena v dĤsledku použití vzduchových ložisek.
Ovládání mČĜícího stroje mĤže být provádČno nČkolika zpĤsoby. Jedním zpĤsobem je
možnost Ĝízení pomocí ovládacího panelu. Tento panel je vybaven joystickem, alfanumerickou klávesnicí, funkþními klávesami a samozĜejmČ displejem. Dalším zpĤsobem je
možnost automatického mČĜení, které vede pĜedem naprogramovaný kód, které je podobná
CNC programu.
Základním senzorickým vybavením je otoþná hlava RDS, která se otáþí s krokem 2,5° o
360° v obou rovinách otáþení. Skenovací senzor umožĖuje mČĜit jak pomocí „skeningu“,
tak i jednotlivé body. Pro rĤzné aplikace mČĜení mĤžeme využívat možnosti výmČny senzorĤ. Tak v závislosti na typu mČĜené plochy mĤžeme využívat specifické senzory.
RDS

180°

180°

Obr. 18 Rozsah mČĜící sondy
Softwarového vybavení tvoĜí software Calypso pro mČĜení geometrických elementĤ. Jedná
se software s tzv. objektovČ orientovaným programováním. Tento software je doplnČn konvertorem, který podporuje naþítání dat z CAD systémĤ ve formátu STEP. Formát
STEP je obecný formát, který podporuje vČtšina parametrických i neparametrických CAD
programĤ, a který jsme byli schopni generovat také z našeho CAD pracovištČ. Výstupem
mČĜení je grafický þi textový protokol s vyhodnocením namČĜených hodnot viz pĜíloha.
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TVORBA UPÍNACÍ DESKY

PĜí návrhu upínací desky pro obrábČní na stroji VMC 1260 bylo nutné brát v úvahu mnoho
faktorĤ. Mimo co nejmenší složitost a jednoduchost upínání bylo nutné docílit urþitého
stupnČ variability tak, abychom mohli na desku upínat co nejvíce obrobkĤ podobného typu.
Upínací deska je navrhována pĜedevším pro upínaní rotaþních obrobkĤ pĜírubového typu.
První stupeĖ návrhu bylo urþení koncepce a velikosti upínací desky. Limitujícími faktory
byly velikosti upínacího stolu a urþení maximálního prĤmČru obrobku, který na desce budeme obrábČt. Podle typu obrobku jsem zvolil þtyĜnásobné upnutí na desce, což byl maximální možný poþet upnutí pĜi zvolených rozmČrech desky a navrhnutém prĤmČru obrobku.
Abych mohl maximálnČ využít materiálu desky a zvýšil možnosti využití této desky, navrhl jsem variabilitu umístČní dorazových kolíkĤ. Jedná se o to, že dva válcové þepy slouží
jako dva dorazové body, které lze umístit na tĜech pozicích. Pozice se liší v prĤmČrech
myšlené kružnice, které jsou stĜedČny podle upínací závitové díry. Takto mĤžeme upínat
prĤmČry až 238 mm. Upínání obrobku k desce je Ĝešení upínkou stahovanou šroubem se
závitem M16. Použity jsou standardizované upínky, které jsou ve výbavČ pracovišĢ CNC
strojĤ.
Mimo þtyĜi upínací otvory, které jsou souosé k upínaným obrobkĤm jsou na desce obrobeny další þtyĜi otvory se závitem M16. Tyto otvory byly navrhnuty nejprve þtyĜi, pĜi výrobČ desky však byly doplnČny o další þtyĜi. Ty mají primárnČ plnit manipulaþní funkci,
tedy umístČní zvedacích oþek pro umožnČní manipulace desky pomocí jeĜábu. Dále pak
jsem myslel na možné umístČní pĜídavných upínek.
Upnutí desky na pracovním stole je realizováno pomocí þtyĜ šroubĤ, které spolu s kostkami
v T-drážkách upínají desku na stĤl. V upínací desce jsou vyvrtány otvory zahloubení pro
šroub s válcovou hlavou tak, aby byly hlavy šroubĤ skryty pod horní plochu desky. Uvažoval jsem použití desky na frézce VMC 1260, která má rozteþ T-drážek na pracovním
stole 125 mm, a také na frézce MCFV 1260 s rozteþí drážek na upínacím stole 160 mm. PĜi
upínání v obou pĜípadech budou upínací šrouby umístČny v linii s drážkami pro polohovací
„kameny“- pera. Podle upínacího stolu pak musíme volit umístČní šroubĤ ve zbývajících
dírách. PĜesnČjší polohu desky pak zajišĢují upínací pera. Upínací kameny, které využívají
zpĜesnČné stĜední drážky stolu (18H6 mm) a vymezují vzájemnou polohu stolu a desky.
Polohovací kostky, které jsou pomocí šroubĤ s M6 upevnČny u desky jsou vyrobeny s vČtší
pĜesností tak, aby zajišĢovaly pro naši potĜebu optimální pĜesnost ustavení desky.
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5.1 Popis technologického postupu upínací desky
Výchozí polotovar obrobku byl volen s ohledem na rozmČry hotového výrobku a druhu
dČlení polotovaru. Dle norem ZPS Prefix byl pro pálení laserem zvolen pĜídavek na strany
6mm/stranu a zvolen výchozí polotovar plech tloušĢky 50mm, který nám dal pĜídavek pro
obrábČní 10mm na tloušĢce obrobku.
První obrábČcí operace byla provedena na klasické vertikální frézce. Vhodnost použití klasického stroje se pĜímo nabízí, protože tato operace nevyžaduje vysoké pĜesnosti a jedná se
pouze o jeden kus. Úþelem této operace bylo hrubování desky na rozmČry s pĜídavky, které
jsou urþeny pĜed zušlechtČním. To znamená na sílu desky byl ponechán pĜídavek 2mm na
plochu – rozmČr 44mm a na obvodu taktéž 2mm na stranu – rozmČr 1184x304mm.
Následuje zušlechtČní materiálu, kterým se zvýší pevnost materiálu. Obvykle jsem u upínacích souþástí podobného charakteru volil jiné jakosti materiálu s cementovaným
a kaleným povrchem. Konstrukce desky byla navržena tak, aby se dodateþnČ daly obrábČt
díry þi drážky pro další typy obrobkĤ. Z dĤvodu horší obrobitelnosti kalené oceli jsme se
rozhodli desku pouze zušlechtit a alespoĖ takto zajistit její odolnost a delší životnost.
Po zušlechtČní následovaly opČt operace frézovací. Bylo nutné obrobit desku na sílu 40mm
s pĜídavkem 0,3mm na broušení. Dále pak hotovČ ofrézovat obvod na rozmČry 1180x300.
PĜi broušení na vodorovné brusce byl kus upnutý na magnetickém stole. Broušení jsem
volil zejména kvĤli požadované jakosti povrchu, pĜímosti a rovnobČžnosti ploch. Pro tento
úþel jsem zvolil drsnost povrchu Ra1,6. Tato drsnost povrchu je dle mých zkušeností dostaþující pro upínací plochy obrobkĤ. Sílu desky nebylo nutné jakkoliv zpĜesĖovat, proto se
brousilo na rozmČr 40 s tolerancí volného rozmČru ±0,2. Po broušení na magnetickém stole
bylo nutné obrobek odmagnetovat.
Jako další operace následovalo frézování drážek a vrtání dČr. Tato operace již byla provádČna na vertikálním frézovacím centru. PĜi prvním upnutí byla obrábČna spodní strana
desky – viz výkres. DvČ drážky pro pero 14H7 se musely nejdĜíve pĜedhrubovat a posléze
dokonþit dokonþovací stopkovou frézou SK. Dva závity M6 pro upínací pera se nejprve
musely navrtat i se sražením hrany, pak vyvrtat vrtákem Ø5 a na závČr vyĜezat závit. Manipulaþní a upínací otvory M16 se opČt musely navrtat, vyvrtat vrtákem o prĤmČru 14mm a
na závČr vyĜezat závit.
Pro druhé upnutí se již využily frézované drážky 14H7 a tím se zajistila pĜesnost polohy
dorazĤ obrobkĤ vĤþi upínacím drážkám. Z toho vyplynula nejdĜíve operace pro mechani-
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ka, který namontoval obČ pera pomocí šroubu M6. Následovala pak operace na vertikálním
obrábČcím centru.
Bylo nutno zhotovit 24x Ø12H7 se závitem M6 pro dorazové þepy. Dále pak 6 otvorĤ Ø17
se zahloubením Ø26. PĜes tyto otvory se bude tento pĜípravek upínat na stĤl obrábČcího
stroje. Na obČ operace urþené na obrábČcí centrum byly vypracovány Ĝídící programy
v software EdgeCAM.
Následná operace zajistila tzv. koneþnou úpravu dílce, tzn. ojehlení všech opracovaných
ploch a rozmČrĤ, oþištČní dílce a jeho konzervaci. Poslední operací v technologickém postupu je mČĜení a kontrola zda výrobek je v souladu s výkresovou dokumentací.
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ZÁVċR

Úþel bakaláĜské práce bylo vyhledat a aplikovat informace nutné k výrobČ upínací desku
pro vertikální frézovací CNC stroj.
V teoretické þásti bakaláĜské práce jsou struþnČ pĜedstaveny základní typy obrábČcích operací. Jsou vysvČtleny základní charakteristiky frézování, soustružení, vrtání a broušení. PĜi
výrobČ upínací desky bylo využito tČchto typĤ tĜískového obrábČní.
PĜi návrhu desky a tvorbČ bylo využito 3D software, jehož produkty se staly výkresová
dokumentace a model desky. Model desky nám následnČ posloužil jako pĜedloha pro programování v CAM programu, což nám urychlilo celý proces a pĜedešli jsme možných chybám pĜi pĜekreslování dat z jednoho software do druhého.
Praktická þást bakaláĜské práce dále popisuje vertikální frézovací CNC stroj, na kterém
byla deska obrobena, a na kterém bude také využívána. Dále struþnČ pĜedstavuje mČĜící
stroj.
BČhem pĜípravy a tvorby upínací desky jsem získal další cenné zkušenosti. Zejména pĜi
návrhu desky jsem musel brát v úvahu nČkolik podmínek, které byly obsahem zadání. Tyto
se povedlo úspČšnČ splnit a výsledkem bakaláĜské práce je vyrobená upínací deska, která
nyní slouží v provozu firmy ZPS Prefix na dvou CNC frézkách.
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLģ A ZKRATEK
CNC

Computer Numeric Control, Central numeric kontrol, ýíslicovČ Ĝízené stroje

CAD

Computer aided design, Poþítaþová podpora projektování

CAM

Computer Aided Manufacturing, Poþítaþová podpora obrábČní

SK

Slinuté karbidy

D

PrĤmČr nástroje

L

Délka nástroje

vf

Rychlost osuvu

s(f)

Posuv na otáþku, (posuvna zub)

X,Y,Z Osy souĜadnicového systému
Ra

StĜední aritmetická drsnost povrchu

ýSN

ýeská technická norma
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