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Seznam použitých zkratek a symbolů 

CAM  Computer Aided Manufacturing 

  [Počítačem podporovaná výroba] 

CAD  Computer Aided Design 

  [Počítačem podporované navrhování] 

CNC  Computer Numerical Control 

  [Řízení obráběcího stroje počítačem] 

NC  Numerical Control 

  [Číslicové řízení] 

2D  Dvourozměrný prostor 

3D  Trojrozměrný prostor 

ČSN EN Evropská norma převzatá do národního systému norem ČR 

EN  Evropská norma 

VBD  Vyměnitelná břitová destička 

n  Otáčky        [min
-1

] 

f  Posuv        [mm.ot
-1

] 

fz  Posuv na zub       [mm.zub
-1

] 

vf  Velikost posuvu      [mm.min
-1

] 

vc  Řezná rychlost      [m.min
-1

] 

zeff  Počet efektivních břitů na nástroji    [-] 

ae  Pracovní záběr      [mm] 

apmax  Maximální hloubka záběru třísky    [mm] 

hm  Průměrná tloušťka třísky     [mm] 

kc  Měrná řezná síla      [N.mm
-2

] 

kc1,1  Měrná řezná síla v závislosti na ap=1 a ae=1   [N.mm
-2

] 

mc  Nárůst měrné řezné síly v závislosti na tloušťce třísky [-] 

Pc  Výkon vřetene      [kW] 

Pmot  Výkon vřetenového motoru     [kW]  
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1. Úvod 

Hlavní myšlenkou této práce je zpracovat studii, zabývající se výrobou repliky zbraně na 

2,5osém, počítačem řízeném, vertikálním obráběcím centru. Na základě zjištěných údajů 

porovnáme výsledné strojní i celkové výrobní časy s výrobou tytéţ repliky zbraně na 

konvenčním 2,5osém obráběcím stroji. Konkrétně se jedná o výrobu těţkého protiletadlového 

kulometu s označením ZB-60 ráţe 15mm z produkce bývalé pobočky Československé 

Zbrojovky ve Vsetíně. Tato replika byla jiţ vyrobena na základě poptávky zákazníka. Její 

výroba probíhala na konvenčních obráběcích strojích. Na základě vyšší poptávky o výrobu 

replik zbraní, se naskytla myšlenka koupi počítačem řízeného, dva a půl osého, obráběcího 

centra. Tyto stroje se však vyznačují svými vysokými pořizovacími náklady a je třeba pečlivě 

zváţit, zdali se jejich koupě vyplatí. Rozhodujícím faktorem zdali koupit, či naopak 

neinvestovat do tohoto stroje se tedy stává samotná vykonaná práce, kterou by stroj musel 

zvládnout za určitý časový interval o poznání rychleji, neţ za jakou dobu by byl tentýţ díl 

vyroben na konvenčním obráběcím stroji.  

Sekundárním cílem této práce je na základě vytvořených simulací obrábění jednotlivých 

dílů, zpracování multimediální podpory ve formě interaktivní prezentace, jenţ bude slouţit 

jako výukový materiál pro obeznámení s moţnostmi programování v CAM systému. 

Úvodní část je zaměřena na obecný popis a posloupnost úkonů při tvorbě NC programu 

prostřednictvím CAM softwaru. Následující kapitola se zabývá rozborem dvouosých, neboli 

také 2,5osých frézovacích strategií v CAM systému. V navazující pasáţi bude krátce 

představena samotná zbraň, na kterou se výroba zaměřuje. Další část práce je jiţ soustředěna 

na samotnou strategii výroby v CAM systému MasterCAM. Následuje představení pouţitých 

obráběcích nástrojů a výběr vhodného obráběcího stroje. Závěrečné kapitoly jsou poté 

zaměřeny na zhodnocení zjištěných výrobních časů, dle kterých bude zaujato potřebné 

stanovisko ke koupi stroje. 
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2. Návrh obecné frézovací strategie 

Frézovací strategie je pojem, pod kterým si lze představit vhodné stanovení nástrojů, 

které budou při obrábění pouţity, včetně stanovení jejich řezných podmínek. Dále se do 

strategie zahrnuje způsob upnutí výchozího polotovaru a v neposlední řadě vhodný výběr 

obráběcích metod z nabídky NC operací pro daný úsek obrábění [5]. Cílem této strategie je co 

moţná nejkvalitnější obrobení součásti při dosaţení minimálních výrobních časů a nákladů na 

její výrobu. 

Základní sled prováděných úkonů při návrhu jakékoliv frézovací strategie v libovolném 

CAM systému je vţdy totoţný. Nejdříve je do prostředí softwaru importován solid-model, 

popřípadě plošná geometrie. Tyto vstupní data jsou obvykle připravena v konstrukčních CAD 

systémech. Pokud je ovšem software pro návrh obráběcích strategií typu CAD/CAM, je 

umoţňován návrh počáteční geometrie přímo v jeho prostředí. Následujícím krokem po 

importu dat je vytvoření samotného obráběcího postupu v prostředí CAM systému. Po 

vytvoření technologie obrábění, se projekt přesouvá do fáze simulace obrábění, kde je 

navrţená technologie zkontrolována, popřípadě jsou zde odhaleny její nedostatky. Jsou-li 

zjištěny nedokonalosti, je třeba je bezpodmínečně odstranit. V opačném případě je projekt 

připraven k finálnímu kroku, kterým je generování NC programu. 

 

Obr. 1 Sled základních operací v CAM sytému [1] 



11 

 

3. Dvouosé frézovací strategie V CAM systému 

Dvouosé neboli také dvou a půl osé frézování se vyuţívá především při obrábění 

přesných mechanických dílců, skříňovitých součástí, opracovávání odlitků atd. Jedná se o tzv. 

prizmatické součásti, které lze definovat vytaţením křivky ve směru osy Z. Při 2,5osém 

obrábění se nástroj pohybuje ve dvou osách (např. X a Y), zatímco zbývající osa (např. Z) je 

pevně nastavená [2]. K definování obráběcích operací se vyuţívá 2D geometrie nebo 

obrysové kontury na 3D modelu. Vybraná geometrie pak zůstává asociativně spojena jak 

s modelem, tak i s vytvořeným NC programem. Stejně tak zadané hloubky obrábění zůstávají 

provázány s tvarem obráběného modelu. Základní 2D frézování obsahuje funkce pro obrábění 

kontur, kapsování, dráţkování, vrtání, závitování a jednoduché frézování 3D obecného tvaru 

pomocí profilové a vodící křivky [8]. 

Tab. 1 Obsáhlejší výčet obráběcích cyklů při 2,5osém frézování [2] 

frézování rovinných a čelních ploch frézování sraţení 

hrubování frézování dráţek 

frézování profilu, kontur a osazení frézování textů 

frézování kapes gravírování 

dokončování rovinných ploch hrubování odvrtáváním 

obrábění děr ruční frézování 

vrtání po obvodě 2,5osé zbytkové obrábění 

závitování zapichování frézováním 

předvrtání otvorů pro zanoření frézy apod. 

 

3.1. Frézování rovinných a čelních ploch 

Tato metoda obrábění se vyuţívá k odebírání materiálu z rovinných oblastí obrobku. 

Nasazuje se např. při úplném začátku obrábění, kdy je třeba upravit rozměry základního 

polotovaru. Výchozí geometrií pro čelní operace jsou plochy, profily, jednoduchá 2D 

geometrie, apod. Obrábění rovinných ploch lze rozdělit do tří základních kategorií, kterými 

jsou koncentrická a řádkovací strategie a dále pak obrábění detekovaných rovinných oblastí. 

Při pouţití čelních obráběcích operací najíţdí nástroj do obrobku z vnějšku a na opačné straně 

opět vyjede mimo obráběnou plochu. Vyuţívá se zde velkých průměrů nástrojů určených pro 

plošné odebírání materiálu. Těmito nástroji jsou většinou frézovací hlavice s výměnnými 

břitovými destičkami [2]. 
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3.2. Hrubování a dokončování při 2,5osém frézování 

Hrubování je proces, při kterém nástroj odebírá velké mnoţství materiálu při jednom 

záběru. Probíhá postupnými záběry v ose vřetena (v Z - vrstvách). Dráhy nástroje jsou při této 

strategii odvozovány od tvaru obráběného tělesa. Hrubovací proces lze vyuţít u různých 

dutin, kapes, nálitků, apod. Hlavním kritériem při výběru hrubovací strategie by měl být 

minimální čas k odstranění maximálního objemu odřezávaného materiálu [2], [4]. 

Hrubování lze rozdělit do několika základních kategorií kterými jsou: řádkování, 

paprskové hrubování, konturování, zbytkové hrubování, kapsování, odvrtávání a zapichovací 

frézování.  

Při obrábění sloţitých tvarů se po operaci hrubování zařazuje cyklus zbytkového 

hrubování, jenţ má za cíl co nejvíce přiblíţit opracovávaný polotovar skutečnému tvaru. 

Zařazení strategie zbytkového obrábění, značně sníţí celkový čas pro dokončovací operace.  

Hrubovací procesy jsou většinou výsadou 3osého frézování z důvodu výroby tvarově 

sloţitějších dílců, jejich nasazení v 2,5 D ovšem není vyloučené. Většina technologických 

operací v CAM systémech u 2,5osého frézování přímo nabízí také dokončovací operace. Není 

proto třeba vytvářet další úseky zaměřené na dokončovací obrábění. 

Obr. 2 Dráhy nástroje – zleva: koncentrická, řádkování, detekce rovinných oblastí [2] 

Obr. 3 Frézování čelní plochy [10] 
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3.3. Frézování profilu a osazení 

Metodou frézování profilů a osazení lze obrábět otevřené popřípadě uzavřené oblasti. 

V CAM systémech lze tuto operaci nalézt pod názvem kontura popř. konturování. Nástroj se 

pohybuje vţdy souběţně s jednou stranou obráběného modelu, čím se docílí poţadovaného 

tvaru součásti. U profilování lze vyuţít nastavení tzv. ofsetů, jedná se funkci, která zajišťuje 

vícenásobný průchod kolem obráběného profilu. Vyuţívá se v případě, kdy je třeba odebrat 

větší mnoţství materiálu, neţ je dosaţeno cílového tvaru součásti [2], [3]. 

Geometrie pro konturování je obvykle spjata s profily, obrysy modelu a různou 2D 

geometrií. Pro výběr geometrie lze v softwaru MasterCAM vyuţít několik výběrových 

moţností.  

Jedná se o výběr pomocí řetězce, částečného řetězce, okna, oblasti, mnohoúhelníku, 

jednoho prvku a bodu. Po výběru vhodných hranic je třeba dbát na správnou směrovou 

korekci, která určuje, z jaké strany vybrané hranice se bude nástroj pohybovat. Obrábí-li se 

větší hloubka, je zde moţnost nastavení poţadovaných hloubek záběrů včetně dokončovací 

hloubky. Nástroj poté provede odebrání materiálu v jednotlivých vrstvách (hloubkách). 

Nastavují se zde také nájezdy a výjezdy nástroje, přejetí hloubek a jiţ zmiňované ofsety. [7] 

Obr. 5 Frézování profilu součásti (konturování) [10] 

Obr. 4 Metoda řádkového hrubování v praxi [10] 



14 

 

3.4. Frézování kapes 

Operace kapsování se pouţívá při obrábění vnitřních dutin modelu. Křivka geometrie 

můţe být uzavřená nebo otevřená. Rozlišuje se tak zhotovení uzavřené kapsy popřípadě kapsy 

otevřené [5]. Tvar kapsy zde nehraje příliš velkou roli, bez problému lze obrábět jak základní 

jednoduché útvary, tak také komplexní dutiny s nepravidelnými hranicemi. Metodu lze vyuţít 

i u kapes obsahující ostrůvky případně různé výstupky apod.  

Samotný cyklus obrábění uzavřených dutin je rozdělen do dvou navazujících operací. 

První etapa spočívá ve vyhrubování základního tvaru kapsy. Vyuţívá se zde několik způsobů 

realizace, které budou popsány níţe. V druhém kroku se vyuţívá profilovací funkce, díky 

které je izolovaná oblast dle zadaných hranic dokončena. Probíhá-li hrubování po více 

vrstvách, je moţné dokončovací průchody nastavit po kaţdém hrubovacím cyklu, nebo tuto 

moţnost vyuţít aţ při konečné hloubce. 

Jelikoţ se jedná o úběr materiálu v uzavřeném prostoru je zde i celá řada moţností 

zařezání nástroje do materiálu. Hojně se vyuţívá zaříznutí nástroje po rampě, šroubovici, 

přímé zanoření či zanoření na předvrtané pozici. Jedná-li se o otevřenou popřípadě 

polootevřenou kapsu, zaříznutí nástroje probíhá vně materiálu. V kaţdém případě je volba 

metody závislá na konkrétních prostorových moţnostech a ohled je třeba brát i na vhodně 

zvolený frézovací nástroj, který umoţnuje tzv. rampování. 

Nejčastější a nejpouţívanější způsoby frézování dutin jsou označovány dle pohybu 

řezného nástroje. Rozlišují se na jednosměrné (ONE WAY), obousměrné (CIK-CAK), 

směrem do středu (CONCENTRIC IN) a směrem ze středu (CONCENTRIC OUT) [2], [3]. 

Software MasterCAM obsahuje ještě širší výčet způsobů frézování uzavřených oblastí, kam 

se řadí např. paralelní, smíšená a opravdová spirála.  

Při jednosměrné strategii se nástroj pohybuje po přímce, kde odebírá materiál pouze 

v jednom směru. Návrat na výchozí polohu je pak řešen mimo záběr materiálu (naprázdno). 

Dosahuje se tak cíleného sousledného frézování. Z důvodu vedlejších časů, způsobených 

přejezdy naprázdno se jedná o nejméně výhodnou variantu z časového a ekonomického 

hlediska [2], [3]. 

Strategie CIK-CAK je obdoba metody ONE WAY, kdy ovšem nástroj koná obousměrný 

pohyb. Frézuje se tedy jak sousledně tak i nesousledně. Zabírá vţdy předem určená 

procentuální část průměru nástroje. Na rozdíl od jednosměrné metody se zkracuje výrobní 

doba potřebná pro obrobení dané oblasti polotovaru. 
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Další metodou vyuţívající se při obrábění dutin je strategie CONCENTRIC IN. V tomto 

cyklu se nástroj zařeţe na okraji obráběného útvaru a potupně odebírá materiál směrem do 

jeho středu, kde přitom kopíruje tvar štěrbiny [2], [3]. 

Čtvrtou zde zmíněnou metodou je strategie CONCENTRIC OUT. Jedná se v podstatě o 

opačný proces jako u předešlé metody. Nástroj po zaříznutí do poţadované hloubky kopíruje 

tvar kapsy a pohybuje se od jejího středu aţ k obvodové hranici [2], [3].  

Výše popsané metody jsou nejrozšířenější a nejpouţívanější pro obrábění izolovaných 

oblastí. Jak jiţ bylo zmíněno výše, MasterCAM nabízí ještě větší škálu strategií pro obrábění 

těchto oblastí. Nejzajímavější je obráběcí způsob pomocí smíšené a opravdové spirály.  

Smíšenou spirálu lze vyuţívat jak u tvarově komplikovaných oblastí, tak také u dutin 

rotačních tvarů. Cyklus nabízí opět dva postupy provedení a to zařezaní nástroje ve středu 

obráběné oblasti a následný pohyb ve spirále, který navíc kopíruje tvar štěrbiny. Druhý postup 

je totoţný s tím rozdílem, ţe zaříznutí probíhá na okraji vytyčené hranice a spirálovitým 

pohybem pokračuje nástroj do středu pole.  

Obr. 6 Kapsování metodou CIK-CAK (vlevo), ONE WAY (vpravo), (zdroj: vlastní grafika) 

Obr. 7 Kapsování metodou CONCENTRIC IN (vlevo), OUT (vpravo), (zdroj: vlastní grafika) 
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Strategii opravdové spirály, lze vyuţít především u rotačních a méně komplikovaných 

útvarů. Opětovnou moţností je nastavení počátku frézování. Její nespornou výhodou je 

rychlost obrobení zadané oblasti. 

3.5. Okružní frézování 

Okruţní frézování je také označováno jako kapsování děr popřípadě orbitální vrtání. 

Metoda je vyuţívána u obrábění otvorů větších průměrů, kde představuje alternativu k vrtání. 

Šroubovitým nájezdem se nástroj zařeţe do materiálu (v případě zvětšování otvoru je nástroj 

přímo zapuštěn do stávající dutiny) a následně kruhovou interpolací vytvoří tvar výsledné 

oblasti. Kombinuje-li se tato metoda se sestupným frézováním, vzniká tzv. spirálová 

interpolace, která zajišťuje obrobení celé hloubky frézovaného otvoru přímo do plného 

materiálu. Metoda se ale jiţ řadí do 3osých frézovacích strategií, jelikoţ se do obráběcího 

procesu aktivně zapojuje osa vřetena. Ve srovnání s lineárním postupným zahloubením, 

představuje šroubovicová interpolace proces s mnohem klidnějším průběhem, jelikoţ velikost 

radiálního záběru je menší, je zde umoţněno čistě sousledného frézování a metoda umoţnuje i 

lepší odvod třísek z místa řezu. Při pouţití tohoto procesu je třeba uváţit tři hlavní faktory 

ovlivňující správnost provedení. Jedná se o vhodně zvolenou velikost frézy pro daný průměr 

otvoru, stoupání na otáčku a rychlost posuvu. Strategie spirálové a kruhové interpolace však 

není určena jen pro obrábění vnitřních uzavřených oblastí. Lze ji nasadit i při obrábění 

vnějších válcových nebo i obecných ploch, kde ji nazýváme vnější interpolací [2], [6], [9]. 

Cyklus vnitřní kruhové interpolace lze v softwaru MasterCAM vyvolat pouţitím metody 

kruhového frézování, která se nachází v záloţce Díry. Vybíranou geometrií je zde bod (osa) 

obráběného otvoru. Případně lze této strategie vyuţít i v reţimu kapsování, při volbě 

opravdové spirály. Zde se jako hranice vybírá tvar frézované oblasti [7]. 

Obr. 8 Kapsování Smíšenou spirálou (vlevo), Opravdová spirála (vpravo), (zdroj: vlastní grafika) 
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Dle zvoleného nástroje a hloubky obráběné dutiny lze nastavit počet opakujících se cyklů 

k dosaţení plánovaných rozměrů otvoru. Tuto metodu lze vyuţít i pro sraţení dutin rotačních 

tvarů. 

3.6. Frézování drážek 

Jedná se o jednu z nejběţnějších metod 2,5osého frézování. Dle velikosti dráţky se také 

volí strategie, jakou bude obrobena. Jedná-li se o dráţku větších rozměrů, je moţno vyuţít 

metody kapsování s postupným lineárním zahloubením (rampování) popřípadě zahloubení po 

spirále. Jeli třeba obrobit dráţku malých rozměrů, vyuţívá se přímo metody dráţkování, 

pokud však v CAM systému tato volba chybí lze bez omezení pouţít cyklus konturování. 

V případě pouţití kontury se u volby typu korekce nastaví reţim Vypnuto. Nástroj nyní koná 

pohyb přímo po vybrané hranici.  Vybíranou geometrií proto bývá zpravidla osa dráţky. 

Metodou zaříznutí zde můţe být opět rampování. Pro mělké dráţky můţe být alternativou 

také zavrtávací frézování.  

Obr. 9 Spirálová interpolace vnější (vlevo), vnitřní (uprostřed), kruhová interpolace (vpravo) [9] 

Obr. 10 Strategie kruhové interpolace v CAM softwaru MasterCAM, (zdroj: vlastní grafika) 
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Při plánování strategie obrábění úzké dráţky se nedoporučuje pouţívat frézu stejného 

průměru jako je šířka samotné dráţky. Vzhledem ke směru řezných sil a tendenci nástroje 

k průhybu, nemá dráţka frézovaná pouze v jednom kroku dokonale pravoúhlý tvar rohů. 

Proto je vhodnější pouţívat stopkovou frézu o menším průměru neţ je šířka dráţky. Je pak 

dosaţeno vyšší přesnosti a produktivity. Z tohoto hlediska lze strategii rozdělit do dvou fází. 

V prvním korku je dráţka vyhrubována do plného materiálu, v kroku druhém se vyuţívá 

obvodového nesousledného frézování pro dokončení obvodu dráţky. Je tak dosaţeno 

přesných pravoúhlých rohů.  

MasterCAM také podporuje trochoidální obrábění dráţek, kdy je frézovací nástroj 

mnohem méně namáhán. Při tomto druhu frézování vznikají malé radiální řezné síly, je taktéţ 

dosahováno minimálních průhybů při obrábění hlubokých dráţek.  

Metoda se dále vyznačuje dobrým odvodem třísek a je minimalizován vznik tepla v místě 

řezu. Je třeba volit frézy, jejichţ průměr je maximálně 70% šířky dráţky. Strategie se vyuţívá 

především u aplikací citlivých na vibrace [2], [9].  

 

 

3.7. Frézování sražení 

Operace frézování sraţení slouţí k odstranění ostrých hran modelu. V MasterCAMu lze 

tuto metodu nalézt pod strategií konturování, kde je zapotřebí v záloţce Parametry obrábění u 

typu kontury nastavit 2D zkosení. Pro poţadovaný tvar zkosení je třeba zadat šířku zkosené 

hrany a velikost přejetí špičky nástroje. Stejně jako u frézování profilu je i zde zapotřebí určit 

správný směr korekce. Zbylé nastavení je totoţné se strategií kontury. Vybíranou geometrií 

zde bývá hrana solid-modelu [7]. 

Obr. 11 Frézování dráţky ve dvou krocích, (zdroj: vlastní grafika) 
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3.8. Vrtání otvorů, závitování 

Jedná se o základní operace 2osého obrábění. Pomocí této strategie lze vrtat otvory a řezat 

závity. Správná volba postupu u vrtacích operací závisí na velikosti otvoru a materiálu 

polotovaru. Bude se otvor vrtat do plného materiálu, nebo je zapotřebí jeho předvrtání? To 

všechno je třeba brát v úvahu. Obecně platí, čím menší otvor, tím méně je třeba operací k jeho 

zhotovení [5].  

V CAM softwarech je pro vrtání a závitování určena totoţná strategie. Nachází se 

v záloţce Díry pod shodným označením. Pro výběr otvorů je třeba označit jejich středové 

body (osy). V záloţce Parametry obrábění je třeba určit, jedná-li se o vrtání otvoru či řezání 

závitu. Dalším krokem je nastavení korekce špičky nástroje a výběr parametrů napojení.  

Při selekci jednotlivých otvorů je třeba dbát na smysl a logiku výběru. Je vhodné se 

vyvarovat neuspořádané volbě otvorů. Spíše je vhodné dutiny vybírat po určitých křivkách, 

tak aby se nástroj nemusel vracet. Jedná se o zbytečné zdrţení, které jenom zvyšuje výrobní 

náklady.  

Obr. 12 Frézování sraţení v CAM systému [10] 

Obr. 13 Vrtání otvorů v CAM systému [10] 
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3.9. Frézování textu 

Při strategii frézování textu, je moţné vybírat vstupní data pouze ve formě textového 

prvku, který bývá většinou vytvořen přímo v prostředí CAM systému. Obecně lze tyto texty 

vytvářet volbou Vytvořit text, popřípadě jen Text. Problém můţe nastat v okamţiku, kdy je 

textová informace importována přímo na modelu vytvořeném v CAD softwaru. V tomto 

případě nelze text jednotně zvolit a je třeba vyuţít jiné strategie frézování, jakou můţe být 

například metoda frézování kapes nebo konturování. V případě malé hloubky textu cyklus 

gravírování. 

Jedná-li se však o textovou informaci vytvořenou přímo v rozhraní CAM-u, je zde 

moţnost jejího jednorázového výběru a vyuţití metod jako řádkování, koncentrické obrábění, 

gravírování nebo frézování podle profilu. Strategii frézování textu je uplatňována u 

rozměrově náročnějších operací, kde by metoda gravírování trvala příliš dlouho. Navíc lze 

touto strategií obrábět i reliéfové texty [2].  

3.10. Gravírování 

Gravírování je technologie nahrazující ruční rytí. Vyuţívá se pro zhotovení textu nebo 

loga odebráním malé vrstvy materiálu. Je moţné obrábět uzavřené nebo otevřené oblasti v 

dvourozměrné či trojrozměrné orientaci. Metoda vyuţívá podobný princip jako je obrábění po 

křivce. Jednotlivé křivky jsou přeneseny na plochy součásti, kde jsou postupně obráběny. 

Jako zdrojová data pro gravírování slouţí různé předlohy vytvořené v CAD/CAM systémech. 

K návrhu je také moţné vyuţít různých grafických editorů, kde výstupem navrţené předlohy 

je vektorový soubor, který je importován jako geometrie do CAM systému [2].  

Obr. 14 Frézování textu v praxi [10] 
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MasterCAM pod záloţkou gravírování nabízí hned 4 metody hrubovacího procesu a další 

nastavení v podobě tolerance, geometrie řezu, vyhlazení kontury, počátku obrábění a 

setřídění. V záloţce řezné parametry se pak nastavuje hloubka gravírování a má-li jít o 

sousledné či nesousledné obrábění [7]. 

3.11. Ruční frézování 

Ruční nebo také manuální frézování je určeno k rychlému a jednoduchému zadání místa 

obrábění. Jedná se zpravidla o obráběcí proces s jednoduchou obvykle 2D geometrií. Nejsou 

zde k dispozici pokročilé funkce, které jsou u automatizovaných strategií běţně vyuţívány. 

Jedná se např. o nájezdy, výjezdy, korekce nástroje, reţimy zaříznutí, apod. [6]. 

Obráběcí proces probíhá obvykle v konstantní hloubce řezu. U software MasterCAM lze 

metodu nalézt v nabídce Obrábění – Pohyb do bodu. Vstupní data jsou tvořena postupným 

zadáváním souřadnic. V nastavení lze pak měnit pracovní posuvy a rychloposuvy. 

Metoda obrábění je zaloţena na jednoduchém principu, díky kterému lze jednoduše 

nastavit základní frézovací operace.  

  

Obr. 15 Strategie gravírování v MasterCAMu, (zdroj: vlastní projekt) 

Obr. 16 Výsledek gravírovacího procesu, (zdroj: vlastní projekt) 
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4. Seznámení s vyráběným produktem 

4.1. Historie kulometu ZB-60 

Vývoj těţkého velkoráţového kulometu s označením ZB-60 započal v roce 1934. Jeho 

vývoj byl pod záštitou Československé Zbrojovky a.s. sídlící v Brně a výrobu pak 

zastřešovala Vsetínská pobočka Zbrojovky. Jednalo se o jeden z nejkomplikovanějších 

projektů této zbrojařské firmy v meziválečném období.  

Konstrukce této zbraně vycházela z lehkého kulometu s označením ZB vzor 26, s tím 

základním rozdílem, ţe první velkoráţové kulomety vyuţívaly krátkého zákluzu hlavně. 

Komplikace nastaly proto, ţe nové kulomety velkých ráţí měly nahradit zavedené a 

osvědčené kanóny Oerlikon ráţe 20mm. Nově navrţené zbraně však zdaleka nesplňovaly 

podmínky, které na ně byly kladené. Jednalo se především o účinný dostřel a hlavním 

nedostatkem byla samotná přesnost střelby. Teprve v polovině roku 1937 byl kulomet 

s novým typovým označením ZB-60 označen zástupci armády za dořešený. Jeho vlastnosti 

zdaleka překonávaly zavedený kanon Oerlikon. Sériová výroba byla zahájena v září roku 

1938. Většina objednávek směřovaných na konto této zbraně přicházely do Zbrojovky 

především ze zahraničí. Hlavním odběratelem se staly země jako Irán, Velká Británie, 

Jugoslávie a v neposlední řadě německé námořnictvo. Ministerstvo obrany Československé 

republiky vydalo v roce 1939 poţadavek k výrobě rovných 200 kusů těchto kulometů, 

k realizaci však nikdy nedošlo. Celkový počet vyrobených exemplářů je odhadován na 638 

kusů [11]. 

  

Obr. 17 Velkoráţový kulomet ZB-60 umístěný na lafetě (zdroj: vlastní fotografie) 
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4.2. Poptávka ke zhotovení repliky zbraně  

Poptávka k výrobě repliky těţkého kulometu ZB-60, přišla od soukromého sběratele 

zbraní, jenţ se zabývá shromaţďováním techniky vyráběné v bývalé Vsetínské pobočce 

Československé Zbrojovky.  

Její výroba probíhala na konvenčních obráběcích strojích, kde se díky velkému počtu a 

sloţitosti dílů poprvé zrodila myšlenka nasazení CNC obráběcího centra. Tuto myšlenku také 

podpořil fakt, ţe o poptávky na výrobu zbraní není nouze. Replika zbraně byla z nedostatku 

potřebné dokumentace pro výrobu, kompletně vytvořena v trojrozměrném prostředí softwaru 

SolidWorks. Nebyl by tedy aţ takový problém, vytvořit řídící programy k CNC stroji pro 

jednotlivé díly repliky. Otázkou zůstává, zdali by čas ušetřený při výrobě jednotlivých 

komponent replik zbraní pomocí počítačem řízeného stroje byl dostatečný k jeho pořízení a 

splácení. Odpovědí na tuto otázku je zpracování výrobní strategie při výrobě repliky zbraně 

v CAM systému, zveřejněné v této práci. 

 

4.3. Materiál k výrobě makety 

Konstrukce celé repliky je tvořena hliníkovou slitinou typu Al-Mg-Si. Tento materiál byl 

zvolen z důvodu dosaţení niţší hmotnosti, pro snazší přepravu celé zbraně. Konkrétně slitina 

s obsahem hořčíku a křemíku má vyšší pevnost a zaručuje výbornou mechanickou 

obrobitelnost, coţ se v tomto případě jevilo jako nejlepší volba. Na rozdíl od slitin Al-Mg je 

lze vytvrdit, jsou dobře tvárné, svařitelné, mají dobrou korozní odolnost a schopnost 

povrchových úprav, vyuţívají se zejména v letectví, stavebnictví a pro jemnou mechaniku 

[12], [13]. Konkrétním typem pouţité slitiny byl materiál s označením EN AW-6060 T66. 

Obsah křemíku a hořčíku nepřesahuje u obou prvků 0,6% hmotnosti. Jeho celkové chemické 

sloţení je uvedeno v tabulce 2. Z řady 6060 se jedná o typ s nejlepšími mechanickými 

vlastnostmi, viz tabulka 3.  

Tento materiál byl vyuţit i u dřívějších projektů, kde vykazoval celkově dobré vlastnosti, 

počínaje dobrými mechanickými parametry, pevností, svařitelností a moţností povrchové 

úpravy ve formě eloxované vrstvy. Jeho dodání do výroby bylo ve formě průtlačně lisovaných 

profilů různých délek a tvarů. 

Tab. 2 Chemické sloţení dle ČSN EN573-3 (hm. %) [14] 

 Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti ostatní Al 

min. 0,30 0,10 - - 0,35 - - - - - 

max. 0,60 0,30 0,10 0,10 0,60 0,05 0,15 0,10 0,15 zbytek 
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Tab. 3 Mechanické vlastnosti dle ČSN EN755-2 [14] 

 
Tloušťka e 

[mm] 

Mez kluzu 

[MPa] 

Pevnost v tahu 

[MPa] 
Taţnost [%] 

Tvrdost 

[HB] 

EN AW-6060 T66 

(AlMgSi) 
e ≤ 3 160 215 8 70 

5. Návrh technologie obrábění repliky kulometu v CAM systému 

Replika zbraně je celkem sloţena ze 109 dílů, z čehoţ je 29 součástí naplánováno vyrobit 

na počítačem řízeném obráběcím centru. Ostatní díly jsou pro obrábění pomocí CNC stroje 

nevhodné z důvodu přílišné jednoduchosti, velmi malých rozměrů nebo zkrátka na jejich 

výrobu není technologie frézování zapotřebí.  

Největší podíl z třiceti součástí připadá na tělo kulometu, následuje hlaveň, kryt 

nábojového pásu a nakonec úchytové a transportní prvky. 

Všechny řídící programy pro stroj byly vytvořeny v CAM systému MasterCAM a 

předlohou pro výběr geometrie byly jednotlivé součásti vymodelované v prostředí CAD 

softwaru SolidWorks. 

Jednotlivé popisované strategie budou obsahovat, ilustrační grafiku znázorňující pouze 

vybrané úseky výroby dané součásti. V důsledku velkého mnoţství názorných ilustrací, 

nebude v této práci uvedena grafika ke všem fázím výroby daných součástí. Všechen ostatní 

grafický doprovod bude umístěn do přílohy [A] obsahující technologický postup výroby 

repliky zbraně. Součástí technologického postupu budou taktéţ náčrty obsahující rozmístění 

upínacího příslušenství během jednotlivých strategií výroby. 

Obr. 18 Průtlačně lisované profily k výrobě repliky zbraně (zdroj: vlastní fotografie) 
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5.1. Strategie obrábění dílů těla repliky 

Tělo repliky zbraně se díky jeho velikosti skládá z více dílců. Je tak dosaţeno menší 

spotřeby materiálu při jeho výrobě.  

5.1.1. Pravá strana těla 

Hlavními částmi těla jsou dvě nosné bočnice, na které jsou přišroubovány ostatní díly. 

Jedná se o jedny z nejkomplikovanějších součástí, které jsou určeny pro obrábění na CNC 

frézce. Polotovarem pro výrobu je hliníkový obdélníkový profil o rozměrech 150x15mm 

délky 747mm. 

Obrábění probíhá z obou stran polotovaru a počítá se se čtyřmi upnutími obrobku. Upnutí 

je realizováno prostřednictvím sady upínek a frézovacích podloţek přímo na stole obráběcího 

stroje. Při první a druhém upnutí je obroben výsledný profil součásti. Je třeba jej vytvořit 

hned v počátku, jelikoţ pozdější upnutí by bylo obtíţnější. 

V případě třetího upnutí jsou ke stávajícímu rozloţení upínek přidány další dvě z opačné 

strany pro zajištění tuhosti obrobku při frézování. V tomto kroku jsou vyfrézovaný všechny 

kapsy nacházející se na stejné straně obrobku. Dále je vyvrtána většina otvorů a u několika 

vybraných je provedeno zahloubení pro pozdější ukrytí hlaviček zápustných šroubů. Poslední 

operací na této straně je řezání závitů u předvrtaných děr z předchozího úseku. 

U čtvrtého posledního upnutí je obrobek přetočen spodní stranou vzhůru a naposled 

utaţen. Obrábějí se zde zbylé kapsy a dokončuje se profil obrobku. Poté je vyfrézováno všech 

16 dráţek. Následující operací je vyvrtání zbylých otvorů a u některých je opět provedeno 

zahloubení.  

Obr. 19 Tělo zbraně vyrobeno na konvenčních strojích, (zdroj: vlastní fotografie) 
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 5.1.2. Levá strana těla 

Strategie obrábění tohoto dílu je z velké části podobná předcházející součásti. Jsou zde 

však změny v zadní části, kde má díl částečně jinou geometrii. Díl je zhotoven ze stejného 

polotovaru jako pravá strana těla lišící se pouze v jeho délce, která činí rovných 800mm. 

Jednotlivé úseky frézování jsou rozděleny do pěti skupin reprezentujících pět upnutí. 

Samotné obrábění poté probíhá ze tří stran obrobku. Mimo sady upínek zajišťující upnutí 

obrobku, je v posledním kroku vyuţito dvou totoţných svěráků pro zajištění součásti ve svislé 

poloze. Během prvních dvou upnutí je z polotovaru opět vyhrubován a výsledný tvar.  

Stávající rozmístěný upínacích elementů je u třetího upnutí doplněno o další dva z protější 

strany. Obráběcí operace se nyní zaměřují na zhotovení všech kapes umístěných na aktuální 

straně. Následuje vrtání většiny otvorů na obrobku a provedení zahloubení. Zbylé úseky se 

věnují řezání závitů do vybraných děr. 

Pro následující frézovací úseky je třeba obrobek otočit jiţ obrobenou stranou dolů a 

znovu jej upnout. V této fázi výroby budou obrobeny zbývající kapsy nacházející se na 

součásti. Následuje frézování šestnácti uzavřených dráţek a zhotovení ještě nevyvrtaných 

otvorů s provedením poţadovaného zahloubení. 

Poslední cyklus obrábění je zaměřen na horní část téměř hotového dílu. Pro realizaci je 

třeba obrobek upnout do dvou svěráků, jeţ zajistí stabilní a pevné upnutí. V tomto kroku je 

dokončen výsledný profil součásti. 

Obr. 20 Třetí (vlevo) a čtvrté upnutí obrobku (vpravo), (zdroj: vlastní grafika) 

Obr. 21 Obráběcí operace během třetího (vlevo) a čtvrtého upnutí (vpravo), (zdroj: vlastní grafika) 
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5.1.3. Pravá a levá střední část 

Jedná se o dva díly, které navazují na součásti popisované v předchozím kroku. Jejich 

výroba je obdobná a je navrţena na tři upnutí. Oba díly vycházejí ze stejného polotovaru, 

kterým je plochý alu profil o rozměrech 150x8mm. Tento profil je ještě upraven na svislé 

strojní pile, kde je ho část odřezána z důvodu zkrácení výrobního času na CNC stroji. 

Upínacími elementy pouţitými při výrobě těchto součástí jsou pouze sady upínek a frézovací 

podloţky. 

Prováděné operace během prvního upnutí jsou u obou dílů totoţné. Probíhá zhotovení 

všech otvorů, které se na dílech nacházejí. Následně jsou zhotoveny závity a v posledních 

krocích je provedeno zahloubení pro ukrytí zápustných šroubů. 

Při druhém upnutí jsou obrobky otočeny spodní stranou nahoru. Na pravém díle je 

obrobena část plochy, která bude později slouţit k montáţi k pravé straně těla. Další úsek 

vytvoří výsledný tvar součásti na její spodní straně. U levého dílu jsou kroky během druhého 

upnutí téměř totoţné. Obrábějí se zde však dvě plochy místo jedné a to v různých výškových 

hladinách. Tyto plochy opět slouţí k připevnění na patřičný díl. Následně je taktéţ vyfrézován 

profil ve spodní části obráběného dílu. 

Třetí upnutí je jiţ u obou součástí stejné. Upínací segmenty se přesunuly na opačnou 

stranu a díky tomu je moţné dokončit úplný tvar obrobku. Po dokončení tohoto obráběcího 

cyklu, jsou u obou dílů sraţeny jejich delší hrany, pro dosaţení optimální návaznosti na 

následující díl. Posledním krokem je vytvoření zahloubení mezi upínacími prvky. 

  

Obr. 22 Výroba pravé a levé strany těla konvenční technologií, (zdroj: vlastní fotografie) 
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5.1.4. Zadní díly repliky 

Další výroba je zaměřena na poslední dva díly tvořící levý a pravý bok repliky. Jedná se o 

stejné díly, které jsou pouze zrcadlově převráceny. Polotovarem k jejich výrobě je plochý 

profil 140x9mm, který je následně upraven na svislé strojní pile do poţadovaného tvaru. 

Upnutí obrobků je zde opět zajištěno sadou upínek a frézovacími podloţkami. Výroba obou 

součástí je realizována ve třech krocích, kdy jsou postupně opracovány obě strany obrobku. 

Jelikoţ se jedná o totoţné díly, bude popisována strategie obrábění pouze u jednoho z nich, 

doplňující ilustrace pak budou zobrazovat opět obě vyráběné součásti. 

Během prvního kroku jsou na polotovaru vyvrtány všechny poţadované otvory. Je 

provedeno zahloubení nacházející se na této straně a jsou zhotoveny potřebné závity. 

Pro další postup je třeba obrobek otočit a znovu upnout. Druhý krok zahrnuje pouze dva 

úseky. Jedním z nich je vytvoření jedné poloviny profilu součásti. Druhý cyklus obrábění 

zahrnuje frézování segmentu plochy, jeţ slouţí ke spojení s dílem umístěným v jeho přední 

části. Zbývající úsek této plochy bude dokončen během třetího upnutí, kdy se upínací prvky 

přesunou na opačnou, jiţ obrobenou stranu součásti.  

Při třetím upnutí jsou upínky přesunuty na dokončenou protější stranu, je dokončen 

konečný tvar dílu a je obrobena zbývající část jiţ zmiňované plochy. Dále je provedeno 

sraţení jedné z hran obrobku. Jedna z posledních operací se zabývá frézováním úzké dráţky o 

šířce 3mm, jejíţ provedení je realizováno ve dvou hloubkách z důvodu zamezení zlomení 

nástroje o malém průměru. Poslední cyklus zhotoví zahloubení u poţadovaných otvorů. 

Obr. 23 Dokončené obě středové části, (zdroj: vlastní grafika) 

Obr. 24 Dokončovací úseky na zadních dílech těla, (zdroj: vlastní grafika) 
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5.1.5. Vnitřní rozšíření těla 

Vnitřním rozšířením těla jsou myšleny dva díly, které jsou namontovány na obou 

vnitřních stranách boků zbraně. Tyto 2 komponenty slouţí k vystředění odnímatelné hlavně 

s osou těla kulometu. Pro jejich výrobu bylo pouţito plochého alu profilu s rozměry 

100x8mm a délkou 180mm pro kaţdou z nich. Výroba obou dílů probíhá současně, tzn., oba 

polotovary jsou upnuty na stroji ve stejný okamţik. Strategie obrábění je plánována na jedno 

upnutí. Při výrobě těchto dílů jsou díky menším rozměrům součástí pouţity pouze dvě upínky 

na díl a několik frézařských podloţek. Jelikoţ se jedná o obrábění obou kusů najednou, jsou 

jednotlivé prováděné obráběcí operace po provedení na prvním díle ihned provedeny také na 

díle druhém, je tak ušetřen čas při výměně nástrojů, neţ kdyby se oba díly vyráběly jeden po 

druhém. V počáteční fázi je vyhrubován profil součásti a vytvořena otevřená kapsa. Následně 

je tvar součásti dokončen. Dalším krokem je zhotovení otvorů o průměru 3,3mm a řezání 

závitů M4 do těchto předvrtaných děr. Poslední úsek se zabývá vrtáním děr průměru 4mm. 

  

Obr. 26 Dokončené obrábění vnitřního rozšíření, (zdroj: vlastní grafika) 

Obr. 25 Pravá, levá strana repliky zbraně vyrobená na konvenčním stroji, (zdroj: vlastní fotografie) 
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5.1.6. Bezpečnostní zámky zbraně 

Jedná se o dvě malé komponenty, které jsou umístěny na obou stranách zbraně. Tyto díly 

slouţí k zajištění kulometu na podstavci neboli lafetě. Mají tvar klínu, který dosedá na opačně 

orientovanou klínovou plochu umístěnou na stojanu. Toto spojení zajišťuje stabilitu jak 

v klidovém reţimu tak při střelbě. Na první pohled se jedná o docela jednoduchou součást, 

avšak díky jejímu sloţitějšímu tvaru je její výroba přesunuta z konvenční technologie na 

strategii CNC obrábění. Vychází se z plochého polotovaru o rozměrech 35x15mm o délce 

2x77mm. Oba díly jak levý tak pravý jsou zrcadlově totoţné, proto je jejich výroba plánována 

současně a je rozdělena na dvě upnutí. K výrobě jsou zapotřebí dvě podloţky a dvě upínky. 

Při prvním upnutí je polovina polotovaru upravena na poţadované rozměry a následně 

obrobena větší část profilu výsledné součásti. V druhém kroku jsou obě upínky umístěny na 

jiţ obrobenou plochu a dotaţeny. Část polotovaru kde byly umístěny upínací prvky během 

první fáze obrábění, je nyní taktéţ upravena na poţadované rozměry. Dále je třeba dokončit 

vnější tvar obou dílů. Následující úsek je jiţ zaměřen na hrubování vnitřní otevřené kapsy, 

která bude tvořit styčnou kuţelovou plochu. Hrubování probíhá z důvodu pouţití frézy 

menšího průměru na několik hloubek, aby se předešlo zlomení nástroje. Po dokončení 

hrubovacího cyklu je vnitřní kapsa dokončena dvěma průchody nástroje ve dvou hloubkách 

obrobku. Navazujícím úsekem je vyvrtání všech otvorů průměru 4mm a následně provedení 

zahloubení u všech předvrtaných děr. 

  

Obr. 27 Bezpečností zámky kulometu v dokončené fázi výroby, (zdroj: vlastní grafika) 
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5.1.7. Přední mezikus 

Předním mezikusem lze chápat část ,,podlahy“ nacházející se mezi pravým a levým 

bokem repliky zbraně. Tento díl má na své horní straně přišroubovanou kolejnici, která se 

stará o horizontální souosost hlavně s tělem kulometu. V neposlední řadě tato součást spojuje 

obě přední části bočních dílů. Polotovarem pro výrobu je hliníkový profil s rozměry 

100x32mm a délkou 134mm. Pro upnutí obrobku ve všech etapách výroby je vyuţito 

strojního svěráku s šířkou čelistí 160mm. Strategie výroby této součásti je kvůli její poměrné 

sloţitosti rozvrţena do 4 fází. 

V prvním kroku výroby je z polotovaru umístěného nad čelistmi svěráku vyhrubován tvar 

součásti. Následující úsek se věnuje dokončovacímu frézování tohoto profilu. Poté jsou 

vyvrtány potřebné otvory a vyhotoveny závity. Při druhém upnutí je součást převrácena a 

upnuta v čelistech svěráku za plochu zhotovenou v předcházejících krocích. Výrobní postup 

z prvního kroku se zde opakuje, jelikoţ obě strany součásti jsou symetrické. 

Třetí fáze výroby obsahuje pouze jednu obráběcí operaci, kterou je frézování uzavřené 

kapsy na zkosené straně obrobku. Pro realizaci tohoto frézovacího cyklu je třeba obrobek 

umístit do poţadované polohy, která je zajištěna upnutím mezi čelisti za jiţ obrobená čela 

součásti. 

Poslední obráběcí sekvence obsahuje největší počet prováděných úkonů. V první řadě je 

obrobek otočen spodní stranou vzhůru a za čelní plochy opět dotaţen. Čelní frézou je upraven 

hrubý rozměr součásti a následně je stejnou strategií odebrána převáţná část přebytečného 

materiálu ze stávajícího obrobku. Za pomoci konturování jsou vytvořeny navazující křivkové 

plochy jak v přední tak i v zadní části dílu. Navazující operace vyvrtá dva otvory a provede 

řezání závitů. V posledních krocích se strategie zaměřuje na výrobu otvorů vrtáky průměru 8 

a 9mm. Nejdříve je zhotoveno 12 otvorů v čelní části dílu a posléze 13 otvorů nacházejících 

se v zadní části. Tuto fázi obrábění zakončuje cyklus frézování otevřené kapsy, kterou nebylo 

moţné vytvořit dříve, z důvodu jednoho otvoru, jehoţ osa se nachází na hranici této kapsy. 

Obr. 28 První fáze výroby (vlevo), poslední (uprostřed), skutečná výroba (vpravo), (zdroj: vl. graf.) 
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5.1.8. Centrální mezikus 

Strategie obrábění se nyní zaměřuje na jeden z hlavních nosných prvků celé repliky. Je 

jím tzv. centrální mezikus, který spojuje hlavní části levé a pravé strany do jednoho celku. Díl 

je vyroben z polotovaru o rozměrech jednotlivých hran 80x50x370mm. Upnutí tohoto 

polotovaru, respektive obrobku zajišťuje strojní svěrák a sada upínacích segmentů spolu 

s frézařskými podloţkami. Strategie obrábění této součásti je pak rozdělena na 4 upnutí. 

Během počáteční fáze obrábění je polotovar umístěn mezi čelistmi strojního svěráku. 

Tento způsob upnutí je volen z důvodu potřeby upravení výchozího polotovaru na předem 

daný rozměr. V tomto případě se jedná o čelní frézování největší plochy, kde je třeba ubrat 

materiál po celé délce o 2,4mm. V případě pouţití upínek by se musel obrobek dvakrát pře 

upnout. Dalšími úseky při této fázi výroby je vyhrubování a následné dokončení otevřených 

kapes na obou stranách dílce. Obrábění kapes probíhá v několika hloubkových záběrech, 

zvláště pak u kapsy nacházející se na zadní straně součásti. Vyhloubení je zde realizováno 

skrze celou tloušťku materiálu tj. 47,6mm. Navazujícím cyklem je předvrtání otvorů pro 

následné řezání závitů M4. Poslední operací této fáze výroby je vyvrtání osmi slepých otvorů 

vrtákem průměru 8mm. 

Úseky probíhající u druhého a třetího upnutí obrobku jsou totoţné, jelikoţ je díl podél své 

nejdelší strany symetrický. Strategií frézování kontury s vícenásobným průjezdem je po 

několika hloubkových záběrech vytvořen křivkový profil součásti. Dále jsou vyvrtány otvory 

a zhotoveny závity. Při závěrečném úseku je sraţena hrana v zadní části dílu a vytvořena 

plocha pro montáţ další komponenty. 

V posledním cyklu výroby je obrobek upnut spodní stranou vzhůru a jsou vyfrézovány 

potřebné zámky na obou stranách obrobku. Tyto obrobené plochy slouţí k pozdější 

kompletaci s posledním mezikusem nacházejícím se v zadní části repliky. V závěru výroby 

jsou vytvořeny otvory a vyhotoveny poţadované závity.  

Obr. 29 Dokončená součást v CAM-u (vlevo), konvenční technologií (vpravo), (zdroj: vlastní grafika) 
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5.1.9. Koncový mezikus 

Jedná se o třetí a poslední část nacházející se mezi pravým a levým bokem repliky zbraně. 

K jeho výrobě je pouţit alu profil obdélníkového průřezu se základními rozměry 80x12mm a 

délky 564mm. Během výroby je upnutí dílce částečně zajištěno sadou upínek s frézařskými 

podloţkami a ve dvou cyklech výroby i dvěma stejnými strojními svěráky. 

Jelikoţ je třeba upravit výchozí rozměry polotovaru, odebráním materiálu z původní 

tloušťky 12mm na poţadovaných 11mm, ale zároveň musí být polotovar stabilně upnut, je 

odebrání realizováno po celé ploše krom můstků kde se nacházejí upínací prvky. Tyto místa 

budou obrobeny v pozdějších fázích výroby. Po úpravě rozměrů polotvaru je vytvořena na 

jedné straně dílu otevřená kapsa. Uvnitř kapsy je následně vyfrézován specifický profil, díky 

kterému zde zůstanou 4 ostrůvky pro pozdější vrtání otvorů z bočních stěn obrobku. 

Navazující úsek má za úkol vytvořit několik otvorů v přední části obrobku a provést potřebné 

zahloubení. U vybraných děr jsou následně zhotoveny závity. 

Pro další fázi výroby je třeba obrobek upnout mezi čelisti dvou svěráků, které z obou 

stran svírají největší plochy dílu. Nyní je upravena základní velikost a odebrán materiál, který 

tvořil můstky v pravé zadní části při předcházejícím upnutí. Pomocí kontury je vytvořen 

křivkový profil na boku součásti. Další úseky jsou jiţ zaměřeny na vrtání otvorů a řezání 

poţadovaných závitů. 

Výše popisované operace jsou prováděny i v další fázi výroby, jelikoţ má vyráběná 

komponenta obě strany stejné. Obrobek je však potřeba ve svěrácích otočit obrobenou stranou 

dolů. Během tohoto upnutí je vynecháno frézování profilu dle křivky, který se na této straně 

nenachází. 

V poslední cyklu výroby je obrobek po svém obvodě opět upnut pomocí upínek. Prvním 

krokem je vytvoření otevřené kapsy, procházející téměř celou délkou samotné součásti. Tato 

kapsa je frézována skrze celou tloušťku materiálu. Finální úseky výroby jsou zaměřeny na 

obrábění ploch slouţících ke spojení s centrálním mezikusem. 

Obr. 30 Obrábění koncového mezikusu, první fáze (vlevo), poslední (vpravo), (zdroj: vlastní grafika) 
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5.1.10. Komponenta k pravé části těla 

Tato součást nemá ţádný řádný název, proto bylo zvoleno toto obecné pojmenování. Jde 

o díl, který má své místo ve střední části těla na jeho pravém boku. Dle originálního vzoru je 

zasazen tak, aby kopíroval přesný tvar těla kulometu. Z ekonomických důvodů byla zvolena 

samostatná výroba tohoto dílce. Teoreticky by bylo moţné tento profil vyfrézovat na jedné ze 

středních částí zbraně, bylo by však dosaţeno velkého mnoţství odpadu. Proto byla zvolena 

tato moţnost. Jeho výroba je realizována pouze na jednou upnutí a díky většímu počtu otvorů 

rozmístěných na ploše a křivkovému profilu nacházejícímu se na spodní hraně byl i pro tento 

díl vytvořen řídící program. Součást je vyrobena z polotovaru o rozměrech 100x5x110mm. 

Upnutí při výrobě zajišťuje díky malým rozměrům polotovaru pouze jedna upínka. 

První dva úseky vytvoří výsledný profil součásti. Ve zbylých krocích jsou pak vyvrtány 

otvory průměru 4mm a u dvou z nich je provedeno zahloubení pro ukrytí hlaviček šroubů.  

5.1.11. Vedení hlavně 

O vedení hlavně se starají dvě liţiny kaţdá umístěná na jedné vnitřní straně těla repliky. 

Jejich úkolem je jak vedení hlavně tak její vertikální vystředění s tělem zbraně. Mluví se zde 

o dvou dílech, jejíţ tvar je naprosto stejný. Liţiny nejsou příliš sloţité pro výrobu pomocí 

CNC stroje, jeho pouţití je zde však z důvodu výrobní přesnosti, jeţ musí součásti splňovat. 

Pro oba díly je pouţit polotovar čtvercového průřezu s délkou strany 20mm a délce 

2x120mm. Při výrobě je součást upnuta ve strojním svěráku a její výroba je rozdělena na dva 

cykly. Během prvního upnutí je polotovar upraven na patřičné rozměry a pomocí strategie 

frézování kontury je obroben konečný profil součásti. Součást je poté o 90° pootočena a 

znovu upnuta. V druhé fázi výroby je opět obrobek upraven na poţadované rozměry a jsou 

vyvrtány potřebné otvory a zhotovení závitů. Tyto otvory poté slouţí k montáţi k tělu zbraně. 

Obr. 31 Dokončená součást z předchozího kroku (vlevo), výroba liţiny, (zdroj: vlastní grafika) 
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5.2. Strategie obrábění krytu mechaniky zbraně 

Jedná se o díl zbraně, jenţ chrání mechaniku kulometu před nečistotami, vlivem počasí 

apod. Zároveň se tento kryt pouţívá při výměně nábojového pásu, kde je třeba jej odklopit a 

pás vyměnit. Taktéţ se na něm nachází nastavitelné hledí zbraně.   

5.2.1. Boční stěny krytu repliky 

Kryt je v zásadě tvořen čtyřmi základními díly. Jedním respektive dvěma z nich jsou 

právě jeho stěny. Nachází se po obou stranách těla kulometu a jsou svým tvarem naprosto 

stejné. Jejich výroba je realizována z polotovaru o rozměrech 100x5mm a délky 425mm. 

Tento základní polotovar je na svislé strojní pile rozdělen na dva menší, které jsou následně 

částečně upraveny. Není pak třeba provádět mnoho hrubovacích operací při hlavní výrobě. 

Jelikoţ se pak jedná o výrobu dvou totoţných dílů, bude zde uvedena výrobní strategie pouze 

jednoho z nich. Celý výrobní cyklus je rozdělen na dvě upnutí, o něţ se stará sada upínek 

s frézařskými podloţkami.  

Prvním krokem výroby je pouze úprava tvaru polotovaru do výsledného profilu součásti. 

V druhé fázi je profil dílu dokončen a jsou vyvrtány všechny poţadované otvory. Výroba této 

komponenty není příliš sloţitá, obsahuje však větší mnoţství zkosených hran proto je pouţití 

na CNC stroji výhodné. 

Obr. 32 Pohled na kryt mechaniky zbraně, (zdroj: vlastní fotografie) 

Obr. 33 Dokončená výroba obou dílů konvenční technologií, (zdroj: vlastní fotografie) 
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5.2.2. Středová část krytu repliky 

Středová část krytu je umístěna mezi oběma stěnami popisovanými v předchozí kapitole. 

Její zhotovení je rozděleno na dva odlišné výrobní postupy. První větší část je naplánována 

pro výrobu pomocí obráběcího centra, druhá část neobsahuje ţádné sloţitější tvary a počítá se 

s její výrobou na klasické univerzální frézce. Pro výrobu větší části je pak pouţit hliníkový 

polotovar s rozměry 50x10x280mm. Při výrobě se počítá s upnutím pomocí sady upínacích 

segmentů, několika podloţek a strojního svěráku. Zhotovení dílce je rozvrţeno do tří upnutí. 

V prvním cyklu obrábění je upraven rozměr výchozího polotovaru. Následně je obrobena 

jedna plocha slouţící ke spojení s dalším dílem a plocha druhá, jenţ tvoří přechodovou část 

mezi touto součástí a komponentou vyráběnou na univerzální frézce. U této obrobené plochy 

je v další operaci sraţena hrana, která vznikla rozhraním mezi obrobenou a původní plochou. 

Nyní je pomocí strategie kapsování vyhrubována uzavřená kapsa a po výměně nástroje je 

profil otvoru dokončen. V této fázi se výroba zaměřuje na vyvrtání potřebných otvorů a 

zhotovení všech poţadovaných závitů 

Druhé a třetí upnutí je spojeno se stejnými prováděnými operacemi. Odlišností je pouze 

strana součásti, na které jsou tyto úkony prováděny. Součást je nyní upnuta do strojního 

svěráku za největší styčné plochy nacházející se na obrobku. V první řadě je zarovnáno čelo 

polotovaru. Následující operací je úprava hrany v zadní části obrobku pro dosaţení minimální 

přechodové hrany mezi touto součástí na navazujícím dílem. Strategie konturování je 

navrţena na několik hloubkových průchodů nástroje. V poslední fázi jsou vyvrtány otvory a 

zhotoveny závity. 

5.2.3. Kryt nábojového pásu 

Jedná se o stěţejní část celého výklopného krytu repliky zbraně. Na tomto dílu jsou 

umístěny dva panty zajišťující odklopení krytu při přebíjení popřípadě při nutnosti dostat se 

k mechanice zbraně. Součást je vyfrézována z jednoho kusu hliníkového profilu majícího 

rozměry 150x15mm a délky 233mm. Jedná se o nejsloţitější část celého krytu zbraně.  

Obr. 34 První fáze výroby dílce (vlevo), třetí (vpravo), (zdroj: vlastní grafika)  
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Obrobek je po čas výroby uchycen jak upínkami tak je vyuţito i strojního svěráku. Strategie 

výroby je u tohoto dílu navrţena na čtyři upnutí.  

V první části obráběcího procesu je polotovar uchycen sadou upínek a podloţen 

frézařskými podloţkami. Počáteční operací je frézování otevřené kapsy v přední části 

polotovaru. Cyklus obrábění je rozdělen do dvou kroků. V prvním z nich je částečná hloubka 

kapsy vyhrubována a dokončena a během druhého kroku je konturovací strategií vytvořen 

specifický tvar zbývající části této kapsy. Následující obráběcí proces je zaměřen na frézování 

uzavřené kapsy nacházející se na většinové ploše obrobku. Účelem této dutiny je odlehčení 

celého dílce. Po dokončení tohoto úseku je obrobena plocha v zadní části obrobku slouţící ke 

spojení se středovou částí krytu. Navazující operací je dokončení ,,odlehčovací“ dutiny. Další 

strategie je zaměřena na obrobení profilu součásti v její zadní části. Tento krok je realizován 

pomocí funkce konturování s vícenásobným průchodem nástroje po dané křivce. Obrábění 

pokračuje dokončením kapes vytvořených v prvních fázích výroby. Zbylé úseky během 

tohoto upnutí se věnují výrobě otvorů a řezání závitů. 

Během druhé fáze výroby je nynější obrobek upnut obrobenou stranou směrem dolů. 

V této fázi výroby je zhotoven obvodový profil součásti. Je obrobena plocha zadní části dílu, 

jenţ plynule navazuje na další komponentu. Vzniklá hrana vytvořená obrobením této plochy 

je v dalším cyklu výroby sraţena pod úhlem 45° úhlovou frézou. Touto frézou je rovněţ 

sraţena hrana na pravé straně dílu. Poslední úsek tohoto upnutí je zaměřena na zahloubení 

otvorů vytvořených v předcházejícím kroku výroby. 

U třetího upnutí je obrobek přemístěn mezi sklíčidla strojního svěráku. V první řadě jsou 

vyvrtány dva otvory pro pozdější vsazení nýtů a následně je vytvořen obloukový profil 

konturovací technologií, jenţ pozvolna navazuje na další součást. Další úsek výroby se 

zaměřuje na vytvoření kluzné části pantu. Pro frézování této kruhové dutiny je opět pouţito 

konturovacího cyklu odebrání materiálu. Úběr pak probíhá v několika postupných záběrech. 

Poslední upnutí v podstatě kopíruje prováděné operace během třetí fáze výroby s tím 

rozdílem, ţe zde nejsou vrtány ţádné otvory. Obrobek je ve svěráku otočen neobrobeným 

pantem vzhůru a kluzná plocha je pomocí kontury dokončena.  

Obr. 35 První fáze výroby v CAM-u (vlevo), dokončená díl (vpravo), (zdroj vlastní grafika) 
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5.3. Strategie obrábění dílů hlavně 

Hlaveň pouţitá u tohoto kulometu má netypický tvar. Její průřez okolo nábojové komory 

má tvar čtverce, postupným přibliţováním k ústní hlavně se průřez mění v obdélník a po 

překročení poloviny její délky se jiţ mění v kruh. Jelikoţ se jedná o výrobu repliky hlavně, je 

její výroba rozdělena do deseti základních dílů, jeţ po spojení tvoří autentickou kopii původní 

předlohy. Výroba částí se čtvercovým a obdélníkovým průřezem byla na konvenční 

technologii dosti zdlouhavá a poměrně náročná, proto je zde snaha tuto výrobu co nejvíce 

zkrátit pouţitím počítačem řízeného obráběcího centra.  

5.3.1. První díl hlavně 

Jedná se o díl obsahující nábojovou komoru, proto jej lze nalézt na samotném začátku 

hlavně. Je vyroben ze čtvercového hliníkového polotovaru o délce strany 60mm a délky 

202mm. Počáteční opracování polotovaru je prováděno na soustruhu, kde je v jeho ose 

vytvořen otvor o průměru 25mm. Následně je na jedné straně vysoustruţena část nábojové 

komory. Na opačné straně dílu je pak stočen náboj, který slouţí ke spojení s navazujícím 

dílem. Tento náboj plní svou roli také během upnutí při obrábění na CNC stroji. Výroba 

součásti je díky těmto moţnost navrţena jen na jedno upnutí, kdy je náboj polotovaru umístěn 

do počítačem řízeného indexovacího zařízení a z opačné strany je podepírán a drţen v ose 

pomocí nastavitelného koníka.  

Obráběcí proces začíná úpravou rozměrů na dvou protějších plochách daného polotovaru. 

Navazující operací je sraţení dvou vedlejších hran čelní stranou frézy probíhající ve dvou 

hloubkách záběru. Poté je obrobek otočen do výchozí polohy a provádí se vrtání otvorů 

s následným řezáním závitů. Strategie výroby je dále zaměřena na odebrání materiálu po dané 

křivce. Za tímto účelem je vyuţito metody konturování, kdy pouţitá fréza disponuje velkou 

délkou vedlejšího ostří (ostří po obvodě frézy) a odebírání materiálu je realizováno právě 

těmito břity. Je tak moţné dosáhnout poţadovaných tvarů, jeţ jsou zapotřebí při výrobě této 

součásti. Touto strategií je obrobena polovina délky všech čtyř stran obrobku.  

Obr. 36 Hlaveň sloţená z několika jednotlivých dílů, (zdroj: vlastní fotografie) 
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Posledních několik cyklů výroby je zaměřeno na frézování šesti průchozích dráţek, které 

se vţdy po třech nacházejí na obou bočních stranách součásti. 

5.3.2. Druhý díl hlavně 

Druhý díl hlavně navazuje na ten předcházející a je taktéţ zhotoven ze stejného 

polotovaru. Rozdíl není ani v počáteční fázi výroby, kdy je opět v polotovaru vyvrtán 

centrální otvor a vytvořen náboj pro kompletaci s navazujícím dílem. Jedinou odlišností od 

prvního dílu není soustruţení nábojové komory, ale vrtání zahloubení o průměru 35mm. Toto 

uloţení slouţí pro pozdější zasunutí náboje prvního dílu. Operace prováděné na obráběcím 

centru jsou opětovně navrţeny s ohledem na upnutí obrobku mezi indexovací přístroj a koník. 

První čtyři cykly výroby jsou zaměřeny na úpravu rozměrů výchozího polotovaru. 

Frézování probíhá ze všech čtyř stran. V dalších úsecích jsou strategií obrábění čelní plochy 

sraţeny pod daným úhlem všechny čtyři nejdelší hrany obrobku. Úběr materiálu probíhá ve 

dvou postupně navazujících hloubkách. Funkcí kontury je v další fázi vytvořen specifický 

průřez obrobku v jeho přední části. Tento tvar je vytvořen odebráním materiálu po dané 

křivce z levé a pravé stěny součásti. Frézování probíhá ve dvou průjezdech vedlejším ostřím 

frézy. V následujících krocích jsou podél všech čtyř původních stran v oblasti uloţení 

vyvrtány a zahloubeny otvory pro budoucí zajištění předchozího dílu. Zbylé otvory jsou poté 

vytvořeny i na horní straně dílce, kde jsou ještě řezány potřebné závity. 

  

Obr. 37 Probíhající výroba prvního dílu v CAM-u (vlevo), na frézce (vpravo), (zdroj: vlastní grafika)  

Obr. 38 Snímky zabírají obrábění druhého dílu hlavně v CAM-u i v reálu, (zdroj: vlastní grafika)  
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5.3.3. Třetí díl hlavně 

I třetímu dílu hlavně předchází polotovar pouţitý během výroby prvních dvou součástí. 

Úprava na soustruhu je tentokrát veskrze stejná, jako tomu bylo u druhého dílce. I tentokrát je 

celá součást dokončena na jedno upnutí, jeţ je provedeno skrze indexovací přístroj a koník. 

Hned v prvním cyklu výroby jsou vyvrtány čtyři otvory v přední části polotovaru. Je třeba 

je zhotovit dříve neţ budou zkoseny hrany obrobku. Navazující fází výroby je úprava rozměrů 

polotovaru na poţadované rozměry. Frézování je realizováno čelní metodou ze všech jeho 

nejdelších stran. Během obrábění spodní strany dílu je rovněţ odebrána část materiálu pro 

pozdější montáţ další součásti. Za pomoci metody čelního frézování jsou obrobeny všechny 

čtyři hrany obrobku pod zadaným úhlem. Spodní část dílu je poté otočena do pozice vhodné 

pro obrábění a pomocí metody čelního frézování se zadanými hranicemi jsou obrobeny dvě 

průchozí kapsy slouţící pro montáţ dorazů tlakového kompenzátoru. Systém ukotvení hlavně 

v těle zbraně vyuţívá dvou kolejnic na obou jejích stranách, které se posouvají po vedení 

umístěné v těle kulometu. Je tak dosaţeno stabilního upnutí s moţností snadné demontáţe 

hlavně. Zmiňované kolejnice jsou namontovány mezi tímto a čtvrtým dílem hlavně. Je pro ně 

třeba připravit odpovídající ukotvení, nacházející se na obou stranách dílu. Jedná se o dráţku 

vyfrézovanou pomocí konturovací metody ve třech hloubkových průjezdech bez korekce 

nástroje. Následující úseky se zabývají výrobou otvorů a zahloubení v oblasti zadní části 

obrobku. Poslední dva úseky opět zhotoví otvory a závity na horní straně dílu.   

5.3.4. Čtvrtý díl hlavně 

Čtvrtý a poslední z dílů hlavně mající hranatý průřez, je vyroben ze čtvercového 

polotovaru o rozměrech 50x50mm a délky 190mm. Jeho počáteční výroba je opět řešena 

prostřednictvím soustruhu. Je vytvořen otvor průměru 25mm nacházející se v ose polotovaru. 

Dále je zhotoveno zahloubení a soustruţením vytvořen náboj dílu. Výroba je poté přesunuta 

na CNC stroj, kde je součást upnuta mezi čelisti indexovacího přístroje a podepřena koníkem. 

Obr. 39 Výroba třetího dílu na obráběcím centru, (zdroj: vlastní grafika) 
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Počáteční úsek se věnuje jako u předchozího dílu vyvrtáním čtyřech slepých otvorů pro 

pozdější zajištění kolejnic. Opět je třeba vyvrtat díry dříve, neţ dojde ke sraţení hran 

obrobku. Po skončení této operace je polotovar upraven na poţadované rozměry. Frézování 

probíhá ze všech čtyř stran obrobku. Levá a pravá strana v přední části dílce je pak metodou 

čelního frézování částečně upravena pro docílení optimální návaznosti na následující díl. 

Stejnou frézovací metodou jsou následně frézovány obě horní hrany obrobku. Obrobek je 

proto v této fázi výroby natočen tak, aby úběr materiálu probíhal pod poţadovaným úhlem. 

Hrany vzniklé během obrábění levé a pravé části plochy jsou v další fázi výroby sraţeny 

úhlovou frézou. Následující kroky jsou zaměřeny na frézování dráţek pro umístění kolejnic. 

Stejně tak jako u předchozího dílu je úběr materiálu rozvrţen do tří hloubek záběrů. Zbylé 

cykly výroby jsou zaměřeny na vrtání otvorů a řezání závitů. V první řadě jsou otvory a 

zahloubení zhotoveny v zadní části obrobku, kde dochází ke spojení s předcházejícím dílem. 

Dále jsou otvory vytvořeny v horní části obrobku, následuje spodní část a poté obě boční 

strany dílce. Další fází je zhotovení závitů u poţadovaných předvrtaných otvorů. 

5.3.5. Pátý a šestý díl hlavně 

Oba poslední díly hlavně, u kterých je výroba naplánována v CAM softwaru, se od 

předcházejících liší, jak základním polotovarem, tak i mnoţstvím prováděných obráběcích 

úkonů. Strategie výroby obou součástí je dosti podobná, proto je popisována pouze v jedné a 

nikoliv ve dvou kapitolách. Pátý díl hlavně vychází z polotovaru kruhového průřezu o 

průměru 60mm a délce 203mm. Výchozí polotovar určený pro výrobu šestého dílu je taktéţ 

hliníková kulatina průměru 50mm rovněţ o stejné délce. První fáze výroby u obou součástí 

začíná vyvrtáním středového otvoru skrze celou délku dílců. Následuje výroba zahloubení 

průměru 35mm a taktéţ soustruţení náboje pro spojení s navazujícími díly. Dalším krokem je 

zhotovením kuţelové plochy na daném polotovaru. Šestý díl hladce navazuje na součást 

Obr. 40 Dokončená strategie výroby dílu v CAM systému, (zdroj: vlastní grafika) 
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předcházející, tzn., ţe nejmenší průměr kuţele u pátého dílce je největším rozměrem kuţele u 

komponenty šesté. Po dokončení soustruţnických operací jsou obrobky jeden po druhém 

upnuty ve sklíčidle indexovacího zařízení a podepřeny koníkem.  

V první fázi výroby pátého dílce jsou pomocí čelní strategie vytvořeny obrobením 

kuţelové plochy dvě protější vodorovné stěny. Úběr materiálu je realizován ve dvou 

hloubkách průchodu nástroje. Vytvořením těchto ploch je docíleno uhlazeného přechodu mezi 

hranatým čtvrtým dílem a kuţelovou plochou obráběné součásti. V dalším kroku je obrobena 

ještě jedna plocha nacházející se mezi právě zhotovenými stěnami. Tato plocha tvoří spodní 

část dílu. Pro dokonalý přechod ze čtvrtého na pátý díl hlavně jsou vytvořeny ještě dvě menší 

plochy délky cca 20mm. Poslední fáze výroby je zaměřena na vyvrtání otvorů a provedení 

jejich zahloubení v zadní části obrobku. 

Šestý díl je svou výrobou dosti podobný předchozí součásti. I na tomto díle jsou 

vyfrézovány dvě protější stěny, které navazují na plochy zhotovené na díle pátém. Frézování 

je díky malé hloubce záběru provedeno jen na jeden hloubkový průchod. Ve zbylých cyklech 

výroby jsou opět vytvořeny otvory jako u předešlého dílu. 

5.3.6. Díl hlavně se středící drážkou 

Součástí hlavně je i díl nacházející se mezi jejím třetím a čtvrtým segmentem. Tato 

součást disponuje vodící dráţkou, díky které je mnohem snazší její montáţ do těla kulometu. 

Rovněţ obsahuje část, na kterou bude později připevněn tlakový kompenzátor pro odvod 

přebytečného tlaku z vývrtu hlavně. Strategie výroby dílce začíná u polotovaru obdélníkového 

průřezu s rozměry 50x25x225mm. Upnutí obrobku je zajištěno výklopným strojním svěrákem 

s moţností náklonu v rozmezí 0-90°. Zhotovení této součásti je poměrně náročné na upínací 

úkony, avšak dílec obsahuje frézované hrany pod určitými poţadovanými úhly, jeţ musí 

perfektně navazovat na předešlé i navazující součásti. U ruční výroby se jedná o docela 

zdlouhavý obráběcí proces, proto je i tato součást přesunuta na CNC stroj. S ohledem na 

celkový výrobní čas byla snaha co moţná nejvíce sníţit počet upínacích cyklů. Nakonec byla 

Obr. 41 Strategie obrábění 5. (vlevo) a 6. dílu hlavně v softwaru MasterCAM, (zdroj: vlastní grafika) 
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strategie navrţena na pět upnutí. Díky sloţitosti dílu není moţné dosáhnout niţšího počtu 

upínacích úkonů. 

První úsek se zaměřuje na úpravu základních rozměrů polotovaru a metodou kapsování je 

vyfrézována otevřená dutina v zadní části obrobku. V této dutině je následně vytvořena další 

kapsa tentokrát však uzavřená. Následně je zhotoven hlavní prvek této součásti, kterým je jiţ 

zmiňovaná vodící dráţka. Aplikuje se zde metoda otevřeného kapsování. Na dně této dráţky 

jsou v další fázi výroby vyvrtány otvory s následným zhotovením zahloubení. Otvory a závity 

jsou také vyvrtány v uzavřené dutině obrobené na začátku výroby.  

U druhé a třetí části výroby je obrobek upnut ve strojním svěráku tak, ţe jeho čelisti 

svírají dvě největší plochy výrobku. Pomocí křivkového profilu navrţeného v CAM systému 

je pomocí konturovacího frézování odebrán materiál postupně na obou stranách obrobku. 

Jedná se v podstatě o sraţení hran vedlejším ostřím nástroje se specifickým výjezdem frézy ze 

záběru. Během druhého a následně třetího upnutí jsou sraţeny i hrany v přední části dílce.  

Poslední dvě upnutí se zabývají dokončovacím obráběním, které nebylo moţné zhotovit 

v dřívějších krocích výroby. Jedná se o frézování plochy na levé a následně pravé straně 

obrobku pro docílení uhlazeného přechodu mezi zkosenými hranami a těmito stěnami. 

Pomocí kontury je poté na obou stranách obrobku vyfrézován profil výsledného tvaru 

součásti. Poslední cyklus je zaměřen na obrobení obloukového profilu, jenţ tvoří vybrání pro 

servisní úkony zaměřené na montáţ a demontáţ kompenzátoru tlaku.   

5.3.7. Úsťová brzda hlavně 

Výroba úsťové brzdy probíhá ve větší míře na soustruhu, kde je z hliníkové kulatiny 

průměru 56mm a délky 132mm vytvořen kuţel, který tvoří převáţnou část tohoto dílu. Po 

otočení dílu je obroben profil i na opačné straně součásti. Pro obrábění na CNC stroji je 

dočasný obrobek upnut ve sklíčidle indexovacího přístroje takovým způsobem, ţe jeho čelisti 

tlačí na vnitřní část kuţelové plochy. Pro dosaţení optimálního a tuhého upnutí je obrobek 

Obr. 42 Simulace výroby popisovaného dílu (vlevo), dokončené díly hlavně, (zdroj: vlastí grafika) 
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ještě podepřen koníkem z jeho opačné strany, který celou součást tlačí ke sklíčidlu. Frézařské 

úkony jsou zde zastoupeny ve formě obrobení sedmi ploch tvořících pravidelný sedmihran po 

obvodě dílce. Úsek následující je zaměřen na frézování otevřených dráţek šířky pouze 3mm. 

Tyto dráţky jsou opět rozmístěny po celém obvodě obrobku a je jich celkem 12. Jejich 

zhotovení probíhá prostřednictvím konturování s vypnutým reţimem korekce.   

5.4. Strategie obrábění ostatních dílů repliky zbraně 

V této kapitole padne zmínka o ostatních dílech, u nichţ je naplánována strategie výroby 

prostřednictvím CNC obráběcího centra. 

5.4.1. První díl těla spouštěcího mechanismu 

V sestavě tohoto těla, které je tvořeno celkem třemi díly se nachází spouštěcí 

mechanismus kulometu. Výroba prvního dílu začíná u polotovaru s rozměry 50x25x145mm. 

Jako upínací element je volen klasický strojní svěrák. Strategie zhotovení celé součásti je 

navrţena do 4 cyklů, během kterých je dílec obroben ze všech jeho stran.  

V případě prvního upnutí je v počáteční fázi upraven rozměr základního polotovaru a 

pomocí strategie frézování otevřené kapsy je na jedné straně obrobku vyhrubována a 

dokončena otevřená dutina. Dva úseky se dále zabývají vyvrtáním čtyř otvorů s následným 

zhotovením závitů M4. Příští strategie je taktéţ zaměřena na vrtání a jsou jí zhotoveny rovněţ 

4 otvory, které se v další fázi doplní zahloubením o průměru 8mm a hloubky 10mm. 

Jelikoţ je díl podél své nejdelší strany symetrický obsahuje druhé a třetí upnutí totoţné 

obráběcí úkony. Samozřejmostí je mít obrobek upnut vţdy obráběnou stranou směrem ke 

vřeteni stroje. Opět je v první fázi upraven rozměr obrobku a pomocí čelního frézování se 

zadanými hranicemi je obrobena ještě část této plochy tak, ţe na jednom konci zůstane tzv. 

ostrůvek. Poté je konturovací metodou s vícenásobnými průchody vyfrézován navrţený tvar 

zadní části dílce. Po zhotovení čtyř otvorů průměru 4mm jsou úhlovou frézou s úhlem 

hlavního ostří 45° sraţeny dvě hrany obrobku. 

Obr. 43 Strategie obrábění úsťové brzdy (vlevo), součást v reálu (vpravo), (zdroj: vlastní grafika) 
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Poslední část výroby je zaměřena na obrábění zadní stěny součásti. Proto je obrobek 

uchycen mezi čelistmi tak, aby tato strana směřovala směrem vzhůru. První úsek je zaměřen 

na dokončení tvaru dílu, jenţ byl obráběn v druhé a třetí fázi výroby. Následně je pomocí 

metody konturování vedené po obloukové křivce vyfrézován v několika hloubkových 

záběrech nástroje částečný tvar kruhu. Dva závěrečné úseky zhotoví otvory se závity M3. 

5.4.2. Druhý díl spouštěcího mechanismu 

Tato součást navazuje na díl předcházející, kde je namontována na jeho horní stranu. Je 

zhotovena z plochého polotovaru 60x6mm o délce 145mm. Její výroba probíhá na dvě upnutí, 

o něţ se stará sada upínek s frézařskými podloţkami. 

Počáteční část výroby se zaměřuje na hrubování a dokončování uzavřené kapsy. Výroba 

je poté zaměřena na vrtání otvorů a tvorbu jejich zahloubení. V druhé části výroby je obrobek 

otočen spodní stranou směrem k vřeteni a jsou zde konturovací metodou zhotoveny dvě 

kolejnice na obou stranách dílce. Tyto liţiny zapadají do dráţek připravených na těle repliky 

zbraně. Poslední částí výroby je vytvoření náběhových hran na těchto obrobených plochách 

pro snazší montáţ kompletního spouštěcího mechanismu. 

 

5.4.3. Základní díl přepravního madla zbraně 

Jedná se o poslední součást naplánovanou pro výrobu prostřednictví obráběcího centra. Je 

vytvořena z hliníkového polotovaru tvaru obdélníku o rozměrech 70x20x388mm. Během 

probíhající výroby je součást upnuta upínacími segmenty a podloţena frézařskými 

podloţkami. Zhotovení dílu je navrţeno na 3 upnutí s tím, ţe po skočení výroby je díl 

přemístěn na univerzální frézku, kde jsou na jeho bocích vytvořeny dvě jednoduché otevřené 

dráţky. Bylo by neefektivní jej zahrnovat do výroby na CNC stroji z důvodu dvojího 

potřebného pře-upnutí. 

První fáze výroby se zaměřuje na vyhrubování základního profilu součásti. Další úseky se 

zaměřují na zbytkové hrubování a dokončování finálního tvaru součásti. 

Obr. 44 První fáze výroby (vlevo), druhá fáze (vpravo), (zdroj: vlastní grafika) 
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Pro moţnost dalšího obrábění je potřeba nynější upínací prvky demontovat a přemístit je 

na jiţ dokončenou plochu, tak aby bylo moţné obrobit i části kde se původně upínací 

segmenty nacházely. Jakmile je pře-upnutí dokončeno navazující úsek výroby se zaměřuje na 

frézování čelní plochy horní neobrobené části dílu. Úběr materiálu je navrţen do tří hloubek 

záběru nástroje. Další cyklus výroby je zaměřen na přední část, kde je vytvořen schodek mezi 

přední a zadní části dílce. Taktéţ jsou dokončeny obě čelní plochy součásti a na jedné z nich 

je sraţena hrana pod úhlem 45°. Sraţení je také aplikováno na vzniklý přechod mezi oběma 

částmi obroku.  

Pro dokončení součásti je třeba obrobek přetočit o 180° a znovu upnout. Strategií čelního 

frézování s určenými hranicemi je vytvořena dvěma průchody otevřená dráţka. Na dně právě 

vytvořené dráţky jsou dále vyvrtány dvě skupiny otvorů umístěných ve tvaru trojúhelníku. 

Jedna skupina se nachází v přední části obrobku a druhá v jeho zadání části. Tyto díry jsou 

následně opatřeny zahloubením, pomocí vrtáku průměru 5,7mm. Jedná se tedy o zahloubení 

pro ukrytí zápustných šroubů velikosti M3 slouţících pro montáţ ramen přepravního madla.   

5.5. Fotografie dokončené repliky zbraně 

Pro představu celkové podoby kulometu je přiloţena názorná fotografie těsně po její 

kompletaci. V příloze [B] je poté moţné shlédnout celou repliky včetně povrchové úpravy. 

Obr. 45 Strategie výroby během prvního (vlevo) a druhého upnutí, (zdroj: vlastní grafika) 

Obr. 46 Dokončená replika zbraně vyrobená konvenční technologií, (zdroj: vlastní fotografie) 
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6. Upínací prvky a nástroje použité při návrhu technologie obrábění 

Pouţitému upínacímu příslušenství a nástrojům aplikovaných u návrhu technologie 

obrábění repliky zbraně se bude věnovat tato samostatná kapitola. Budou zde prezentovány 

obráběcí nástroje jednotlivých firem a zmínka padne i o předlohách dle, kterých byly 

vytvořeny jednotlivé upínací segmenty. 

6.1. Použité upínací příslušenství 

U jednotlivých strategií výroby se objevilo několik typů upínacího příslušenství. Největší 

míru zastoupení zde měla určitě sada upínek tvořená upínacími deskami a bloky, šrouby, T-

maticemi a šestihrannými maticemi s límcem. Jelikoţ replika zbraně byla ve skutečnosti jiţ 

zhotovena a k její výrobě byla vyuţita sada upínek, byla pro plánování technologie obrábění 

v softwaru MasterCAM tato sada upínacího příslušenství vymodelována dle skutečné 

předlohy a pouţita při simulacích na CNC stroji. Nejinak tomu bylo i s pouţitím ostatních 

upínacích prvků, tzn. strojní svěrák klasický a strojní svěrák otočný a výklopný. Pro simulaci 

obrábění hlavňových dílů bylo zase zapotřebí vytvořit úplně nový obráběcí stroj pro 

odzkoušení výroby v prostředí CAM softwaru. Jednalo se o úpravu existujícího stroje se 

čtvrtou indexovací osou. Zmiňovaná úprava spočívala ve vytvoření indexovacího přístroje 

s univerzálním sklíčidlem, které mělo předlohu v originálním díle. Rovněţ bylo třeba vytvořit 

nastavitelného koníka pro věrnou simulaci obrábění. Podklady ke zhotovení indexovacího 

přístroje a koníka byly čerpány z internetových zdrojů. Vznik těchto dílu poté proběhl v CAD 

softwaru SolidWorks. Nově vytvořený stroj byl jiţ v průběhu psaní této práce poskytnut 

k výuce CAM systémů na katedře obrábění VŠB-TU.  

  

Obr. 47 Originální předloha upínacího příslušenství, (zdroj: vlastní fotografie) 
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6.2. Nástroje použité při návrhu technologie výroby 

Nástroje pouţité během návrhu jednotlivých strategií výroby lze rozdělit do několika 

základních skupin, kterými jsou: monolitní frézy, frézy s VBD, vrtáky a závitníky. Na základě 

dřívějších osvědčených zkušeností s nástroji firmy TaeguTec byl i pro tento účel zvolena 

většina produktů tohoto světového dodavatele obráběcích nástrojů. Výjimkou jsou pouze 

monolitní vrtáky, které pochází ze sortimentu německé nástrojářské firmy GÜHRING. 

V následujících dvou tabulkách [tab. 4,5] jsou uvedeny všechny nástroje, jeţ byly pouţity 

během návrhu technologie obrábění repliky zbraně. 

Tab. 4 Obráběcí nástroje s řeznými parametry firmy TaeguTec [15] 

Monolitní frézy TaeguTec ALU-MILL (pro hliník a neželezné kovy)  

D Označení n [min
-1

] vf [mm.min
-1

] Katalogová strana 

3 AES 2030XL 16 000 3840 F37, F40 

5 AES 2050XL 16 000 3840 F37, F40 

6 AES 3060XL 16 000 3840 F37, F40 

8 AES 3080XL 12 000 3600 F37, F40 

10 AES 3100XL 9500 3420 F37, F40 

12 AES 3120XL 8000 3200 F37, F40 

16 AES 3160XL 6000 3000 F37, F40 

20 AES 3200XL 4800 2400 F37, F40 

Monolitní úhlová fréza TaeguTec UNI-MILL  

D Označení vc [m.min
-1

] f [mm.ot
-1

] Katalogová strana 

10 CEM 2100 70 0,2 F32, F34 

Frézy s VBD TaeguTec CHASE-MILL, CHASE-QUAD 

 

D Označení vc [m.min
-1

] fz [mm.zub
-1

] Katalogová strana 

22 
2S-TE90AP 322-W20-09-C 

420 0,20 E34, E56, E174 
VBD: APCT 09T3 PER-AL 

25 
2S-TE90AP 425-W20-09-C 

420 0,20 E34, E56, E174 
VBD: APCT 09T3 PER-AL 

50 
TFM45SE-450-22R-12 

500 0,35 E75, E40, E175 
VBD: SEHT 12T3 AFN-AL 

Závitníky TaeguTec TS-THREAD  

D Označení vc [m.min
-1

] fz [mm.zub
-1

] Katalogová strana 

M3 TMTEC 200 0,04 E128, E151 

M4 TMTEC 200 0,04 E128, E151 

M5 TMTEC 200 0,05 E128, E151 

M8 TMTEC 200 0,07 E128, E151 
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Tab. 5 Řezné parametry vrtacích nástrojů firmy GÜHRING [16] 

Vrtáky GÜHRING typu VA  

D Označení vc [m.min
-1

] f [mm.ot
-1

] n [min
-1

] vf [mm.min
-1

] 

2,5 1260 90 0,0916 11 459 1049 

3 1260 90 0,106 9549 1015 

3,3 1260 90 0,115 8681 997 

4 1260 90 0,134 7162 963 

4,2 1260 90 0,140 6821 954 

5,7 1260 90 0,180 5026 903 

6,8 1260 90 0,207 4213 874 

8 1260 90 0,237 3581 849 

9 1260 90 0,261 3183 831 

 

7. Zhodnocení dosažených výsledků a výběr vhodného obráběcího centra 

Dosaţenými výsledky jsou zde myšleny výrobní časy získané prostřednictvím simulací 

obrábění jednotlivých součástí v prostředí CAM softwaru. Tyto časy budou porovnány 

s výrobní dobou, která byla zapotřebí pro zhotovení daných dílů na konvenčních obráběcích 

strojích. Další část kapitoly se bude na základě zjištěných údajů zabývat výběrem vhodného 

počítačem řízeného obráběcího centra. 

7.1. Porovnání obou metod výroby 

Pořízení CNC obráběcího stroje je nemalá investice, proto je třeba se rozhodnout na 

základně výsledků, kterých je dosaţeno porovnáním výrobních časů získaných navrţenou 

technologií výroby v CAM systému s výrobními časy opatřenými z produkce na konvenční 

frézce. Tato data budou zobrazena v  tabulce 6. 

Časy získané z jednotlivých simulací v CAM softwaru byly následně dosazeny do vzorce 

pro výpočet celkového času potřebného pro výrobu dané součásti prostřednictvím CNC stroje. 

Tyto časy jsou ve výpočtu násobeny časovou konstantou k=1,6. Do výpočtu je zahrnut i 

interval potřebný pro ustavení a upnutí součásti (tv). Tento časový horizont byl stanoven na 

základě praktických zkušeností získaných během několikaleté výroby replik zbraní. Výsledná 

směrodatná hodnota je uvedena u všech dílů v předposledním sloupci tabulky 6 a hovoří o 

celkové výrobní době konkrétní součásti. 

 

Vzorec pro výpočet celkového času: 

       (    )                                    



50 

 

Tab. 6 Porovnání výrobních časů obou technologií výroby, (zdroj: vlastní data) 

CAM 

simulace

CAM 

vedlejší

CAM 

celkem

Časová 

úspora

tS tV tC-CAM tC - tC-CAM

[h] [min] [min] [min] [min] [min]

Pravá strana těla 22,5 1350 15,35 28 52,56 1297,44

Levá strana těla 22,5 1350 16,10 31 56,76 1293,24

Pravá střední část 4,5 270 3,36 21 26,38 243,62

Levá střední část 4,5 270 3,20 21 26,12 243,88

Pravá zadní část 3,5 210 4,31 21 27,90 182,10

Levá zadní část 3,5 210 3,35 21 26,36 183,64

Přední mezikus 7,5 450 8,55 12 25,68 424,32

Centrální mezikus 7,5 450 9,24 24 38,78 411,22

Koncový mezikus 6 360 11,51 20 38,42 321,58

Vnitřní rozšíření těla 0,67 40 3,23 7 12,17 27,83

Bezpečnostní zámky 0,75 45 2,45 10 13,92 31,08

Komponenta části těla 0,25 15 0,43 5 5,69 9,31

Vedení hlavně 0,25 15 0,45 6 6,72 8,28

První díl hlavně 7 420 2,19 2 5,50 414,50

Druhý díl hlavně 4,5 270 3,24 2 7,18 262,82

Třetí díl hlavně 6,5 390 5,16 2 10,26 379,74

Čtvrtý díl hlavně 5,5 330 7,05 2 13,28 316,72

Pátý díl hlavně 0,25 15 1,30 2 4,08 10,92

Šestý díl hlavně 0,25 15 0,37 2 2,59 12,41

Díl se středící dráţkou 6 360 3,40 15 20,44 339,56

Úsťová brzda 0,33 20 0,30 2 2,48 17,52

Boční stěny krytu 1 60 1,38 14 16,21 43,79

Středová část krytu 2,5 150 3,22 13 18,15 131,85

Kryt nábojového pásu 6 360 4,31 20 26,90 333,10

1. díl spoušť. mechanis. 0,5 30 4,13 12 18,61 11,39

2. díl spoušť. mechanis. 4,5 270 1,10 12 13,76 256,24

Díl přepravního madla 4,5 270 9,24 21 35,78 234,22

Celkový čas výroby 133,25 7995 127,92 348 552,67 7442,33

Vyráběná součást

Konvenční celkem

tC

 

Z celkových výsledných hodnot je na první pohled zřejmá enormní časová úspora vzniklá 

nasazením počítačového řízení a výkonného obráběcího stroje. Původní výroba zde 

uváděných součástí konvenční technologií byla stanovena na 7995 minut. Nově zpracovaná 

studie zaměřená na návrh obrábění prostřednictvím CAM softwaru s moţností přímé aplikace 

na obráběcí stroj dosahuje celkové časové úspory ve výši 7442 minut.  
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Dosaţené výsledky jsou pro názornost shrnuty ve sloupcovém grafu na obr. 48. První 

sloupec diagramu znázorňuje celkový produkční čas všech vyráběných součástí za pomoci 

konvenční technologie. Následující pilíř dat reprezentuje strojní čas získaný ze simulací všech 

navrţených dílů. Další poloţka grafu zobrazuje vedlejší neprodukční časy. Předposlední 

sloupec uvádí dobu, během které je moţné vyrobit všechny součásti za pomoci obráběcího 

centra. Závěrečný pilíř pak poukazuje na celkovou časovou úsporu, jíţ bylo dosaţeno 

nasazením počítačového řízení. 

 

Obr. 48 Grafická prezentace dosaţených časových údajů, (zdroj: vlastní grafika) 

7.2. Výběr vhodného obráběcího centra 

Na základě výše zjištěných údajů je zřejmé, ţe vyuţití počítačového řízení je dostatečně 

časově úsporné a značně produktivní. Je tedy na místě zváţit výběr vhodného obráběcího 

stroje pro potenciální moţnost jeho pořízení. 

Pro výběr stroje s dostatečným výkonem je v této části práce uveden kontrolní výpočet 

poţadované výkonosti vřetenového motoru stroje při pouţití nástroje největšího průměru 

aplikovaného ve strategie výroby repliky zbraně. Obráběcím nástroje s největším průměrem 

(50mm) je čelní fréza s VBD. 
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Výpočet výkonosti vřetenového motoru obráběcího stroje: 

Tab.  7 Katalogové parametry frézovacího nástroje 

Řezná rychlost Posuv na zub 
Počet efektivních 

břitů na nástroji 
Pracovní záběr 

Max. hloubka 

záběru třísky 

vc [m.min
-1

] fz [mm.zub
-1

] zeff [-] ae [mm] apmax [mm] 

500 0,35 4 37,5 (75%) 5 
 

Výpočet otáček vřetene: 

  
       

   
 

        

    
                      

Velikost posuvu: 

                                                   

Průměrná tloušťka třísky: 

      √
  

 
      √

    

  
                    

Měrná řezná síla: 

     
                                               

Výkon vřetene: 

   
              

      
 

                   

      
                   

Výkon motoru: 

     
  

 
 

    

   
                   

 

Na základě vypočtených dat je třeba vhodně vybrat obráběcí stroj. Jelikoţ se však nové 

vertikální obráběcí centra vyznačují svými vysokými pořizovacími náklady, je výběr zaměřen 

na nabídky zveřejňované na mezinárodních inzertních portálech. Stroj by byl vyuţit pro 

zakázkovou výrobu replik zbraní, kde by i jako pouţitý plnil poţadovaná očekávání. 

Jedním z největších mezinárodních inzertních portálů slouţících pro nabídku pouţitých 

obráběcích strojů je internetový Marketplace Exapro.com. Je zde výběr z více jak devatenácti 

set vertikálních obráběcích center z celého světa. Díky rozměrům a hmotnosti strojů je ovšem 

výběr omezen na nejbliţší členské státy EU.  

Ze současné nabídky splňuje parametry a očekávání hned několik strojů značek Hurco, 

Kondia, Mazak a Deckel Maho. Vzhledem ke zkušenostem specialistů pohybujících se v této 

oblasti strojírenství mi byla doporučena firma Yamazaki Mazak jakoţto osvědčený výrobce 

obráběcích center s českou pobočkou v Říčanech. 

Následující tabulka uvádí parametry vertikálního obráběcího centra MAZAK VTC 200B. 
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Tab. 8 Parametry obráběcího centra MAZAK VTC 200B [19], [20] 

Výrobce MAZAK 

Model VTC 200B 

Rok výroby 2000 Čas výměny nástroje 5 s 

Umístění stroje Německo Max. hmotnost nástroje 8 kg 

Délka stolu 1450 mm Kuţel vřetene ISO 40 

Šířka stolu 500 mm Otáčky (plynule) 40 - 10 000 min
-1

 

Podélný pojez X 1120 mm Výkon hlavního motoru 15 kW 

Příčný pojezd Y 510 mm Řídicí systém 
MAZATROL 

Funsion 640M 

Vertikální pojezd Z 510 mm 

Rozměry 

Délka 3312 mm 

Rychloposuv X, Y 30 m/min Šířka 2850 mm 

Max. hmotnost obrobku 800 kg Výška 2760 mm 

Počet nástrojů 30 Hmotnost stroje 6100 kg 

 

 

8. Multimediální podpora projektu 

Doprovodným projektem této práce je multimediální prezentace obsahující videa 

vytvořená ze simulací obrábění jednotlivých dílu repliky zbraně a v neposlední řadě také 

simulace samotné. Účelem prezentace je vytvoření povědomí o moţnostech vyuţití softwaru 

MasterCAM navrţeného k programování počítačem řízených strojů. Díky odkazům 

umístěným přímo v prezentaci vedoucích ke spustitelným souborům si můţe divák (student) 

prohlédnout problematiku technologie obrábění přímo na stroji, včetně moţností upínacích 

opatření. Jednotlivé spustitelné simulace nevyţadují pro svoje fungování ţádné specifické 

softwarové vybavení. Navíc jsou vytvořeny jako plně interaktivní, kdy uţivatel můţe pomocí 

vnější periferie ovládat prostředí, v němţ obráběcí proces právě probíhá, můţe si jej zastavit, 

vrátit, přiblíţit obráběnou oblast nebo vyuţít jinou z mnoha nabízených funkcí.  Vytvořená 

prezentace bude slouţit jako výukový materiál na katedře obrábění a montáţe na VŠB-TU. 

Samotná prezentace se nachází v příloze [C] 
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9. Závěr 

Obsah práce je částečně věnován teoretickému rozboru 2osých frézovacích strategií 

v CAM systému zveřejněnému v první části dokumentu. Navazující část si bere za úkol 

zpracovat strategii obrábění komponentů zbraně v softwaru MasterCAM. Průvodním 

projektem celé problematiky je vznik multimediální prezentace obsahující vytvořená data 

během návrhu jednotlivých strategií obrábění. 

Po vypracování teoretické části, bylo primárním cílem této práce vytvořit návrh 

technologie obrábění vybraných většinou tvarově sloţitých součástí, které v celkové sestavě 

s dalšími díly tvoří repliku těţkého kulometu ZB-60. Tento návrh byl realizován 

prostřednictvím CAM softwaru MasterCAM, ve kterém se rovněţ prováděly jednotlivé 

simulace navrţených strategií obrábění. Bylo tak moţné zpracovávanou strategii ihned 

shlédnout a zhodnotit, přičemţ zjevné nedostatky mohly být obratem odstraněny. Na základě 

takto vytvořených strategií byly zapsány jejich celkové výrobní časy nezbytné ke zhotovení 

daných součástí, vloţeny do tabulky a srovnány s výrobním intervalem potřebným pro 

zhotovení daných dílů pomocí konvenční technologie obrábění. Výsledné zjištěné časy vedly 

k přesvědčivému a jednoznačnému závěru, výhody pouţití obráběcího centra v této oblasti 

zakázkové výroby. Zvláště pak velkou a nespornou výhodou aplikace CNC stroje a 

počítačového řízení je v případě výroby párových součástí, popřípadě dílů, jeţ mají podél byť 

jen jedné strany symetrické tvary jejich tvarová přesnost a autentičnost. Tohoto se v obránění 

na běţných konvenčních strojích dosahuje těţko. A ač je tato výroba uskutečnitelná v rámci 

přijatelných mezí, zabírá pak neúměrně velkou část výrobní doby. Taktéţ v případě výroby 

většího počtu otvorů a závitů je CNC stroj velmi výhodný, během pár chvil dokáţe vyvrtat 

otvory a zhotovit závity nacházející se na přesně stanovených bodech určených při návrhu 

součásti.  

Jestliţe by byla během budoucích zakázek směřujících k produkci replik zbraní ještě větší 

část dílů směřována k výrobě pomocí obráběcího centra, není pochybu, ţe by se jeho pořízení 

určitě vyplatilo. Proto je také v závěrečné části této práci uveden výběr vhodného obráběcího 

centra pro zmiňovanou oblast výroby. 

Sekundárním cílem tohoto projektu bylo vytvoření multimediální prezentace provázející 

skrze celý návrh technologie výroby daných dílů repliky zbraně. Práce je především zaměřena 

pro účely podpory výuky v oblasti počítačového řízení obráběcích strojů, kde je vyuţito 

názorných interaktivních simulací obrábění součástí přímo na stroji a prezentace moţných 

upínacích způsobů zhotovovaných dílů. 
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