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Cílem této diplomové práce je co nejefektivněji navrhnout a nastavit adaptivní 

postprocesor pro zvolený software EdgeCam a výrobní zařízení typu DMG MORI SEIKY 

NLX 2500MC/700 s řídicím systémem MAPPS IV. První kapitola práce se zaměřuje na 

charakteristiku CAD/CAM systému i konkrétního softwaru EdgeCam. Druhá kapitola 

předkládá detailní informace o konkrétním strojním zařízení a zároveň je stanovena skladba 

CNC kódu pro řídicí systém tohoto stroje. Účelem třetí kapitoly je samotný návrh 

postprocesoru, zatímco čtvrtá kapitola se věnuje tvorbě technologického postupu výroby 

součásti za účelem ověření správného nastavení postprocesoru. CNC kód vygenerovaný 

navrhnutým postprocesorem je na závěr ověřen výrobou konkrétní modelové součásti.  

 

Annotation of the Diploma thesis 

The goal of the Diploma thesis is in the most effective way to design and set up 

an  adaptive postprocessor for the selected software EdgeCam and production equipment such 

as DMG MORI SEIKY NLX 2500MC/700 with the control system MAPPS IV. The first 

chapter focuses on the characteristics of the CAD/CAM system and the specific software 

EdgeCam. The second chapter presents detailed information about the specific machine 

equipment, and is determined by the composition of the CNC code for the machine control 

system. The purpose of the third chapter is a proposal of the postprocessor. The fourth chapter 

is dedicated to creating technological process components in order to verify the proper 

postprocessor settings. As a conclusion, the CNC code generated by the proposed 

postprocessor is verified by production of a concrete model part. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Rád bych poděkoval vedoucímu práce Doc. Ing. M. Sadílkovi, Ph.D za konkrétní odborné 

připomínky, které přispěly ke zkvalitnění předkládané práce a firmě NEXNET, a.s. 

za spolupráci a poskytnutí odborných informací.  

  



OBSAH 

 
Úvod .................................................................................................................................... 8 

1. Charakteristika CAD/CAM softwaru EdgeCam ....................................................... 10 

1.1 CAD/CAM systém ............................................................................................. 10 

1.1.1 Soustruţení pomocí CAM systému ............................................................ 11 

1.1.2 Víceosé obrábění a jeho výhody ................................................................. 11 

1.1.3 Obrábění s poháněnými nástroji ................................................................. 12 

1.1.4 Simulace a verifikace CAM systému .......................................................... 12 

1.2 Popis EdgeCam .................................................................................................. 13 

1.2.1 Výhody EdgeCam ....................................................................................... 14 

2. Obráběcí stroj DMG MORI SEIKY 2500MC/700 .................................................... 15 

2.1 Popis stroje ......................................................................................................... 16 

2.1.1 Digitální koník ............................................................................................ 18 

2.1.2 Vřeteno ........................................................................................................ 18 

2.1.3 Revolverová hlava ...................................................................................... 19 

2.1.4 Dotyková sonda .......................................................................................... 19 

2.1.5 Ovládací panel ............................................................................................ 20 

2.2 Model stroje ........................................................................................................ 20 

2.3 Řídicí systém MAPPS IV ................................................................................... 21 

2.4 CNC funkce řídicího systému MAPPS IV ......................................................... 22 

2.4.1 G funkce ...................................................................................................... 22 

2.4.2 M funkce ..................................................................................................... 24 

3. Konstrukce postprocesoru ......................................................................................... 25 

3.1 Postprocesor ....................................................................................................... 25 

3.2 Konstruktér postprocesoru ................................................................................. 26 

3.2.1 Nastavení parametrů stroje.......................................................................... 28 



3.2.2 Formátovací tabulka NC kódu .................................................................... 30 

3.2.3 Funkce CNC kódu ....................................................................................... 31 

3.2.4 Sekvence CNC kódu ................................................................................... 34 

3.2.5 Odladění postprocesoru .............................................................................. 41 

4. Odladění a ověření funkčnosti postprocesoru při výrobě dílce ................................. 42 

4.1 Základní nastavení součásti v programu EdgeCam ........................................... 42 

4.2 Technologický postup v CAM systému ............................................................. 44 

4.3 Průběh výroby součásti a ověření funkčnosti navrhnutého postprocesoru ........ 45 

4.3.1 Seřízení nástrojů .......................................................................................... 45 

4.3.2 Upnutí obrobku ........................................................................................... 46 

4.3.3 Výroba součásti a odladění postprocesoru .................................................. 47 

Závěr .................................................................................................................................. 55 

Pouţitá literatura ................................................................................................................ 57 

Seznam pouţitých zkratek ................................................................................................. 58 

Seznam obrázků ................................................................................................................. 59 

Seznam tabulek .................................................................................................................. 61 

Seznam příloh .................................................................................................................... 62 

 

 

  



8 

 

Úvod 

Zavedení nejnovějších obráběcích metod představuje aktuální trend v oboru 

strojírenské technologie. S nástupem výpočetní techniky se stala neustálá inovace metod 

obrábění tím, co si tento obor ţádá. Úroveň inovací ovlivňuje konkurenceschopnost 

firmy, pro niţ jsou v současnosti rozhodujícími faktory rychlost výroby, přesnost 

a produktivita. Nezbytnými prvky pro zajištění těchto faktorů je nejen kvalitní 

CAD/CAM systém, ale i postprocesor, bez něhoţ se výroba sloţitějších součástí v rámci 

víceosého obrábění neobejde. K hlavním krokům ke zvýšení efektivity výroby patří 

zdokonalování technologické výrobní přípravy, provázání výrobního postupu, a tím 

i jednodušší návaznost jednotlivých úseků. 

Cílem této diplomové práce je co nejefektivněji navrhnout a nastavit postprocesor 

pro zvolený software EdgeCam a výrobní zařízení typu DMG MORI SEIKY NLX 

2500MC/700 s řídicím systémem MAPPS IV. Postprocesor lze popsat jako program 

ve speciálním jazyce daného CAM softwaru slouţící pro převod výstupu CAM systému 

z CL dat do CNC kódu obráběcího stroje.  Pro kaţdý stroj je tento CNC kód specifický 

a je nutné dodrţet přesnou skladbu kódu. 

Text diplomové práce je rozdělen do čtyř kapitol. Nejprve jsou nastíněny teoretické 

aspekty práce, jeţ jsou následně vyuţity nejen v průběhu tvorby postprocesoru, 

ale i v rámci ověření jeho funkčnosti. První kapitola charakterizuje CAD/CAM systém 

obecně a následně se zaměří na konkrétní software EdgeCam, jenţ je jeden 

z nejvhodnějších typů CAD/CAM systému pro strojírenskou výrobu, zvláště pro aplikace 

víceosého obrábění. Jedná se zároveň i o jeden z nejpouţívanějších programů v České 

republice, a proto byl zvolen pro účely této práce. Systém EdgeCam je distribuován v ČR 

společností NEXNET, a.s. 

Předmětem této práce je tvorba postprocesoru pro konkrétní strojní zařízení, a to 

obráběcí stroj DMG MORI SEIKY NLX 2500MC/700. Z tohoto důvodu druhá kapitola 

obsahuje charakteristiku tohoto stroje, jeho výhody a funkce. V této části je stanovena 

také skladba CNC kódu a tím i velké mnoţství pevných cyklů pro řídicí systém 

MAPPS IV, jenţ je součástí zvoleného stroje. Tato skladba CNC kódu musí být v souladu 

s konkrétním CNC kódem, tak aby stroj kód přijal a součást byla správně vyrobena. 
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Účelem třetí kapitoly je návrh samotného postprocesoru v programu Konstruktér 

postprocesorů, který je součástí systému EdgeCam. Samotnému návrhu předchází v této 

kapitole teorie postprocesorů a charakteristika programu Konstruktér postprocesorů. 

Postprocesor je navrhnut pro konkrétní víceosý stroj, jenţ byl charakterizován 

v předchozí kapitole. 

Ve čtvrté kapitole je v programu EdgeCam vytvořen technologický postup 

opracování navrhované součásti za účelem ověření správného chodu postprocesoru. 

Za součást k výrobě byl zvolen model disku, jenţ umoţní kontrolu a odladění funkčnosti 

postprocesoru. V této části práce je vygenerován konkrétní CNC kód v souladu 

se skladbou CNC kódu, jeţ byla definována v druhé kapitole. Na základě informací 

a údajů z předchozích částí práce se závěr této kapitoly zaměřuje na ověření 

vygenerovaného CNC kódu pomocí navrhnutého postprocesoru, a to výrobou součásti 

na  stroji DMG MORI SEIKY 2500MC/700. 
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1. Charakteristika CAD/CAM softwaru EdgeCam 

Diplomová práce se zabývá tvorbou postprocesoru pro obráběcí stroj DMG MORI 

SEIKI 2500MC/700 v systému CAD/CAM, a to konkrétně prostřednictvím počítačového 

systému EdgeCam. Z tohoto důvodu se první kapitola věnuje nejprve charakteristice 

CAD/CAM systému obecně, a to se zaměřením na CAM systém. Následně se pozornost 

přesune na popis konkrétního programu EdgeCam. 

1.1 CAD/CAM systém 

CNC stroje mohou být programovány buď ručně, nebo pro výrobu sloţitějších 

součástí je vhodné vyuţití počítačové podpory prostřednictvím různých CAD/CAM 

systémů. Komplexní CAD/CAM systém obsahuje dvě systémové části. První část CAD je 

určena pro tvorbu a úpravy výkresové dokumentace, přičemţ oblast CAM podporuje 

proces výroby. Pro účely této diplomové práce je podstatná právě oblast CAM. 

CAM systém připravuje data a programy pro řízení numericky řízených strojů 

pro automatickou výrobu součástí. Tento systém vyuţívá geometrické a další informace 

vytvořené ve fázi návrhu v systému CAD. V uţším pojetí představuje automatizované 

operativní zařízení výroby na dílenské úrovni a zahrnuje i automatický sběr dat 

o skončeném stavu výrobního procesu, numericky řízené výrobní systémy, automatické 

dopravníky a automatické sklady. Produkty tohoto charakteru umoţňují simulovat sled 

technologických operací při vlastní výrobě součástí. Simulují práci jednotlivých nástrojů 

v nejrůznějších technologiích obrábění, např. frézování, soustruţení, vrtání atd. 

Po ověření a odzkoušení bezpečného chodu výroby součásti je tímto modulem 

vygenerován program pro řízení CNC strojů. [1] 

CAM je modul pro počítačovou podporu výroby. Pracuje jak s geometrickými útvary 

v rovině, tak s modely součástí. Výsledkem činnosti CAM modulu je partprogram, 

jenţ  je tvořen sledem příslušných adres obsahujících kódový zápis geometrie 

a  technologie součásti. Tento sled adres jednoznačně popisuje obráběcí postup, který se 

pomocí postprocesoru upravuje pro konkrétní obráběcí stroj. Při tvoření partprogramu je 

třeba vycházet z následujících údajů: [1] 

 Geometrie stroje 

 Geometrie polotovaru 
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 Geometrie nástroje 

 Geometrie výsledného obrobku 

 Technologické a řezné podmínky 

 

1.1.1 Soustružení pomocí CAM systému 

CAM systémy zvládnou při soustruţení vygenerovat dráhy poháněných 

i nepoháněných nástrojů. Rozdělení soustruţení v CAM systémech je následující: [1] 

 2osé soustruţení 

 4osé soustruţení – soustruţení s druhou, případně třetí nástrojovou hlavou 

 Soustruţení s poháněnými nástroji (s C, Y a B osou) 

 Soustruţení s vyuţitím vedlejšího vřetene 

 

V praktické části této práce je vyuţito soustruţení s poháněnými nástroji s pouţitím 

C osy. 

1.1.2 Víceosé obrábění a jeho výhody 

Víceosým obráběním se rozumí vše, co v případě frézky přesahuje tři lineární osy 

a v případě soustruhu dvě lineární řízené osy. Je třeba rozlišit souvislé víceosé obrábění 

a obrábění ve více osách s vyuţitím indexace rotačních os. Celou řadu značně sloţitých 

obrobků lze obrobit pouze s vyuţitím indexace rotačních os. Naproti tomu, vyskytuje-li se 

na obrobku obecná prostorová plocha, pak je nejlépe vyuţít souvislého řízení lineárních 

i rotačních os pro dosaţení nejvyšší produktivity při splnění poţadavků geometrických 

tolerancí i integrity povrchu. [2] V této práci je vyuţito souvislé víceosé obrábění 

vzhledem k dispozicím stroje, na němţ jsou pouţívány tři lineární osy a jedna rotační osa. 

Největší výhodou víceosého obrábění je výrazné zvýšení konkurenceschopnosti 

firmy. Víceosé doplňky EdgeCamu nabízí široký rozsah víceosých obráběcích strategií – 

od jednoduchých po sloţité a propracované. V EdgeCamu lze ovlivnit kompletní 

moţnosti tří rozhodujících prvků víceosého obrábění: obráběcí strategie, pohyby nástrojů 

a osy nástrojů. [2] 

Rozšířené moţnosti kontroly kolizí s drţákem názorně ukazují nastavené parametry 

(rozšířené moţnosti kontroly kolizí s drţákem zajišťují bezpečné obrábění dokonce v těch 

nejsloţitějších operacích). Víceosé obrábění EdgeCamu poskytuje moţnost si zvolit, 

o  jaký typ dílce se jedná a přizpůsobí nastavení uţivatelského prostředí tak, aby bylo co 
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nejnázornější nastavení napojení drah v EdgeCamu, coţ umoţňuje kompletní řízení 

najetí/vyjetí a přejezdů mezi záběry. 

1.1.3 Obrábění s poháněnými nástroji 

Stroj zvolený k této diplomové práci má moţnost vyuţití obrábění s poháněnými 

nástroji, coţ je vyuţito i při výrobě součásti v poslední kapitole. Tyto stroje s poháněnými 

nástroji umoţňují provádět kromě běţného soustruţení také čelní a radiální frézování 

s C osou a čelní a radiální frézování v X, Y, Z a pohybem a rotací kolem Z osy. [1] 

V práci bude vyuţito čelní frézování s C osou. Programovat poháněné nástroje 

s C osou umoţňuje i EdgeCam. Vyuţívá ověřené frézovací cykly, které jsou v EdgeCamu 

k dispozici, čímţ je zachována integrita jak ve výstupech, tak ve stylu práce. [2] 

1.1.4 Simulace a verifikace CAM systému 

Do většiny CAM systémů je jiţ standardně vestavěna jednoduchá vizualizace 

a verifikace vytvořeného NC programu. Kvalitní vizualizace a verifikace tohoto programu 

je velmi rozšířenou oblastí v CAM systému a ve značné míře přispívá ke zvyšování 

efektivnosti obrábění. Pomocí této verifikace lze kontrolovat kolizi nástroje s obrobkem 

nebo upínkami. Verifikace také analyzuje případný zbytkový materiál nebo podřezání. [1] 

Tato oblast CAM systému tedy pomáhá korigovat chyby před samotnou výrobou 

součásti. 

CAM systémy umí simulovat a verifikovat kolize s materiálem a upínkami, a to nejen 

pro drţák nástroje a vřeteno, ale i pro kompletní obráběcí stroj, včetně jeho plné 

geometrie a pohybů. Takové programy umoţňují modelovat libovolné tvary nástroje, 

drţáku, upínek a svěráku. Pomocí speciálního modulu lze definovat rozměry a kinematiku 

konkrétního stroje, importovat jeho řídicí systém a provést simulaci a verifikaci pohybu 

stroje. Modelovaný obráběcí stroj je ovládán stejnými řídicími funkcemi, a proto se 

simulace stroje chová stejně jako reálný stroj v dílně. Tímto způsobem lze zvýšit 

spolehlivost obrábění a provést kontrolu funkcí stroje. Výhodou je prohloubení zkušeností 

programátorů a obsluhy bez vlastního pouţití stroje. [1]  

Simulace nástrojů a drţáků v CAM systémech jsou nepostradatelnou součástí 

CAD/CAM systému. Umoţňují virtuální pohled na průběh obrábění a zamezí tak 

případné kolizi drţáku nástroje s obráběným materiálem nebo upínačem. [1] 
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1.2 Popis EdgeCam 

Edgecam je přední CAM systém, umoţňující programování frézovacích, 

soustruţnických a soustruţnicko-frézovacích strojů. EdgeCam kombinuje uţivatelsky 

příjemné prostředí a intuitivní ovládání se sofistikovanou tvorbou drah nástrojů. 

EdgeCam je kompletní softwarové CAM řešení pro efektivní obrábění. Je navrţen 

tak, aby zvládal programování jednoduchých i velmi sloţitých součástí a nabízí plnou 

podporu pro poslední verze CAD systémů, obráběcích strojů, nástrojů a nejmodernějších 

technologií.  EdgeCam je top produkt společnosti VERO SOFTWARE a je 

dodávaný celosvětově přes síť specializovaných certifikovaných partnerů. Strategickým 

partnerem VERO SOFTWARE pro Českou a Slovenskou republiku je společnost 

NEXNET, a.s. [3] 

Soustruţení v programu EdgeCam poskytuje podporu pro široké spektrum obráběcích 

strojů, počínaje 2osými soustruhy, přes stroje s více hlavami, stroje s protivřetenem 

aţ po soustruţnicko-frézovací centra poslední generace. Na soustruţnicko-frézovacích 

strojích lze vyuţívat frézování s C, Y a B osou, vrtání a soustruţení v jednom uceleném 

obráběcím postupu, který je plně asociativní s obráběným modelem. Velký důraz 

na  snadné pouţití a optimalizaci strojních časů při práci na soustruţnicko-frézovacích 

strojích je základem při výrobě součásti v programu  EdgeCam.[3] 

EdgeCam nabízí nejen silné hrubovací a pokročilé dokončovací soustruţnické cykly, 

ale i vrtací a vyvrtávací cykly s moţností výstupu NC kódu v rozepsaném cyklu, 

nebo naopak pevném cyklu stroje. Výpočet obráběcích drah probíhá s ohledem 

na aktuálně pouţité nástroje a zbývající materiál k obrobení, čímţ je zamezeno například 

podřezání nebo naopak obrábění vzduchu.[3] 

Software EdgeCam má dva pracovní reţimy – DESIGN (kreslení geometrie) 

a VÝROBA. Pracovní reţim VÝROBA obsahuje tři moduly, a to soustruţení, frézování 

a drátořez. V této práci je vyuţit model soustruţení, který poskytuje standardní 

programovací nástroje pro programování C osy  s výrazně rozšířenými moţnostmi 

při kombinaci s modulem frézování. Modul soustruţení umoţňuje nastavit následující 

moţnosti: 

 Čelní kontury 

 Příčné kontury (kolmo na osu rotace obrobků) 

http://www.edgecamcz.cz/ADMIN/produkty-edgecam/edgecam-frezovani/
http://www.edgecamcz.cz/ADMIN/produkty-edgecam/edgecam-soustruzeni/
http://www.edgecamcz.cz/ADMIN/produkty-edgecam/edgecam-soustruznicko-frezovaci/
http://www.verosoftware.com/
http://www.verosoftware.com/
http://www.nexnet.cz/
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 Čelní vrtání 

 Příčné vrtání (kolmo na osu rotace obrobků) 

 Obě funkce, jak čelní, tak příčné vrtání, obsahují moţnost řadit body buď 

ve  směru hodinových ručiček, nebo v protisměru 

 Automaticky nastaví rovinu nástroje a konstrukční rovinu pro čelní / příčné 

kontury a čelní / příčné vrtání 

 Obrábění kontur C osou s 3D nebo plošné geometrie [2] 

 

1.2.1 Výhody EdgeCam 

Pouţití programu EdgeCam umoţňuje uţivateli čerpat následující výhody: [3] 

 Zvýšení pouţitelnosti stroje 

 Zkrácení programovacího času 

 Zkrácení strojního času 

 Eliminace chyb v programu 

 Umoţňuje grafickou simulaci mimo stroj 

 Zabraňuje kolizím a poškozením stroje 

 Pomáhá při cenové kalkulaci, díky přesným výpočtům strojních časů 

 Sniţuje náklady na nástroje a polotovar 
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2. Obráběcí stroj DMG MORI SEIKY 2500MC/700 

Tato kapitola se soustředí na charakteristiku víceosého obráběcího soustruhu DMG 

MORI SEIKI NLX 2500MC/700, jenţ byl zvolen pro účely této práce a je zobrazen 

na obrázku 1. Obráběcí soustruh vyrábí asijská firma DMG MORI SEIKY. Byl navrţen 

a vyroben za účasti nejmodernějších technologií za účelem obrábění rotačních obrobků 

pomocí obráběcích nástrojů a měkkých čelistí. Tento stroj je v souladu s obecně 

uznávanými bezpečnostními předpisy, normami a technickými parametry a svou 

univerzálností je vhodný do všech výrobních podniků. Na obráběcím stroji lze provádět 

hrubovací operace na rozměrově velkých součástech a je vhodný i pro obrábění jemných 

a velmi přesných dokončovacích operací. Tento stroj je určen pro obrábění kovů, pryţe 

i plastů. 

CNC soustruh je ovládá řídicím systémem MAPPS IV, coţ je moderní a výkonný 

systém společnosti MEFI navrhnutý přímo pro soustruhy DMG MORI SEIKI. Pomocí 

vnitřního operačního systému MAPSS IV je moţné vyuţít intuitivního dialogového 

programování přímo na stroji, coţ je výhodné především u méně sloţitých součástí. 

Operátor stroje tak má přehled nad vytvořeným programem pomocí 3D simulací. 

 Obrázek 1 – DMG MORI SEIKY 2500MC/700 
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2.1 Popis stroje 

Jednotlivé části víceosého obráběcího soustruhu DMG MORI SEIKI 2500MC/700 

jsou podrobně zobrazeny a popsány na obrázku 2 a obrázku 3. Na obrázku 2 jsou uvedeny 

jednotlivé části stroje podstatné pro chod víceosého soustruhu a ty nejdůleţitější z nich 

budou popsány v následujících podkapitolách. 

 

Obrázek 2 – Čelní pohled CNC soustruhu NLX 2500MC/700 

1 – Tlačítka napájení NC [ON]/[OFF]  7 – Ovládací NC panel 

2 – Revolverová hlava 8 – Ovládací panel stroje 

3 – Rameno snímače nastavení 9 – Dopravník třísek 

4 – Sklíčidlo 10 – Koník 

5 – Noţní spínač otevírání sklíčidla 11 – Výstraţný maják 

6 – Uzamykatelný spínač    

 

Obrázek 3 – Zadní pohled CNC soustruhu NLX 2500MC/700 

1 – Elektrický rozvaděč 2 – Hlavní spínač napájení 
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Níţe uvedená tabulka 1 zobrazuje základní parametry stroje. Jeden z nejvýraznějších 

parametrů stroje jsou maximální otáčky nástroje, které dosahují aţ 10 000 otáček 

za minutu. Tento parametr představuje výjimečnou hodnotu na současném trhu. 

Maximální soustruţnická délka 700 mm 

Maximální průchodnost vřetene 80 mm 

Maximalní soustruţený profil 250 mm  

Pohyb v ose X 260 mm 

Pohyb v ose Z 795 mm 

Pohyb koníku  734 mm 

Maximální otáčky vřetene 6000 ot/min 

Maximální otáčky nástroje 10 000 ot/min 

Rozměry stroje  3,9 x 2 x 1,9 m 

Váha stroje 5 500 kg  

Tabulka 1 – Základní údaje stroje 

 

Na obrázku 4 jsou přehledně zobrazeny jednotlivé osy stroje.  Osy pro pohyb nástrojů 

jsou osa X a osa Z. Tyto dvě osy se mohou pohybovat i zároveň a vytvoří tak sdruţený 

pohyb, například pro sráţení hran nebo výrobu součástí kuţelových tvarů.  Pro rotaci 

a natáčení obrobku do určité polohy slouţí osa C. Tohoto natočení součásti se vyuţije 

k frézování dráţek nebo vrtání otvorů mimo osu součásti. U tohoto typu obrábění je 

zapotřebí pouţít poháněné nástroje.  Osa B představuje prostor pro pohyb koníku. 

 

Obrázek 4 – označení jednotlivých os stroje MORI SEIKI 
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2.1.1 Digitální koník 

Koník je nedílnou součástí většiny soustruhů, slouţí k bezpečnému upnutí a udrţení 

dlouhých rotačních součástí, čímţ je zaručena osová přesnost.  Koník se pohybuje pomocí 

vedení v loţi, jak je zobrazeno na obrázku 5, a to pouze po ose B. Pohyb koníku je moţné 

ovládat pomocí ručního ovládání nebo CNC kódy.  Koník v našem konkrétním stroji 

slouţí pouze k udrţení obrobku, nelze ho vyuţít k vrtání nebo jiným funkcím.     

 

Obrázek 5 – Koník 

 

2.1.2 Vřeteno 

Vřeteno je sloţeno z několika součástí, především hřídele a loţisek. Na vřetenu je 

umístěné sklíčidlo pro udrţení obrobku při obrábění, jak je zobrazeno na obrázku 6. 

Otáčky vřetene dosahují aţ 6000 ot/min. Upnutí obrobku se ovládá pomocí pedálu 

nebo pomocí M funkcí, vysvětlených níţe.   

 

Obrázek 6 – Vřeteno 
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2.1.3 Revolverová hlava 

Revolverová hlava slouţí k uchopení obráběcích nástrojů. Revolverová hlava má 

dvanáct poloh, na nichţ jsou umístěny nástroje pro soustruţnické, frézovací a vrtací 

operace. Do revolverové hlavy lze umístit i obráběcí nástroje s poháněnými vlastnostmi, 

například při frézování obrobku. Ovládání revolverové hlavy a výběr jednotlivých pozic 

je pomocí strojních funkcí. Rotační nástroje dosahují rychlosti 10 000 ot/min. 

   

Obrázek 7 – Revolverová hlava s poháněnými nástroji 

 

2.1.4 Dotyková sonda 

Dotyková sonda představuje zabudovaný automatický snímač nastavení nástroje 

a umoţňuje funkce makroprogramu automaticky měřit a nastavovat hodnoty korekce 

nástroje upevněného v revolverové hlavě. Na obrázku 8 je zobrazena dotyková sonda 

pro měření nástroje.[6]  

 

Obrázek 8 – Dotyková sonda pro měření nástroje 
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2.1.5 Ovládací panel 

Ovládací panel je důleţitá část stroje pro ovládání celého stroje. Ovládací panel 

obsahuje displej a mnoţství ovládacích tlačítek, která jsou přehledně rozmístěna 

pro snadnější ovládání stroje, jak je zobrazeno na obrázku 9. Panel disponuje i moţností 

připojení USB disku pro přenos CNC programu, coţ bude vyuţito k načtení 

vygenerovaného CNC kódu za účelem ověření postprocesoru. 

 

Obrázek 9 – Ovládací panel stroje 

 

2.2 Model stroje 

Pro zobrazení veškerých kolizí, pojezdu nástrojů a umístění sklíčidla poslouţí 

vytvořený model stroje v programu SpaceClaim. Tvorba modelu v programu SpaceClaim 

je velmi rychlá a jednoduchá. Části dílů modelu stroje jsou velmi zjednodušené, aby 

v programu Konstruktér postprocesorů zabíral co nejmenším objem dat, ale na druhou 

stranu je navrhnut tak, aby  model poskytl přesnou grafickou simulaci a detekci kolize. 

Po  vytvoření modelu stroje v programu SpaceClaim je nutné nastavit v programu 

Konstruktér postprocesorů osy stroje, pohyblivé a rotační části stroje tak, jak je zobrazuje 

obrázek 10.  
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Obrázek 10 – Vytvořený model stroje DMG Mori Seiki 2500MC/700 

 

2.3 Řídicí systém MAPPS IV 

Řídicí systémy jsou nedílnou součástí moderních zařízení v různých oborech 

průmyslu. Ve výrobě jsou řídicí systémy na bázi skládání CNC kódu masově nasazovány 

vzhledem k jejich nesporným výhodám, a to počínaje automatizací a konče interpolací 

sloţitých pohybů při obrábění více pohybovými osami. Mezi hlavní poţadavky na řídicí 

systémy v oboru obráběcích strojů patří zejména vysoká přesnost dráhového řízení, dobrá 

jakost obrobeného povrchu, vysoký výrobní výkon s minimem nepracovních časů, vysoká 

spolehlivost, snadná obsluha a v neposlední řadě moţnost integrace široké řady periferií. 

Společnost MEFI, s. r. o. vyvinula novou verzi řídicího systému čtvrté generace 

MAPPS IV, která výrobcům strojů nebo jejich uţivatelům umoţní provést individuální 

změny v topologii regulačních smyček nebo připojit řadu periferií přes standardizované 

rozhraní. [8] 

K základním prvkům programu patří menu s funkcemi navrtávání, vrtání, frézování, 

soustruţení, vytváření tvarových zápichů, závitování, vytváření kontur, vystruţování. 

Pomocí funkcí lze snadno naprogramovat ostrůvky, kapsy, tvarové dráţky a jiné tvary. 

Funkce frézování na soustruhu je podporována pomocí obrábění na stroji s C osou. 

MAPPS IV pracuje v prostředí podobném osobnímu počítači, byl navrţen pro intuitivní 

a  jednoduchou komunikaci s uţivatelem. Správa programů je řešena co nejjednodušeji 

a  umoţňuje třídit programy podle různých faktorů podle preference zákazníka (číslo 



22 

 

programu, datum, velikost, komentář). Pracovní prostoje byly zredukovány a funkce jsou 

jednodušší. [9] 

Systém MAPPS IV je určen jak pro řízení klasických strojů (frézky, soustruhy, 

karusely) tak i pro náročné aplikace vysokorychlostního obrábění, řízení robotů a různých 

speciálních jednoúčelových strojů a brusek. Ve velké míře se pouţívá také pro řezací 

a  vypalovací stroje (plazmou, autogenem) včetně řezání vodním paprskem. [8] 

K vytváření obráběcích programů zadáváním poţadovaných dat do postupně 

zobrazovaných poloţek na obrazovce slouţí automatické dialogové programování 

nazývané CAPS. Díky tomuto programování dochází k výraznému sníţení pracovního 

zatíţení a lze tak očekávat zlepšení účinnosti programování. V tomto prostředí lze 

jednoduše vytvářet veškeré soustruţnické a frézovací operace. Konturu vytvořeného 

programu si lze prohlédnout na obrazovce přes 3D animaci. Dialogového programování 

se vyuţívá pro výrobu jednodušších součástí při kusové výrobě, pro výrobu sloţitějších 

součástí je vhodnější vyuţít technologii CAD/CAM. [6] 

 

2.4 CNC funkce řídicího systému MAPPS IV 

Pro návrh postprocesoru je nejprve nutné stanovit přesnou skladbu CNC kódu, 

aby  navrhnutá součást byla přesně vyrobena. Výsledný CNC kód bude pouţitelný 

pro  řídicí systém MAPPS IV. Základní struktura CNC kódu pro tento řídicí systém je 

tvořena řadou symbolů a příkazů, které začínají písmenem a číselnou hodnotou. CNC kód 

je rozdělen do jednotlivých vět a skupin funkcí. V praktické části práce jsou vyuţity 

především G a M funkce, jeţ jsou charakterizovány v následujících podkapitolách. 

2.4.1 G funkce 

Kódy G se rovněţ nazývají přípravné funkce. Kódy G se skládají z adres G 

a  numerická hodnota za adresou G definuje metodu obrábění a reţim pohybu osy 

v zadaném bloku. Systém stanoví reţim řízení v souladu se zadanými kódy G. Numerická 

hodnota za adresou G definuje příkazy zapsané v tomto bloku. Adresa následujícího 

G  kódu se musí zadat podle pořadí formátu. Níţe jsou uvedeny nejčastěji pouţívané G 

funkce, přičemţ úplný výčet těchto funkcí je zobrazen v příloze 1.  
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G00 – Rychloposur 

G01 – Lineární interpolace 

G02 - Kruhová interpolace, CW (po směru hodinových ručiček) 

G03 - Kruhová interpolace, CCW (proti směru hodinových ručiček) 

G04 – Prodleva 

 

Zadáním příkazu G00 jsou všechny pohyby stroje prováděny rychloposuvem. Tento 

příkaz je pouţit především pro přesun obráběcího nástroje k obrobku, odsunutí během 

operace a přesunem do polohy výměny nástroje. Pouţití tohoto příkazu uvádí níţe 

uvedený příklad. Příkaz G00 volá polohování stroje rychloposuvem, značení X, Y, 

Z specifikuje cílový bod najetí stroje do polohy, souřadnice jsou v absolutních hodnotách. 

Značení U, V, W specifikuje cílový bod najíţdění do polohy, souřadnice jsou 

v přírůstkových hodnotách. 

Příklad: G00 X(U)_Y(V)_Z(W)_ ; 

Příkazem  G01 je definován lineární pracovní posuv, jehoţ pouţití znázorňuje níţe 

uvedený příklad. Cílový bod obrábění je specifikován značením souřadnic v absolutních 

hodnotách X, Y, Z. V přírůstkových hodnotách jsou souřadnice značeny U, V, W. 

Značení F specifikuje rychlost posuvu a udává se jako vzdálenost ujetá nástrojem buď 

na  otáčku vřetene, nebo za minutu. 

Příklad: G01 X(U)_ Y(V)_ Z(W)_ F_ ; 

Funkce G02, případně G03 vyvolá reţim kruhové interpolace. Příklad tohoto reţimu 

lze vidět níţe. X, Y, Z specifikuje konečný bod oblouku v absolutních hodnotách, 

R  udává poloměr oblouku. Body I, K specifikují vzdálenosti a směr z počátečního bodu 

do  středu oblouku. Tyto funkce provedou pohyb nástroje po kruţnici, v případě G02 

pohyb po směru hodinových ručiček a v případě G03 pohyb proti směru hodinových 

ručiček. Funkce slouţí pro výrobu oblouků.  

Příklad: G02 (G03) X(U)_ Z(W)_ R_ F_ ; 

G02 (G03) X(U)_ Z(W)_ I_ K_ F_ ; 
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2.4.2 M funkce 

M kódy jsou nazývány pomocnými funkcemi. Jsou určeny pro řízení běhu programu, 

zapínání a vypínání přívodu chladicí kapaliny. Níţe jsou uvedeny nejčastěji pouţívané 

M  funkce, přičemţ úplný výčet těchto funkcí je zobrazen v příloze 2.  

M00 – Zastavení programu 

M01 – Volitelné zastavení 

M02 – Konec programu 

M03 – Spuštění vřetena 

M04 – Spuštění vřetena (obráceně) 

M05 – Zastavení vřetena 

M08 – Spuštění řezné kapaliny 

M09 – Vypnutí řezné kapaliny 

M10 – Sevření sklíčidla 

M11 – Uvolnění sklíčidla 

M13 – Spuštění vřetena poháněného nástroje  

M14 – Spuštění vřetena poháněného nástroje  

M30 – ukončení programu a přetočení na začátek 
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3. Konstrukce postprocesoru 

Prostředek, jenţ propojí poţadovanou technologii výroby s reálným CNC strojem je 

postprocesor. Lze jej popsat jako program ve speciálním jazyce daného CAM softwaru 

slouţící pro převod výstupu CAM systému z CL dat do CNC kódu obráběcího stroje. 

Pro  kaţdý stroj je tento CNC kód specifický a je nutné dodrţet přesnou skladbu kódu. 

Tato část se bude tedy zabývat konstrukcí postprocesoru. Nejprve se zaměří na teorii 

postprocesorů, následně bude popsán program pro tvorbu postprocesorů Konstruktér 

postprocesorů a na závěr této části bude navrhnut konkrétní postprocesor pro stroj DMG 

MORI SEIKI 2500MC/700.  

 

3.1 Postprocesor 

Postprocesory jsou v dnešní době koncipovány pouze jako překladače výstupních dat 

z CAM systému (CL data – Cutter Location data) do NC programu, který musí odpovídat 

pouţitému řídicímu systému a konstrukčnímu uspořádání stroje. Většina standardně 

řešených postprocesorů však neumoţňuje jiná rozšíření a jsou zpoplatněné pouze 

odpovídajícímu CAM systému. Metoda je zaloţena na překladu textového souboru 

s CL  daty. CL data mají obecně různé formáty podle pouţitého CAM systému. Podle 

jejich syntaxe a sématiky musí být sestaveny takové algoritmy, jeţ zaručí vygenerování 

odpovídajícího CNC programu. Postprocesor můţe být nadále upravován a rozšiřován 

o  další funkce, podle konkrétní aplikace. [4]  

 

Obrázek 11 – Tvorba postprocesoru 



26 

 

Postprocesor spadá do výše uvedeného řetězce na obrázku 11, jeţ shrnuje postup 

tvorby automatizované přípravy výroby. Proto je nutné respektovat okrajové podmínky, 

které jsou dány ostatními bloky v tomto řetězci, navazujícími na samostatný postprocesor. 

Obrázek 11 také podává představu o skutečnosti, ţe postprocesor nemusí být součástí 

systému CAM, můţe být samostatně stojící program a podle jeho hlavní funkce, kterou je 

automatická tvorba NC programu na základě zpracování souboru s CL daty, lze tvrdit, 

ţe  jde ve své podstatě o překladač. [4] 

Soubor s CL daty obsahuje veškeré informace, nutné pro vytvoření konkrétního NC 

programu. V CAM systému se nastaví odpovídající tolerance pro generování dráhy 

nástroje a ty jsou poté promítnuty do výsledných souřadnic v souboru CL dat. Téţ jsou 

zde obsaţeny informace ohledně pouţitých nástrojů, posuvné hodnoty, hodnoty otáček 

vřetene a smysl rotace, poţadované chlazení. Souřadnice referenčního bodu nástroje jsou 

generovány v CL datech vzhledem k nastavenému souřadnému systému obrobku v CAM. 

Pro víceosé obrábění jsou tyto tři souřadnice doplněny ještě o další tři reálná čísla, 

pomocí kterých je určena také orientace nástroje v prostoru. [4] 

Pro víceosé obrábění je nezbytně nutné, aby postprocesor transformoval souřadnice 

referenčního bodu nástroje v kaţdém bloku CL dat. Transformace je poté závislá 

na  konstrukčním uspořádání stroje. Jelikoţ se do procesu obrábění zapojují i rotační 

strojní osy spolu s lineárními strojními osami není sestavení transformačních rovnic 

jednoduchý úkol. Formát výsledného NC programu je platný vţdy u řídicího systému 

pouţitého obráběcího stroje. [4] V případě řídicího systému MAPPS IV je nutné 

pro účely této práce přizpůsobit výstup postprocesoru, tj.skladbu CNC kódu podle 

poţadavků řídicího systému. 

 

3.2 Konstruktér postprocesoru 

Při tvorbě nového postprocesoru se v minulosti pouţívala textová šablona 

a  programovalo se přímo v programovacím jazyce kompilátoru postprocesoru v daném 

CAM systému. V dnešní době existuje program, jenţ nám tvorbu postprocesoru výrazně 

ulehčí. V programu EdgeCam jde o aplikaci nazývanou Konstruktér postprocesorů.  

V aplikaci Konstruktér postprocesorů lze vytvořit postprocesor i s pouhou 

uţivatelskou znalostí CAM systému a řídicího systému stroje. Postprocesor lze vytvořit 
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pouţitím přednastavené šablony a její moţnou korekcí. Aplikace Konstruktér 

postprocesorů nabízí přednastavené šablony pro řadu řídicích systémů i strojů, 

např. pro  řídicí systémy Siemens, Fanuc, Heidenhain i konkrétně pro stroj MORI SEIKY.  

Přednastavené šablony, které vygenerují CNC kódy, jsou v normách DIN/ISO. Pro řídicí 

vlastnosti konkrétního stroje je vţdy nutné zasáhnout a upřesnit přednastavenou šablonu 

a také upravit podle řídicího systému. 

Postprocesor bude navrţen pro zvolený stroj DMG MORI SEIKI 2500MC/700 

s řídicím systémem MAPPS IV. Celý návrh bude vytvořen v programu Konstruktéru 

postprocesorů, kde bude zvolena vhodná přednastavená šablona, jiţ upravíme a odladíme 

pro NC kód ke konkrétnímu stroji. Úprava přednastavené šablony bude provedena 

v takové míře, aby byly nastaveny všechny strojní funkce tak, aby navrţený postprocesor 

vygeneroval kompletní a přesný NC kód v programu EdgeCam. 

Po spuštění programu Konstruktér postprocesorů se zobrazí nabídka výběru stroje 

pro  tvorbu postprocesoru. Výběr typu stroje v programu Konstruktér postprocesorů je 

zobrazen na obrázku 12. 

 

Obrázek 12 – Volba stroje v programu Konstruktér postprocesorů 

 

Pro výrobní stroj DMG MORI SEIKI 2500MC/700 se zvolí ze zobrazené nabídky typ 

stroje soustruh (Lathe), pod který spadá příslušný stroj. Po zvolení typu stroje se dále 

zobrazí všechny přednastavené šablony dostupných strojů.  Pro tvorbu postprocesoru 

v programu Konstruktér postprocesoru zvolíme přednastavenou adaptivní šablonu 

adaptive-moriseiki.cgt, která umoţní automatickou aktualizaci postprocesoru v jakékoliv 

verzi EdgeCamu. Pro upřesnění tvorby postprocesoru je zde třeba uvést, ţe návrh je 

tvořen pro víceosý soustruh s osami X, Z a s osou rotace vřetena a nástroje C. Zvolenou 

přednastavenou šablonu a její nastavení znázorňuje obrázek 13. 
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Obrázek 13 – Výběr přednastavených šablon v programu Konstuktér postprocesorů 

 

Po zvolení potřebných parametrů a typu šablony bude postprocesor dále navrhován 

tak, aby co nejpřesněji odpovídal výrobnímu stroji i řídicímu systému. Výstupní CNC kód 

bude odladěn v šabloně takovým způsobem, aby se shodoval s CNC kódem napsaným 

ručně na panelu stroje. Celé odladění postprocesoru lze rozdělit do několika částí. V první 

části se nastaví přesné parametry stroje, a to pro správnou funkci stroje. Poté následuje 

nastavení výstupní podoby NC kódu do formátovací tabulky parametrů NC kódu. V další 

části je třeba nastavit přesné funkce CNC kódu, přičemţ v poslední části návrhu 

postprocesoru se odladí jednotlivé sekvence CNC kódu.  

3.2.1 Nastavení parametrů stroje 

V první části odladění postprocesoru se nastaví jednotlivé parametry CNC stroje, jako 

jsou rozsahy pojezdů v daných osách, otáčky vřetena, poloha výměny nástroje a další. 

U tohoto nastavení se vychází z technického manuálu stroje.  
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Název stroje Mori Seiki 2500MC/700 

Jednotky milimetry 

Výchozí přípona NC souboru .nc 

Maximální rychloposuv 30 000 

Roviny interpolace oblouků XY 

Rozklad rychloposuvu Ano 

Největší poloměr interpolace 9999,99 

Oblouk ve šroubovici Jednochodé 

Rychloposuv 3D Ne 

Zobrazení rohové korekce Zaoblený 

Podpora korekce helix Ano 

Výstup v křivkách Ano 

Výstup indexovaného systému 

souřadnic 
Souřadnice stroje 

Integrovat shodné CPL Ano 

Tabulka 2 – Parametry CNC stroje 

 

Ke správnému chodu postprocesoru je nutné přesně nastavit parametry stroje 

v návrhu, tyto parametry jsou zobrazeny v tabulce 2. Veškeré hodnoty musí být co 

nejpřesnější. Důleţitými parametry jsou výstupní jednotky stroje, jimiţ jsou v tomto 

případě milimetry, dále výchozí přípona NC souboru a výstup indexovaného systému 

souřadnic. 

Další část směřující ke správnému nastavení postprocesoru je nastavení vřeteníku 

a  polohy výměny nástrojů, jak lze vidět v tabulce 3. Správné nastavení těchto parametrů 

slouţí pro správné pohyby nástrojů ve stroji. Maximální počet pozic nástrojů ve vřeteníku 

je 12. 

Název Vřeteník 

Počet pozic 12 

Poloha reference X0 Z0  

Maximální posuv 30000 

Prodleva výměny 

nástroje 
5 

Pouze polohování Ne 

Tabulka 3 – Nastavení vřeteníku 
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Mezi základní parametry nastavení postprocesoru patří nastavení limitů otáček stroje 

a poháněných nástrojů. Toto nastavení zobrazuje tabulka 4. Jsou zde uvedeny minimální 

a  maximální hodnoty otáček za minutu vřetene a poháněného nástroje a počet 

otáčkových řad.  

Minimum otáček za minutu 10 

Maximální otáčky za minutu 6 000 

Maximální uţívané otáčky za minutu 6 000 

Počet otáčkových řad 1 

Tabulka 4 – Nastavení otáček vřetene 

 

3.2.2 Formátovací tabulka NC kódu 

V rámci konstrukce postprocesoru následuje vyplnění formátovací tabulky parametrů, 

která je zobrazena na obrázku 14. Pomocí formátovací tabulky se nastaví podoba 

výstupního NC kódu. Hodnoty kaţdého znaku se nastavují zvlášť do jednotlivých adres. 

Kaţdá adresa je vyplněna zvlášť, přičemţ v kaţdé jednotlivé adrese se nastaví počet 

celých i desetinných míst. Všechny hodnoty jsou ve formátovací tabulce dále ověřeny 

ve  výstupním NC kódu.  

 

Obrázek 14 – Formátovací tabulka 
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Pro nastavení kaţdé adresy je moţné pouţít následujících moţností: 

 Počet znaků adresy 

 Počet znaků v desetinných místech 

 Nastavení nuly 

 Nastavení mezery 

 Bez desetinné tečky 

 Nastavení “,“ nebo “.“ 

 Nastavení “+ “ před kladné hodnoty  

 

3.2.3 Funkce CNC kódu 

K poţadovanému stavu postprocesoru je třeba dále nastavit jednotlivé funkce CNC 

kódu. Vychází se z technického manuálu výrobního stroje, podle něhoţ se přesně nastaví 

funkce CNC kódů. V této části se opět vychází z přednastavené šablony pro stroj Mori 

Seiki, ale  je zapotřebí důkladně všechny funkce projít a případně doladit pro konkrétní 

stroj. 

 

M funkce 

V této části se nastavují strojní funkce M. Znak M vychází z anglického slova 

machine neboli stroj. Ke kaţdé strojní funkci M je přiřazena číselná hodnota, která určí 

jednotlivé funkce pro náš konkrétní obráběcí stroj. Pomocí M funkcí lze nastavovat 

chlazení, roztočení vřetena nebo i konec programu. Obrázek 15 uvádí nastavení strojních 

funkcí pro náš konkrétní stroj. 
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Obrázek 15 – Strojní funkce M 

 

Číslování sekcí 

Číslování sekcí slouţí pro lepší přehlednost CNC kódu. V našem případě se číslování 

značí písmenem N. Číslování začíná číslem 1 a vţdy další sekci přiřadí následující 

hodnotu. 

 

Posuvy 

Pohyb nástroje můţe být zvolen jako pohyb lineární, pohyb po oblouku nebo pohyb 

po  šroubovici. Pohyby nástrojů jsou udávány v hodnotách v mm/min nebo mm/ot. 

Lineární pohyb se značí znakem G1, rychloposuv se značí G0 a pohyby po oblouku se 

značí znakem G2 nebo G3. Rychlost pohybu nástroje se značí znakem pro posuv F. Níţe 

uvedené syntaxe znázorňují konkrétní příkaz pro posuv. 

 

Syntaxe pro posuvy: 

G1 X20 Z2 F0,15  - syntaxe pro lineární posuv na zvolené souřadnice  

  o rychlosti 0,15mm/ot 

 

G0 X50 Z20 - rychloposuv, přejezd na zvolené souřadnice maximální  

   rychlostí 
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Výměna nástroje 

Výměna nástroje představuje proces vyvolaný funkcí T. Znak T je odvozen 

od  anglického slova Tool neboli nástroj. Tato funkce T se pouţívá k vybrání určitého 

nástroje a k nastavení souřadnicového systému pomocí korekce nástroje. Rovněţ čte data 

potřebná k provedení automatické korekce poloměru hrotu nástroje. Funkce také zajišťuje 

přesun nástroje do polohy výměny nástroje a její výměnu. Přesun do polohy výměny je 

rychloposuvem. 

Čtyřmístné číslo za adresou T označuje číslo nástroje a číslo korekce nástroje. Číslo 

nástroje je shodné s číslem stanice revolverové hlavy, v níţ je nástroj nainstalován. 

Revolverová hlava se dvanácti pozicemi má proto čísla nástrojů v rozsahu 1 – 12. [5] 

Konkrétní příkaz pro vyvolání nástroje znázorňuje následující syntaxe. 

 

 

Syntaxe pro vyvolání nástroje: 

G0 T0101   -vPrvní dvě číslice znamenají nástroj v revolverové hlavě 

-vDruhé dvě číslice znamenají korekci zvoleného nástroje 

 

Modální platnost 

Modální platnost lze nazvat také jako trvalé nastavení změny. V této sekci se nastaví 

potlačení výpisu opakovaných stejných příkazů jdoucích po sobě. Je-li zadán příkaz 

lineárního pohybu G1, stačí zadat příkaz na začátek operace a dokud nebude změna 

pohybu, postačuje zadávat pouze souřadnice pohybu. Toto nastavení slouţí především 

pro  lepší přehlednost CNC kódů a nebude se tím zvyšovat počet řádků v programu 

psaním opakovaných příkazů. 

 

Ladění maker 

V této sekci lze nastavit výpis postprocesoru. Výstupem je samozřejmě CNC kód, 

avšak  pomocí této sekce je moţné nastavit i výpis poznámek, názvy jednotlivých operací 

nebo  názvy zvolených nástrojů. Tato sekce umoţní přesněji a rychleji odladit 

postprocesor. Snadná orientace mezi jednotlivými částmi kódů nám umoţní rozpoznat 

a  dohledat konkrétní části vygenerovaného CNC kódu. 
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Obrázek 16 – Výpis CNC kódu v reţimu ladění 

 

Jak je patrné na obrázku 16, vygenerovaný CNC kód je znázorněn černou barvou, 

přičemţ modrou barvou jsou označené bloky v reţimu ladění. Na obrázku lze vidět čtyři 

bloky CNC kódu (černá barva) s následujícími makry (modrá barva), to umoţní přesněji 

doladit nastavené parametry v odpovídajícím bloku.  Tento výpis nám sice zvýší počet 

řádků při generování CNC kódu, avšak je moţné jednotlivé bloky rychleji nalézt a upravit 

podle potřeb CNC kódu stroje. Při závěrečném odladění postprocesoru se musí reţim 

ladění maker vypnout, aby se generoval pro obsluhu CNC stroje pouze samostatný CNC 

kód. 

Dosavadními kroky byl dovršen proces nastavení funkcí CNC kódu pro konkrétní 

stroj této diplomové práce.  Jednotlivé funkce CNC kódu byly odladěny a zároveň 

přizpůsobeny pro jejich snadnou čitelnost operátorem CNC stroje. Další podkapitola se 

zabývá jednotlivými sekvencemi CNC kódů, jejich úpravou a doladěním. 

3.2.4 Sekvence CNC kódu 

Sekvence CNC kódu obsahuje nejpodrobnější fázi nastavení postprocesoru. Kaţdá 

sekce sekvencí CNC kódu obsahuje vzor kaţdého bloku CNC kódu. Tyto vzory jsou 

rozděleny do jednotlivých částí. [7] 

Výpis jednotlivých části sekvence CNC kódů:  

 NC program 

 Strojní funkce 

 Pohyby nástrojů 

 Výměna nástrojů 

 Vrtací cykly 

 Podprogramy 

 Strojní funkce v ose C 

 Výměna nástrojů v ose C 

 Vrtací cykly v ose C 
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V kaţdé části sekvence CNC kódu lze nastavit několik bloků, které obsahují výstupní 

výpis jednotlivých řádků CNC kódu.  Pro ukázku popisu sekvencí byly vybrány pouze ty 

nejdůleţitější pro tvorbu postprocesoru. 

 

NC program 

V této části se nastavují bloky pro začátek nebo konec programu. Níţe je zobrazen 

zápis bloku v aplikaci Konstruktér postprocesorů pro začátek programu. 

 

Zápis v Konstruktéru posprocesoru: 

%  

[PROGID]([PARTNAME]) 

 

Výstupní CNC kód: 

% 

O0054 (54-disk-1str) 

 

    Z uvedených syntaxí je zřejmé, ţe obsah je poskládán z  kombinací prvků programu 

Konstruktéra postprocesorů a klasického textu. Na prvním řádku je znak %, jenţ se 

ve  výstupním kódu nezmění a systém stroje ho zaznamená jako začátek programu. 

Následuje syntaxe [PROGID], jeţ značí číslo programu v prostředí EdgeCam. Další 

příkazy jsou v kulatých závorkách ([MACHINENAME]) a ([PARTNAME]), 

coţ  ve  výstupním kódu znamená, ţe příkazy jsou uvedeny jako poznámka a popisují 

název stroje a název programu. 

 

Syntaxe pro konec programu je znázorněna níţe a zároveň zobrazena na obrázku 17. 

 

Zápis v Konstruktéru posprocesoru: 

[DELETE][BLKNUM][PROGEND] 

%  

 

Výstupní CNC kód: 

M30 

% 
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    Ve výše uvedeném zápisu je pouţita syntaxe [DELETE], jeţ umoţní přeskočení bloku 

a  na niţ navazuje prvek [BLKNUM] pro vypsání do jednotlivých řádků. Funkce 

pro  ukončení programu M30 je zapsána v konstruktéru jako [PROGEND]. Celý program 

je ukončen znakem %, který se ve výstupním kódu opět nezmění a systém stroje ho 

zaznamená jako konec programu. 

 

 

Obrázek 17 – Sestavení bloku pro konec programu 

 

Strojní funkce 

Strojní funkce slouţí k ovládání funkcí CNC stroje. Mezi tyto strojní funkce patří 

například ovládání chlazení, ukončení programu, atd. 

 

Pro návrh postprocesoru v této práci budou pouţity následující strojní funkce: 

 Chlazení 

 Nastavení posuvu 

 Programové ukončení 

 Prodleva 

 Ovládání vřetena 

 Komentář 

 Rozšíření parametru PDI 

 Zápis do zdrojového kódu 
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Většina těchto strojních funkcí patří mezi klasické ovládání pomocí M funkce. Níţe 

uvedený zápis a obrázek 18 znázorňuje ukázku klasického ukončení programu pomocí 

strojní funkce M30 v prostředí Konstruktéru postprocesorů. 

 

Zápis v Konstruktéru posprocesoru: 

[DELETE][BLKNUM][STOPMCODE] 

 

 

Obrázek 18 – Blok pro nastavení ukončení programu 

 

Pohyby nástrojů 

Moţné formy pohybů nástroje upnutého ve vřeteníku jsou následující: 

 Rychloposuv 

 Lineární interpolace 

 Kruhová interpolace 

 Rychloposuv do výměny 

 Posuv po výměně 

 Rychloposuv do reference 

 

Jelikoţ existuje moţnost nastavení mnohem více bloků, pro ukázku pohybu nástroje 

je níţe ukázán pouze případ rychloposuvu. Jak vyplývá z předchozích kapitol, 

rychloposuv se značí symbolem G0. 
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Výstupní CNC kód: 

G0 X81.548 Z-50.876 

 

V tomto případě CNC kód přemístí rychloposuvem nástroj na zvolené souřadnice. 

Pro  program Konstruktéra postprocesorů zapíšeme rychloposuv do bloku následovně. 

 

Zápis v Konstruktéru posprocesoru: 

[DELETE][BLKNUM][FEEDMODEGCODE][RAPIDGCODE][XMOVE][ZMOVE] 

 

 

Obrázek 19 – Nastavení rychloposuvu 

 

Výměna nástrojů 

Tato část se zabývá samotným nastavením výměny nástroje. Opět lze nastavit 

pro  výměnu nástroje několik sekcí. 

 

Jednotlivé sekce pro nastavení výměny nástrojů jsou následující: 

 Jádro nastavení vyvolaní nástroje 

 Jádro nastavení vyvolání rotačního nástroje 

 První výměna 

 Běţná výměna 

 Poslední výměna 
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Pro znázornění bude přednastaveno nastavení běţné výměny. Symbol pro výměnu 

nástroje ve výstupním CNC kódu je znak T. První dvě číslice značí pozici nástroje 

umístěné ve vřetenové hlavě a další dvě číslice značí korekci zvoleného nástroje. Níţe je 

ukázán zápis v prostředí Konstruktéra postprocesorů v sekci nastavení vyvolání nástroje. 

 

Výstupní CNC kód: 

G0 T0101 

 

Zápis v Konstruktéru posprocesoru: 

[DELETE][BLKNUM][RAPIDGCODE][TURRETNO_ATC][LENGTHOFFSET] 

([COMMENT])  

 

Blok pro výměnu nástroje začíná znakem pro rychloposuv, který je zadán syntaxí 

[RAPIDGCODE]. Následuje syntaxe vyvolání pozice nástroje umístěného ve vřeteníku 

[TURRETNO_ATC].  Ke kaţdému vyvolanému nástroji je okamţitě přidělena i korekce 

nástroje, jeţ je vyvolána syntaxí [LENGTHOFFSET]. Na posledním místě se nachází 

syntaxe pro vloţení komentáře ke zvolenému nástroji. V ostatních sekcích výměny 

nástroje je nastavena syntaxe [TOOLCHANGE-ATC]. Tato syntaxe odkazuje na výměnu 

nástroje nastavenou v sekci Jádro nastavení vyvolání nástroje. 

U rotačních nástrojů budou syntaxe pro výměnu nástroje nastaveny stejně jako u běţných 

soustruţnických nástrojů, po načtení nástroje bude však přidána věta  G97 S100 M13, 

která roztočí nástroj pomalými otáčkami. Důvodem je doporučení výrobce stroje 

za  účelem zmírnění rázu v hlavě. 

 

Cykly pro tvorbu otvorů 

Tato část popisuje nastavení cyklů pro tvorbu otvorů, v této sekci lze opět nastavit 

řadu moţných způsobů výroby otvorů, a to: 

 Vrtací cyklus 

 Vrtací cyklus s odskokem 

 Vystruţování 

 Vyvrtávací cyklus 

 Závitování 
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Pro ukázku je zde uveden cyklus pro vrtání, jenţ byl pouţit i při výrobě součásti 

při  odladění postprocesoru. Vrtací cyklus slouţí pro vrtání otvorů. Syntaxe pro vrtací 

cyklus se vyvolává pomocí kódu G83. Za G kódem následuje hloubka otvoru a najetí 

bezpečné vzdálenosti od součásti. Syntaxe výstupního CNC kódu je níţe znázorněna.  

 

Výstupní CNC kód: 

G83 Z-20 R10.0 F0.1 

 

Zápis v Konstruktéru posprocesorů: 

[DELETE][BLKNUM][DRILLGCODE][ZMOVE][<C>RPLANE][PECKDEPTH][DWE

LLTIME][CYCLEZFEED] 

 

Blok pro vrtací cyklus se vyvolá pomocí syntaxe [DRILLGCODE]. V tomto bloku je 

zapotřebí dále nastavit parametry pro vrtací cyklus. Jeden z parametrů je hloubka vrtání, 

ta se vyvolá pomocí syntaxe [ZMOVE], další parametr je najetí bezpečnostní vzdálenosti 

před vrtáním pomocí syntaxe [<C>RPLANE]. Jeden z důleţitých parametrů pro vrtání 

hlubokých děr je odskok vrtáku při vrtání pro výplach otvoru, tento parametr se vyvolá 

pomocí syntaxe [PECKDEPTH].  Následuje syntaxe [DWELLTIME] pro prodlevu vrtání 

na dně otvoru. Poslední syntaxe [CYCLEZFEED] udává rychlost posuvu při vrtání. 

 

 

Obrázek 20 – Nastavení vrtacího cyklu 
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3.2.5 Odladění postprocesoru 

Po nastavení postprocesoru následuje odladění postprocesoru, které je nedílnou 

součástí celé tvorby postprocesoru. Odladěním postprocesoru se ověří funkčnost 

a  skladba celého vygenerovaného CNC kódu. Odladění probíhá na zkušebním vzorku, 

na  němţ je moţné vyzkoušet a ověřit širší obráběcí operace. Kompletnímu postupu 

odladění se věnuje následující kapitola. 
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4. Odladění a ověření funkčnosti postprocesoru při výrobě 

dílce 

Závěrečná kapitola této diplomové práce se věnuje kompletnímu postupu odladění 

postprocesoru v praxi. Tvorba postprocesoru vycházela z přednastavené obecné šablony 

a  úpravami jednotlivých funkcí byl postprocesor přizpůsoben parametrům konkrétního 

výrobního stroje. Pro samotné odladění vytvořeného postprocesoru byl vytvořen 

v programu EdgeCam zkušební model ve tvaru disku, na němţ byla ověřena skladba 

vygenerovaného CNC kódu. Na navrhnutém modelu bylo moţné z výstupu CNC kódu 

zjistit a doladit nastavení kaţdé funkce, bloku nebo parametru navrhnutého 

postprocesoru. 

Tímto způsobem byl postprocesor odladěn na poţadované chování a správné 

generování CNC kódu. Nicméně pro reálné ověření funkčnosti postprocesoru byl 

navrhnutý model vyroben na výrobním stroji DMG Mori Seiki NLX 2500MC/700. 

Vygenerovaný CNC kód tak byl reálně ověřen.  

4.1 Základní nastavení součásti v programu EdgeCam 

Model součásti byl navrhnut v programu SolidWorks a je zobrazen na obrázku 21. 

Navrhnutý model lze importovat z programu SolidWorks do programu EdgeCam 

jednoduchým způsobem, a to otevřením souboru v příslušném formátu. Po importu 

modelu bylo třeba nastavit nulové body součásti, z nichţ vychází celý CNC kód. 

Aby  součást bylo moţné obrábět v prostředí EdgeCam, je nutné rozpoznat a nalézt 

na  modelu jednotlivé útvary pro obrábění a frézování. K tomu slouţí nástroj Rozpoznat 

útvary. Útvary k rozpoznání mohou být např. otvory, kapsy, nálitky, profilové tvary 

a  další. Jakmile byly rozpoznány jednotlivé útvary, bylo moţné přistoupit k nadefinování 

rozměru polotovaru dle technologického postupu. 
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Obrázek 21 – Navrhnutý model součásti pro odladění postprocesoru z 1. a 2. strany 

 

Po nastavení zmíněných údajů lze přejít k tvorbě technologického postupu výroby 

součásti. Za tímto účelem je třeba přejít z reţimu Design do reţimu Výroba. Při přechodu 

do reţimu Výroba umoţňuje CAM systém programu EdgeCam doplnit poţadované 

informace k výrobě.  Pro přesné generování CNC kódu bylo v této fázi nutné zadat 

vytvořený postprocesor. Dále byly zadány informace o typu roviny obrábění, hodnota 

výstupní tolerance a bliţší informace o celém projektu. Toto nastavení je zobrazeno 

na  obrázku 22. 

 

Obrázek 22 – Načtení postprocesoru 
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4.2 Technologický postup v CAM systému 

Po načtení postprocesoru a vyplnění potřebných údajů se uţivatel programu dostává 

do prostoru návrhu technologického postupu. K  jednotlivým obráběcím operacím bylo 

nutné ze zásobníku nástrojů vybrat obráběcí nástroje a nadefinovat jejich parametry. 

Po  výběru a nadefinování nástrojů byla nastavena kaţdá obráběcí operace zvlášť a  byly 

určeny základní parametry obrábění, jako je nájezd a odjezd nástrojů, zvolená strategie 

obrábění a nastavení chlazení.  

Jedna z obráběcích operací je zobrazena na obrázku 23, kde byla zvolena výrobní 

strategie frézování kapes. Na obrázku lze vidět jednotlivé dráhy frézovacího nástroje, 

od  nájezdu přes zaboření frézy po spirále aţ po samostatné frézování. Stejným způsobem 

byla vytvořena výrobní strategie pro kaţdou obráběcí operaci technologického postupu, 

uvedeného v příloze 2. 

 

Obrázek 23 – Simulace výroby v CAM systému EdgeCam 

 

Po vytvoření technologického postupu je moţné si ověřit celou výrobu v simulaci 

programu EdgeCam. Simulaci výroby s pouţitím modelu stroje znázorňuje obrázek 24. 

V rámci simulace je moţné si přesně ověřit, zda nedojde ke kolizi nástroje se součástí, 

zjistit přejezdy nástrojů a v neposlední řadě, zda bude celá součást správně obrobena. 

Simulace je velmi přesná a obrobený model se téměř neliší od poţadované součásti. 

Pomocí simulace lze také vytvořit model součásti ve formátu STL, který můţeme pouţít 

pro další moţnosti obrábění. 
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Obrázek 24 – Simulace výroby s pouţitím modelu stroje v CAM systému EdgeCam 

 

4.3 Průběh výroby součásti a ověření funkčnosti navrhnutého 

postprocesoru 

Tato podkapitola se zabývá samotným průběhem výroby součásti a  ověřením 

funkčnosti navrhnutého postprocesoru, příp. jeho odladěním. Na závěr technologického 

postupu byl vygenerován CNC kód do souboru pod názvem 54-disk-1str.nc. Vytvořený 

soubor byl přenesen a nahrán z počítače na pevný disk CNC stroje pomocí flashdisku. 

Po  načtení souboru bylo moţné si ověřit funkčnost celého postupu výroby pomocí 

simulace řídicího systému CNC stroje. 

4.3.1 Seřízení nástrojů 

Prvním krokem směřujícím k výrobě součásti a tím ověření postprocesoru bylo 

nastavení obráběcích nástrojů. Do revolverové hlavy stroje bylo tedy třeba umístit 

potřebné obráběcí nástroje. Jak jiţ bylo zmíněno dříve, revolverová hlava má k dispozici 

maximálně dvanáct poloh pro umístění nástrojů, jeţ jsou uchyceny pomocí šroubů M12. 

Pro účely této diplomové práce byly nástroje rozmístěny podle tabulek nástrojů. 

Pro  výrobu první strany součásti je rozmístění nástrojů uvedeno v tabulce 5, zatímco 

pro  výrobu druhé strany součásti jsou nástroje zobrazené v tabulce 6. Po umístění všech 

nástrojů do revolverové hlavy CNC stroje byly nástroje seřízeny pomocí zabudované 

dotykové sondy umístěné   ve stroji. Kaţdý nástroj byl pomocí dotykové sondy seřízen 

samostatně.   
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Označení 

nástroje 
Název nástroje Nožový držák 

Vyměnitelná 

břitová destička 

Obrázek 

nástroje 

T02 
Soustruţnický nůţ 

rohový - hrubovací 

C4-PCLNR-27050-

12HP 
CNMX 1204 A2-SM 

 

T09 
Soustruţnický nůţ 

vnitřní - hrubovací 

C4-SCLCR-11070-

09HP 
CCMW09T308FP 

 

T05 
Soustruţnický 

upichovací nůţ 

C4-

RF123G20C27065E  

R123G2-0300-1501-

CS 

 

T01 Vrták 6,5 
HSS DIN338RN 

TVÁŘENÝ ČERNÝ 
  

 

T11 Vrták s VBD  32 880-D3200L40-03 880-060406H-C-GR 

 

Tabulka 5 – Tabulka nástrojů pro výrobu 1. strany součásti 

 

Označení 

nástroje 
Název nástroje Nožový držák 

Vyměnitelná 

břitová destička 

Obrázek 

nástroje 

T02 
Soustruţnický nůţ 

rohový - hrubovací 

C4-PCLNR-27050-

12HP 
CNMX 1204 A2-SM 

 

T09 
Soustruţnický nůţ 

vnitřní - hrubovací 

C4-SCLCR-11070-

09HP 
CCMW09T308FP 

 

T11 Vrták s VBD  32 880-D3200L40-03 880-060406H-C-GR 

 

T01 Fréza do rohu 5 HSS-ECo5 
 

  

T01 
Fréza pro sráţení 

hran 12 
SK TiALN 45°xD12 

   

Tabulka 6 – Tabulka nástrojů pro výrobu 2. strany součásti 

 

4.3.2 Upnutí obrobku 

Po nastavení a seřízení nástrojů byl polotovar vloţen do vřetena s přesahem 100 mm 

a upnut pomocí čelistí tak, jak znázorňuje obrázek 25. Pro výrobu součásti byl zvolen 

polotovar z materiálu 42 4254 o rozměrech 350 x 70 mm. Model součásti má tvar disku 

pro kolo, a proto probíhala výroba součásti na 2 upnutí.  
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Obrázek 25 – Upnutí polotovaru 

 

Po nastavení upnutí bylo potřeba nastavit dostatečný tlak čelistí, aby se polotovar 

v čelistech nepohnul. Jakmile byl polotovar dostatečně upevněn, byly nastaveny nulové 

body. Jednalo se o  ruční nastavení bodů pomocí soustruţnického nástroje. V této fázi 

byla nutností shoda nulových bodů součásti s body v dříve stanoveném technologickém 

postupu.  

4.3.3 Výroba součásti a odladění postprocesoru 

Po nastavení nástrojů a upevnění polotovaru jiţ započal samotný proces výroby 

součásti. Na CNC stroji byl načten soubor s CNC kódy a bylo zkontrolováno, zda se celý 

program v pořádku načetl. Za účelem kontroly nájezdů a odjezdů i kontroly volby 

nástrojů byl nejprve obrobek vyroben nanečisto s odskokem od polotovaru 50  mm. 

K přesné výrobě součásti je moţné přejít aţ v okamţiku, kdy je celý program odzkoušen 

formou věty po větě a nenastane neţádoucí stav. 

V následujícím textu jsou popsány jednotlivé úpravy nastavení postprocesoru 

za  účelem odstranění vzniklých chyb. V průběhu výroby součásti byly nutné korekce 

v následujících oblastech, coţ představovalo postupné odlaďování postprocesoru: 

 Název programu  

 Roztočení poháněného nástroje 

 Kruhová interpolace I, J, K 

 Opakování rádiusu R 

 Úprava cyklu vrtání 

 Úprava hloubky vrtání 

 Úprava maximální rychlosti otáček 

 Úprava otáček a posuvu nástrojů 
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První úprava byla nutná v názvu programu. Na obrázku 26 je zobrazen chybně 

a  správně vygenerovaný CNC kód. Z první části obrázku je zřejmé, ţe za číslem 

programu O0054 chyběl název programu, coţ způsobilo, ţe v seznamu programů v CNC 

stroji nebyl uveden název programu. Úpravou parametrů v postprocesoru byla chyba 

odstraněna a v seznamu programů se následně název zobrazil, jak znázorňuje druhá část 

obrázku 26.  

     Špatně vygenerovaný CNC kód       Správně vygenerovaný CNC kód 

 

Obrázek 26 – Úprava zobrazení názvu programu 

 

Další nutnou úpravou CNC kódu byla úprava roztočení otáček u poháněného 

nástroje, jak je zobrazeno na obrázku 27. Zde byla vyvolána špatná M funkce 

pro  roztočení nástroje v drţáku pro poháněné nástroje.  Funkce pro roztočení otáček 

u  poháněného nástroje se značí M13 a byla nahrazena funkcí pro roztočení vřetena M3. 

     Špatně vygenerovaný CNC kód       Správně vygenerovaný CNC kód 

 

Obrázek 27 – Úprava nastavení roztočení otáček u poháněného nástroje 

 

Oblastí pro další korekci byla zadaná kruhová interpolace, jak zobrazuje obrázek 28. 

Řídicí systém CNC stroje nebyl schopen navázat na celý profil součásti pomocí 

interpolačních parametrů I, J, K u zaoblených profilů, a proto bylo potřeba změnit 

generování zaoblených profilů pomocí rádiusu.  
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     Špatně vygenerovaný CNC kód       Správně vygenerovaný CNC kód 

 

Obrázek 28 – Úprava zadané kruhové interpolace 

 

Z určité fáze výroby vyplynulo chybné nastavení modální platnosti u rádiusu. 

V tomto případě došlo k vynechání rádiusu u shodného následujícího příkazu tak, jak je 

uvedeno na obrázku 29. Řídicí systém nebyl schopen dále pokračovat. Úpravou nastavení 

správného zobrazení pro shodně se opakující části CNC kódu byla provedena korekce, 

a tím byla chyba odstraněna. 

     Špatně vygenerovaný CNC kód       Správně vygenerovaný CNC kód 

 

Obrázek 29 – Opakování rádiusu R (modální platnost) 

 

V další části bylo potřeba upravit špatně zvolené otáčky a posuv v nastavení 

parametrů nástrojů v programu EdgeCam pro zvolenou obráběcí operaci. V tomto případě 

byly zmíněny parametry nejprve doladěny ručně na stroji a potom byly upraveny 

v parametrech nástrojů v programu EdgeCam. Úprava je zobrazena na obrázku 30. 

     Špatně vygenerovaný CNC kód       Správně vygenerovaný CNC kód 

  

Obrázek 30 – Úprava otáček a posuvu 
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Neţádoucí stav se objevil ve fázi vrtání, kde bylo nutné upravit definovaný cyklus 

vrtání. U hodnoty pro najetí bezpečné vzdálenosti vyznačené symbolem R se vyskytla 

záporná hodnota, coţ je nepřípustné, jelikoţ by došlo ke špatnému nájezdu nástroje 

před  samotnou obráběcí operací. Úpravou nastavení cyklu byla korekce odstraněna. 

Jak ukazuje obrázek 31, úpravou nastavení cyklu byla vzniklá chyba odstraněna. 

     Špatně vygenerovaný CNC kód       Správně vygenerovaný CNC kód 

   

Obrázek 31 – Úprava cyklu vrtání 

 

V následující fázi výroby se projevilo chybné nastavení maximálních otáček. Toto 

nastavení se provádí pomocí funkce G50 a adresy S znázorňující rychlost otáček 

pro  zvolený proces obrábění. V tomto případě se fréza neroztočila na poţadované otáčky 

a bylo potřeba upravit nastavení rozsahu maximálních otáček při obrábění, jak uvádí 

obrázek 32. 

     Špatně vygenerovaný CNC kód       Správně vygenerovaný CNC kód 

     

Obrázek 32 – Úprava nastavení maximálních otáček 

 

Po potřebných korekcích proběhl samotný postup výroby součásti v souladu 

s technologickým postupem navrhovaným v programu EdgeCam. Nejprve byl obroben 

průměr obrobku a následně bylo zarovnáno čelo pomocí stranového noţe s  VBD 

umístěného v revolverové hlavě na pozici 2. V této části obrábění nebyl s vygenerovaným 

CNC kódem ţádný problém. Je tedy zřejmé, ţe pro obrábění vnějších válcových průměrů 

je vygenerovaný CNC kód pomocí vytvořeného postprocesoru správný. 

V další části ověření správného nastavení postprocesoru byl na čele součásti vyvrtán 

otvor o průměru 6,5 mm, u čehoţ byl vyuţit drţák pro poháněný nástroj. Vrták s drţákem 
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byl umístěn v revolverové hlavě na pozici 1. Při vrtání bylo pouţitovrtacího cyklu. 

I  v tomto případě proběhla tato část výroby na základě vygenerovaného CNC kódu 

bez  problému, přičemţ byl splněn poţadavek zabrzdění vřetena a vyvrtání otvoru 

vrtákem pomocí drţáku pro poháněný nástroj. 

Poté následovalo obrábění vnitřního profilu.  Z důvodu lepší dostupnosti pro obráběcí 

nůţ byl nejprve vyvrtán otvor vrtákem s VBD o průměru 32 mm, a to za pouţití vrtacího 

cyklu. V tomto případě nebyl pouţit poháněný nástroj, nýbrţ vyvrtání proběhlo 

následkem roztočení vřetena. Po zvětšení otvoru byl obroben vnitřní profil s přídavkem 

0,5 mm a následně byl celý profil dokončen do výsledné podoby. Při obrobení vnitřního 

profilu bylo vyuţito vnitřního soustruţnického nástroje na pozici 9 revolverové hlavy. 

V této části nebylo třeba vygenerovaný CNC kód upravovat.  Obrázek 33 ukazuje 

doposud vyrobenou součást z proběhlých a popsaných operací.  

 

Obrázek 33 – Výroba součásti – fáze 1 

 

Po obrobení vnitřního profilu byl obroben vnější profil pomocí zapichovacího noţe. 

Zapichovací nůţ byl v revolverové hlavě na pozici 5. Nejprve bylo obráběno opět 

s přídavkem, a to 0,3 mm. Následně byl celý profil dokončen pomocí zapichovacího noţe 

do přesné tvarové podoby. CNC kód nevykazoval v tomto případě ţádné chyby. Je tedy 

zřejmé, ţe pro zapichování je vygenerovaný CNC kód správný. Výsledek této části 

výroby znázorňuje obrázek 34.  

 

 



52 

 

 

Obrázek 34 – Výroba součásti - fáze 2 

 

Dosavadními kroky byla dokončena výroba první strany součásti.  Pro výrobu druhé 

strany součásti nebylo k dispozici upínací sklíčidlo, a proto bylo následně obráběno 

z druhé strany polotovaru.  

Činnosti směřující k obrobení druhé strany součásti byly v prvních fázích shodné 

s obráběním první strany. Nejprve byl tedy obroben průměr obrobku a následně 

zarovnáno čelo pomocí stranového plátkového noţe umístěného v revolverové hlavě 

na  pozici 2.  Pro obrábění vnějších válcových průměrů byl vygenerovaný CNC kód opět 

bezchybný. 

Obrábění vnitřního profilu proběhlo opět vyvrtáním otvoru vrtákem s VBD 

o  průměru 32 mm.  Po obrobení vnitřního profilu s přídavkem 0,5 mm byl celý profil 

dokončen na výsledný tvar, k čemuţ bylo vyuţito také vnitřního soustruţnického nástroje 

na pozici 9 revolverové hlavy. Obrázek 35 zachycuje výsledný tvar doposud vyrobené 

součásti.  

 

Obrázek 35 – Výroba součásti - fáze 3 
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V poslední fázi výroby byly vyfrézovány kapsy a sraţení hran. Pro frézování kapes 

byla pouţita fréza o průměru 5 mm, která byla umístěna do poháněného drţáku na pozici 

1 v revolverové hlavě.  Bylo vyuţito moţnosti hrubovacího cyklu frézování kapes, kde se 

při frézování vřeteno vůči nástroji natáčí a vytvoří tak poţadovaný tvar obrábění. 

Následně byla umístěna do poháněného drţáku fréza na sraţení hran. Zde byl uplatněn 

cyklus profilování, při němţ fréza pro sraţení hran projela pouze po obvodu kapsy. 

Poslední část výroby na základě CNC kódu proběhla úspěšně, a tím byl ověřen správný 

chod postprocesoru. Vyrobená součást z druhé strany je zobrazena na obrázku 36. 

 

Obrázek 36 – Výroba součásti - fáze 4 

 

Jakmile byl celý proces výroby dokončen, bylo nutné hotovou součást zkontrolovat, 

a  to metodou měření z důvodu kontroly rozměrů a srovnáním vyrobené součásti 

s výkresovou dokumentací. Výkresová dokumenace je uvedena v příloze 1, 

zatímco  obrázek 37 zachycuje výsledný tvar součásti. 

          

Obrázek 37 – Výsledný tvar součásti 

 



54 

 

V poslední kapitole bylo správné generování CNC kódu ověřeno, coţ potvrdilo 

správné navrhnutí a nastavení postprocesoru pro zvolený software EdgeCam a výrobní 

zařízení. Navrhnutý postprocesor se nachází v elektronické příloze pod názvem 

Mori_Seiki_2500.cgd, přičemţ vygenerovaný CNC kód vyrobené součásti je uveden 

v příloze 5 a v elektronické příloze pod názvem 54-disk-1str.nc a 55-disk-2str.nc. 
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Závěr 

Díky rychlému vývoji oboru strojírenské technologie je neustále vyvíjen tlak 

na  inovace obráběcích metod. Na trhu se zvyšuje poptávka po výrobě sloţitějších útvarů, 

k čemuţ je nezbytné pouţití víceosého obrábění a tím vzniká potřeba kvalitního 

CAD/CAM systému. Pro komunikaci mezi tímto systémem a víceosým strojem je 

zapotřebí speciálního programu nazývaného postprocesor.  

Cílem této diplomové práce bylo tedy co nejefektivněji navrhnout a nastavit 

postprocesor pro zvolený software EdgeCam a výrobní zařízení typu DMG MORI SEIKY 

NLX 2500MC/700 s řídicím systémem MAPPS IV. Nejenţe je postprocesor důleţitou 

součástí nových technologií, poznatky vyplývající z této práce mohou být vyuţity 

pro  účely výuky na zvoleném stroji, jenţ je k dispozici na Fakultě strojní VŠB-TU 

Ostrava. 

Teoretická část práce poskytla potřebné podklady pro seznámení se s jednotlivými 

prvky celého postupu výroby modelové součásti i pro samotné zpracování 

technologického postupu. Z první kapitoly vyplynuly především výhody a moţnosti 

ovládání zvoleného programu EdgeCam, přičemţ druhá kapitola přinesla detailní 

informace o příslušném výrobním stroji, které byly následně vyuţity pro účely nastavení 

parametrů postprocesoru.  

Pomocí programu EdgeCam jsem vytvořil technologický postup výroby součásti, a to 

za účelem odladění a kontroly správného chodu postprocesoru. Návrh postprocesoru byl 

proveden v programu Konstruktér postprocesorů, který je součástí softwaru EdgeCam. 

Pro návrh postprocesoru jsem nejprve stanovil přesnou skladbu CNC kódu pro výrobní 

stroj DMG MORI SEIKI 2500MC/700.  

Samotná kontrola a odladění postprocesoru probíhala v několika fázích. Nejprve byla 

spuštěna simulace výroby součásti v programu EdgeCam a následně byl postprocesor 

odlaďován při samotné výrobě součásti na stroji, a  to jednotlivými korekcemi, 

jeţ  odstranily vzniklé chyby. Závěrem této diplomové práce bylo ověření správného 

chodu postprocesoru formou výroby součásti na  konkrétním stroji. Vyrobená součást 

splňovala všechny poţadované náleţitosti, coţ potvrdilo správné nastavení postprocesoru.  
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Za přínos výroby s pouţitím postprocesoru povaţuji především jednodušší 

programování tvarově sloţitých součástí, sníţení rizika výskytu chyb při programování 

a  kontrolu případných kolizí nástrojů s obrobkem. 
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Seznam použitých zkratek 

CAD   Computer Aided Desifn - počítačem podporovaný návrh  

CAM    Computer Aided Manufacturing - počítačem podporovaná výroba 

CNC   počítačem číslicové řízení 

2D   dvourozměrný obraz 

3D   třírozměrný obraz 

aP [mm]  radiální hloubka řezu 

f0 [mm]  posuv na otáčku 

fz [mm]  posuv na zub

vc [mm min
-1

]  řezná rychlost 

vf [mm min
-1

]  rychlost posuvu 

n [ot/min]  otáčky za minutu 

*.txt   přípona textového dokumentu 

*.pdf   přípona dokumentu v programu Adobe Reader 

*.sldprt  přípona modelu v programu SolidWorks 

*.ppf   přípona modelu v programu EdgeCam 

*.cgd   přípona postprocesoru v programu Konstruktér postprocesorů 

*.nc   přípona souboru CNC programu 

VBD   Vyměnitelné břitové destičky 

STL   Datový soubor geometrického modelu 
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