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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

HRABOVSKÝ, A. Počítačová podpora obrábění polohovacího zařízení pro 3D 

modeláře: Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, 2016, 67 s. Vedoucí práce: 

doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. 

Diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu polohovacího zařízení pro 

3D modeláře. Popisuje celý proces realizace od sběru informací po povrchovou úpravu a 

konečnou montáž. V první části se autor zaměřil na požadavky a preference konstruktérů, 

dále rozebírá možnosti volby materiálu vhodného pro výrobu fyzických modelů. Následně 

byla v krátkosti popsána výroba variant, skenování na zařízení RangeVision, převod STL 

formátu do jiného a tvorba skořepiny. V konstrukční části byla navrhnuta úprava 

elektroniky, 3D tisk podpůrných dílů, skelet polohovacího zařízení, zvolené polotovary pro 

výrobu a způsob upnutí na stroji. Další část páce byla zaměřena na návrhy technologie 

výroby. Detailně byla rozpracována možnost frézování z hliníkové slitiny EN AW 6082. 

V konečné části bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení. 

 

ANNOTATION OF MASTER‘S THESIS 

HRABOVSKÝ, A. Computer Aided Machining of Positioning Device for 3D 

Modelers: Master‘s thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Machining and Asembly, 2016, 67 s. Thesis 

supervisor: doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. 

 

Master thesis is focused on computer aided machining of a positioning device for 3D 

modelers. It describes the whole process of realization, from data collection to the final 

assembly. In the first part, the author is focused on designers’ requirements and 

preferences and further examines the possibilities of selecting the material appropriate to 

creating physical models. The making of the variants was described as well as the 3D 

scanning, conversion of STL format and production of the shell. The skeleton and inner 

parts of the mouse were designed, including the adjustment of the main electronic part, 3D 

printing, selection of blanks and means of clamping. Next chapter deals with proposals of 

manufacturing, mainly milling from aluminum alloy EN AW 6082. The last part of the 

thesis offers suggestions for design improvement.   



Diplomová práce  Bc. Adam Hrabovský 

 

VŠB – TU OSTRAVA 2016  6 
 

Obsah 

Seznam použitých symbolů a značek .............................................................................. 8 

Úvod .............................................................................................................................. 10 

1 Průzkum mezi uživateli ......................................................................................... 11 

1.1 Parametry polohovacího zařízení ................................................................... 11 

1.1.1 DPI – počet bodů na palec (dots per inch) ............................................. 11 

1.1.2 Hmotnost všech komponent ................................................................... 13 

1.1.3 Počet ovládaných tlačítek ....................................................................... 13 

1.1.4 Typ konstrukce ....................................................................................... 14 

2 Příprava fyzických modelů ................................................................................... 16 

2.1 Varianta A ...................................................................................................... 17 

2.2 Varianta B ...................................................................................................... 18 

2.3 Varianta C ...................................................................................................... 18 

3 3D skenování a zpracování dat ............................................................................. 19 

3.1 Převod formátu STL ...................................................................................... 20 

3.2 Vytvoření skořepiny ...................................................................................... 22 

4 Konstrukční příprava výroby ................................................................................ 23 

4.1 Elektronika ..................................................................................................... 23 

4.2 Skelet myši ..................................................................................................... 24 

4.3 Materiál pro výrobu skeletu (díly 1 a 2) ........................................................ 25 

5 Technologická příprava výroby – vlastní výroba .................................................. 26 

5.1 Operace 1. - vrtání polotovaru 4 (díl 2) ......................................................... 30 

5.2 Operace 2. – soustružení polotovarů 3 ........................................................... 30 

5.3 Operace 3. - frézování polotovarů 1 a 2 ......................................................... 31 

5.4 Operace 4. - víceosé frézování dílu 1 a 2 ....................................................... 32 

5.4.1 Použitý stroj Deckel Maho DMU 50 ...................................................... 32 

5.4.2 Použité řezné nástroje ............................................................................. 33 



Diplomová práce  Bc. Adam Hrabovský 

 

VŠB – TU OSTRAVA 2016  7 
 

5.4.3 Operační úseky – obrábění 1. dílu, strana A .......................................... 35 

5.4.4 Operační úseky - obrábění dutiny 1. dílu, strana B ................................ 41 

5.4.5 Operační úseky - obrábění 2. dílu, strany B a A .................................... 45 

5.5 Operace 5. - ruční dokončení ......................................................................... 47 

5.6 Operace 6. - povrchové úpravy ...................................................................... 47 

5.7 Operace 7. - 3D tisk podpůrných součásti ..................................................... 48 

5.8 Operace 8. – úprava elektroniky, plošný spoj ................................................ 49 

5.9 Operace 9. - montáž ....................................................................................... 50 

6 Návrh možné alternativní výroby .......................................................................... 51 

6.1 Ruční laminace .............................................................................................. 51 

6.2 3D tisk ............................................................................................................ 51 

6.3 Výroba na vstřikovacím lisu .......................................................................... 52 

6.4 Vakuové lití .................................................................................................... 52 

7 Technicko-ekonomické zhodnocení...................................................................... 53 

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

Poděkování .................................................................................................................... 56 

Seznam použité literatury .............................................................................................. 57 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 59 

 

  



Diplomová práce  Bc. Adam Hrabovský 

 

VŠB – TU OSTRAVA 2016  8 
 

Seznam použitých symbolů a značek 

Označení   Význam      Jednotka 

6DoF   šest stupňů volnosti     [-] 

    (six degrees of freedom) 

ABS   pevný houževnatý plast    [-] 

    (akrylonitril-butadien-styren) 

CAD   počítačem podporovaný návrh   [-] 

    (computer aided design) 

CAE   počítačem podporované konstruování  [-] 

(computer aided engineering) 

CAM   počítačem podporovaná výroba   [-] 

    (computer aided manufacturing) 

CNC   počítačem řízení obráběcí stroje   [-]  

    (computer numericl control) 

CPI   počet čtení na palec     [-] 

    (counts per inch) 

CTS   syndrom karpálního tunelu    [-] 

    (carpal tunnel syndrome) 

DPI   počet bodů na palec     [-] 

    (dots per inch) 

HSS   rychlořezná ocel     [-] 

HW   součástky počítače     [-] 

    (hardware) 

IGES   formát obsahující CAD data    [-] 

    (international graphics Exchange specification) 

IPM   počet palců za minutu     [-] 

    (inches per minute) 

IT    informační techologie     [-] 

    (information technology) 

PC    osobní počítač      [-] 

    (personal computer) 

PCB   plošný spoj (dříve označován jako tištěný spoj) [-] 

    (printed circuit board) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADslicov%C3%A9_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Computer_Numeric_Control
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PCD   polykrystalický diamant    [-] 

    (polycrystalline diamond) 

RTP   rámcový technologický postup   [-] 

SK    slinutý karbid      [-] 

STL   formát polygonové sítě    [-] 

    (stereolithography) 

SW   program/aplikace     [-] 

    (software) 

VBD   výměnná břitová destička    [-] 

 

A,B   strana obráběného dílu    [-] 

D    průměr nástroje     [mm] 

L    délka nástroje      [mm] 

Z    počet zubů nástroje     [-] 

 

ap     axiální hloubka záběru ostří    [mm] 

ae     radiální hloubka záběru ostří    [mm] 

aem     maximální radiální hloubka záběru ostří  [mm] 

fz     posuv na zub      [mm] 

vc     řezná rychlost       [m.min
-1

] 
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Úvod 

Diplomová práce byla zaměřena na obrábění tenkostěnného dílu, s cílem navrhnout 

a vyrobit funkční prototyp polohovacího zařízení, vhodného pro práci v CAD/CAM 

softwarech.  

V nich je zpravidla několik nejpoužívanějších příkazů, které je z důvodu zvýšení 

produktivity vhodné mít nastavené na klávesové zkratky, gesta, tlačítka myši nebo na 3D 

ovladači. Profesionálnímu řešení, tzv. 3D myším, nemůže konkurovat, ale může být jejich 

vhodným doplňkem.  

Práce byla rozdělena do sedmi kapitol, které byly seřazeny dle návaznosti. První část 

byla zaměřena na průzkum mezi konstruktéry, na jejich preference a požadavky. 

Druhá kapitola uvádí nejpoužívanější materiály pro výrobu modelů a popisuje výrobu 

jednotlivých variant. 

Ve třetí kapitole je popsáno 3D skenování, zpracování získané mřížky polygonů 

a tvorba tělesa, nutného pro zpracování v dalších softwarech.  

Čtvrtá kapitola se zabývala zejména konstrukcí skeletu polohovacího zařízení, volbou 

materiálu a návrhem vnitřního prostoru dle možností a potřeb elektronických součástí 

využitých ze zvolené myši. 

Následovala kapitola zabývající se výrobou, kde byly navrženy způsoby upnutí, 

popsán obráběcí stroj, nástroje a obecný postup práce v CAM softwaru. V jednotlivých 

operacích byla popsána výroba polohovacího zařízení. Detailněji popsala výrobu víceosým 

frézováním, včetně popisu výběru a nastavení jednotlivých obráběcích strategií. 

Šestá kapitola uvedla alternativní technologie výroby dílů skeletu.  

V konečné části bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení a v závěru 

navrhnuta možná vylepšení. 
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1 Průzkum mezi uživateli 

Designovému návrhu a konstrukci polohovacího zařízení předcházel průzkum. 

Za pomoci GoogleForms byl vytvořen dotazník s cílem zjistit preference uživatelů resp. 

konstruktérů. Po jeho zveřejnění na diskusních fórech zabývajících se konstrukcí 

nebo IT problematikou odpovědělo celkem 51 respondentů. 

1.1 Parametry polohovacího zařízení 

Dotazník byl především zaměřen na technické parametry PC myši. Dále na způsob 

úchopu a ovládací prvky. 

1.1.1 DPI – počet bodů na palec (dots per inch) 

Význam zkratky DPI (dots per inch) tkví v tom, kolik bodů v přímém směru se vejde 

na 1 palec na obrazovce nebo na tištěný obraz. DPI myši se správně označuje, jako CPI 

počet čtení na palec (counts per inch), jelikož se jedná o snímač, tato hodnota vyjadřuje, 

kolikrát myš dá signál PC, na ujeté vzdálenosti jednoho palce. Možnost nastavení rychlosti 

ukazatele ve Windows není nic jiného, než změna hodnoty citlivosti polohovacího 

zařízení. Poloha tzv. 6/11 viz obr. 1.1 odpovídá hodnotě 1, a tedy při nastavení DPI 400 

dojde k přesunu kurzoru o 400 pixelů, při pohybu o vzdálenost jednoho palce.  

Zvýšení rychlosti bude mít za následek přeskakování pixelů, a minimální pohyb myši 

bude odpovídat mnoha pixelům. Při nižším nastavení rychlosti jsou nejmenší pohyby 

ignorovány a malý pohyb myši bude mít za výsledek pohyb o 1 pixel, což je v mnoha 

případech žádoucí. Vysoká hodnota CPI nezvyšuje přesnost polohování. [1] 

Obr. 1.1 Windows nastavení rychlosti ukazatele. 
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Zaškrtávací pole Zvýšit přesnost ukazatele způsobuje větší ujetou dráhu na monitoru 

při vyšší rychlosti pohybu. Nativní nastavení PC myší se pohybuje mezi hodnotami  

800-1600 DPI, což dle dotazníku odpovídá nejvyužívanějšímu rozsahu, viz obr. 1.2. 

Vyšší hodnoty DPI jsou vhodné pro monitory s rozlišením např. 2K (2048x1152 pixel) 

nebo při úmyslném snížení citlivosti v nastavení Windows. 

Výsledky dotazníku jsou uspořádány v následujícím pořadí: odpověď, 

počet respondentů, procentuální zastoupení.  

 

Obr. 1.2 Pracovní nastavení DPI a požadavek umístění tlačítek. 

Umístění tlačítek pro změnu nastavení profilů citlivosti vzhledem k častým změnám 

musí být dobře přístupné a navržené tak, aby nezdržovalo od práce. 

Většina respondentů (70,2 %) uvedla, že preferuje laserový snímač pohybu, 

zbylých 29,8 % by volilo snímač optický.  
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1.1.2 Hmotnost všech komponent 

Při volbě PC myši je hmotnost jedním z hlavních faktorů ovlivňujících výběr. 

Jako v ostatních parametrech i zde je rozhodováno na základě subjektivních kritérií. 

Hmotnost se běžně pohybuje okolo 150 g pro myši s USB rozhraním a okolo 200 g 

pro bezdrátové rozhraní, v závislosti na výrobci a konkrétním modelu. 

Vzhledem ke zvolenému materiálu a technologii výroby již v této fázi byla odhadnuta 

hmotnost prototypu na 400 g. Ve výsledcích dotazníku byla zaznamenána i hodnota 500 g 

v odpovědi ostatní, viz obr. 1.3. 

Obr. 1.3 Preference hmotnosti. 

1.1.3 Počet ovládaných tlačítek 

Následující otázky byly položeny z důvodu zjištění počtu užívaných tlačítek, 

a jako podklad pro volbu typu myši, ze které by byla využita elektronika, viz obr. 1.4.   

Obr. 1.4 Počet ovládaných tlačítek. 
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Téměř polovina respondentů využívá jen dvě tlačítka ovládaná palcem, dle odpovědí 

je možno usoudit, že se jedná o tlačítka tzv. zpět/vpřed. Vzhledem k dalším odpovědím 

se dá předpokládat, že většina konstruktérů pracuje s 3D polohovacím zařízením 

s šesti stupni volnosti (6DoF – six degrees of freedom). 

1.1.4 Typ konstrukce 

Společnost Razer provedla studii ergonomie zacházení s PC myší a určila, že existují 

3 hlavní styly úchopu: [2] 

 Dlaní (palm grip), 

 drápy (claw grip), 

 špičky prstů (fingertip grip). 

Zatímco způsob úchopu je čistě individuální, každý úchop má své výhody a nevýhody 

a některé myši jsou navrhnuty a vyrobeny pro specifický druh úchopu. Před sériovou 

výrobou jsou testovány návrhy na pěnových modelech, viz obr. 1.5. 

Úchop dlaní (palm grip) je považován za nejběžnější a nejpohodlnější, velká plocha 

dlaně je v kontaktu s myší, předloktí a zápěstí je využito k pohybu, což vede k vyšším 

rychlostem. V dotazníku jej uvedlo 66 % respondentů. Nevýhodou je menší přesnost 

polohování ve srovnání s ostatními způsoby úchopu. 

Úchop drápy (claw grip) je preferován uživateli, kteří požadují rychlé a přesné pohyby 

za pomoci prstů, zatímco dlaň stabilizuje myš. Primární a sekundární tlačítka je možno 

stisknout rychleji než při úchopu dlaní. Nevýhodou je rychlejší únava prstů. 

Úchop špičky prstů (fingertip grip) je podobný jako předchozí způsob, ale nevyužívá 

dlaň ke stabilizaci a má i stejné výhody. Za nevýhodu je považována nejrychlejší únava 

prstů a nejdelší doba potřebná k osvojení si tohoto stylu. 

Obr. 1.5. Druhy úchopu myši [2]. 
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Jednotlivým stylům odpovídají rozměry i tvar, např. pro úchop prsty je běžnější plochý 

tvar a pro úchop dlaní spíše vypouklý. 

Poslední otázky v dotazníku byly zaměřeny na ergonomii, viz obr. 1.6. 

Obr. 1.6 Volba tvaru a připojení k PC. 

Podle některých studií práce s PC nezvyšuje riziko syndromu karpálního tunelu CTS 

(carpal tunnel syndrome). [3] 

Pro snížení rizika některých poruch horních končetin souvisejících s používáním PC, 

Harvardská zdravotnická škola doporučuje [3]: 

 Udržovat zápěstí v neutrální poloze namísto vytáčení dovnitř nebo ven, 

 dělat přestávky a protahovat se každou hodinu, 

 mít všechny potřebné věci v blízkosti dosahu, 

 umístit monitor přímo před vás na vzdálenost paže, 

 nastavit klávesnici tak, aby lokty byly ohnuty v úhlu 90°, 

 mít myš blízko klávesnice a ve stejné výšce, 

 využít podložku zápěstí pro snížení napětí. 
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2 Příprava fyzických modelů 

Před započetím výroby fyzických modelů byl stanoven účel použití a požadované 

funkce polohovacího zařízení. Model je možné vytvořit téměř z jakéhokoliv materiálu. 

V praxi se nejčastěji využívá polystyren, modelářské hlíny (clay) a desky na výrobu 

modelů (SikaBlock).  

SikaBlock je materiál založen na bázi polyuretanu a je rozdělen na dvě hlavní skupiny 

na tzv. modelové desky a na nástrojové desky. Celkem je 12 různých typů desek, 

které se liší barevným označením, vlastnostmi a možným použitím viz příloha A [4].  

V návaznosti na výsledky dotazníku byly ručním broušením vytvořeny 3 varianty 

modelu, viz obr. 2.1. Modely byly seřazeny podle skutečné hmotnosti. Dle specifikací 

výrobce by šedý model A měl mít nejvyšší hustotu a tudíž i hmotnost. 

Nemá a pravděpodobně se tedy jedná o jiného výrobce. 

 

Obr. 2.1 Modely A,B,C z materiálu SikaBlock. 
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2.1 Varianta A 

Model A byl vytvořen jako první a shodou okolností vybrán pro konečný tvar myši. 

Byl navržen pro úchop dlaní. Velikostí je srovnatelná s rukavicí XL. Hrubého tvaru 

bylo dosaženo broušením úhlovou bruskou, další tvarové úpravy byly provedeny 

za pomoci rašple a jemných tvarových pilníků. Do materiálu bylo možné udělat vryp 

nehtem. 

Povrch takhle získaného modelu by nebyl vhodný pro 3D scan a následné zpracování, 

z tohoto důvodu byl přebroušen smirkovým papírem zrnitosti P1000. 

I tak nebylo dosaženo celistvého povrchu, neboť zůstaly viditelné vrypy a rýhy 

z předchozího opracování viz 2 obr. 2.2. V této fázi výroby nebylo zřejmé, 

že příliš vysoko umístěné dno viz 1 na obr. 2.2, bude způsobovat problémy při editaci 

skenu v různých programech. 

Obr. 2.2 Šedý model A. 
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2.2 Varianta B 

Stejným způsobem byl vytvořen model B i C. Polotovary pro výrobu měly vyšší 

hustotu a byly odolnější proti vrypu. Na obrázku 2.3 jsou viditelné stopy tmelení nadměrně 

hlubokých děr po broušení. Model B byl navržen pro úchop typu drápy (claw grip) 

a se dvěma programovatelnými tlačítky. Po stranách byly vybroušeny plochy pro palec 

a malíček. Rozměry odpovídá velikosti L. Dle barvy se jedná o typ M450 viz příloha A. 

Obr. 2.3 Model B. 

2.3 Varianta C 

Model C byl navržen pro typ úchopu dlaní (palm grip) i drápy (claw grip). 

Z vyrobených modelů je rozměrově největší a odpovídá velikosti XXL, viz obr. 2.4. 

Všechny návrhy byly určeny pro praváky. Polotovar byl identifikován dle barvy 

jako SikaBlock M650 viz příloha A.  

Obr. 2.4 Model C z polotovaru SikaBlock M650.  
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3 3D skenování a zpracování dat 

Ke skenování fyzického modelu byl použit optický 3D skener RangeVision. Je složen 

ze dvou průmyslových kamer se strojním viděním (IDS Imaging Development Systems) 

a fullHD dataprojektoru. Tohle stacionární skenovací zařízení umožnuje snímat objekty 

malých i velkých rozměrů, menších než 50 mm ale i větších než 1000 mm, ve vysokém 

rozlišení. Fázově posunuté strukturované světlo (tzv. zebří pruhy) je promítáno na povrch 

součásti a snímáno kamerami, zatímco automatický otočný stůl otáčí součástí a podstatně 

zrychluje samotný proces obr. 3.1. Pro rozměrnější objekty bývají využity referenční 

značky, pro relativně malé nejsou třeba.[5] 

Obr. 3.1 Stacionární skener RangeVision a automatický otočný stůl.  

Skener RangeVision získal mračno bodů z povrchu snímané součásti. Výstupní data 

jsou v podobě mřížky polygonů (mesh), kterou skenovací software umožňuje exportovat 

do několika formátů. Nejběžnější formát ze 3D skenu je STL (stereolithography). 

Výsledkem skenování je plocha tvořena velkým počtem trojúhelníků, obsahující 

i množství nepotřebných polygonů viz obr. 3.2. 

 Obr. 3.2 Polygonová mřížka ve formátu STL v programu SolidWorks.  
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3.1 Převod formátu STL 

Většina konstrukčních programů není uzpůsobena k úpravám modelů v STL formátu 

resp. k editaci polygonových mřížek.  

Pro převod do jiného formátu bylo v této práci vyzkoušeno 10 volně šiřitelných (freeware) 

programů a online služeb, žádný z nich model nepřevedl a to z důvodu příliš velkého 

výchozího souboru 60 MB nebo z důvodu pádu programu během výpočtu. 

Prvních výsledků bylo dosaženo v programu MeshLab, který je také volně šiřitelný. Byly 

odstraněny přebytečné oblasti skenu a snížen počet ploch z 1 145 405 na 465 518, 

viz obr. 3.3, což vedlo ke snížení velikosti téměř na 1/3 původní velikosti a zrychlení práce 

s modelem při následujících úpravách. 

 

Obr. 3.3 Úprava polygonové mřížky v prostředí MeshLab. 

Povrch modelu obsahuje odchlípnuté polygony, které by způsobily značné nerovnosti 

na obrobených plochách. 

Další úpravy proběhly v programu Geomagic Wrap, který je specializovaný pro práci 

se skenovanými daty. Po zaregistrování a uvedení účelu použití je poskytnut software 

na zkušební období 15 dnů, po uplynutí této doby program funguje jen jako prohlížeč 

již vytvořených souborů. Umožňuje kompletní editaci mřížky, vyhlazení, proložení nové 

mřížky a vytvoření povrchu a objemového tělesa a automatickou úpravu pro následné 

zpracování v CAE aplikacích [6]. 
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Na obr. 3.4 jsou červenou barvou označeny polygony s převrácenou normálou. Mesh 

síť bylo třeba upravit, s cílem redukovat chyby a převést na těleso o tloušťce stěny 3 mm. 

Práce byla komplikována nevýkonným HW, na kterém byl software nainstalován. 

 

Obr. 3.4 Zpracování polygonové sítě a rozdělená plocha na segmenty. 

Přepočet téměř každé změny trval průměrně 4 – 12 hodin, kdy před dokončením 

výpočtu nebylo neobvyklé chybové hlášení o nedostatku paměti a vypnutí programu.  

Autor této práce došel k závěru, že jediný způsob jak získat pozitivní výsledek bylo 

vytvořit plochu nikoliv těleso. Dále byla vytvořena plocha rozdělená na přibližně 

400 segmentů, což mohlo vést ke komplikacím v programu Mastercam, který dělá chyby 

při nesprávně vybraných či na sebe nenavazujících plochách k obrábění. Před expirací 

zkušební doby byl počet segmentů snížen změnou nastavení přepočtu. Výřez 1 vznikl 

oříznutím rovinou, za účelem formování dna viz obr. 3.4. 

Geomagic Wrap umožňuje export do běžných konstrukčních formátů, soubor byl tedy 

uložen ve formátu IGES. 
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3.2 Vytvoření skořepiny 

Získaná plocha byla otevřena v programu SolidWorks ale k vytvoření skořepiny 

nedošlo a to z důvodu chybového hlášení o sebeprotínající se ploše a jiných problémů 

při odsazování. Na oficiálním fóru SolidWorks bylo autorovi doporučeno použití programu 

Rhino3D. 

Rhinoceros je pro studenty dostupný na školních počítačových učebnách. Příkazem 

měřítko (scale) byla plocha zmenšena a odsazena o požadovanou vzdálenost. Vznikly dvě 

plochy nad sebou a bylo třeba je oříznout rovinou a spojit je, viz obr. 3.5. To bylo 

komplikované a vyžádalo si pomoc za použití dalšího programu. 

Obr. 3.5 Dvě mřížky v programu Rhinoceros. 

V programu Catia bylo dosaženo požadované tzv. vodotěsné (watertight) plochy, 

viz obr. 3.6. Prostor mezi plochami z předchozích úprav byl uzavřen, stále se jedná 

o plochy a ne o těleso. 

Obr. 3.6 Vodotěsná plocha v programu Catia. 



Diplomová práce  Bc. Adam Hrabovský 

 

VŠB – TU OSTRAVA 2016  23 
 

4 Konstrukční příprava výroby 

V konstrukční části byla nejdříve navrhnuta elektronika a její úpravy. Dále následovalo 

vytvoření spodního dílu skeletu, součástí pro 3D tisk, sestavení a úpravy jednotlivých dílů. 

Podle návrhu byly zhotoveny podpůrné součásti elektroniky a plošný spoj viz kapitola 5.7 

a 5.8. 

4.1 Elektronika 

Před dalšími úpravami získaného modelu byly vytvořeny modely dle skutečných 

elektronických součástí myši, která byla zvolena pro své parametry. Původní návrh počítal 

pouze se změnou polohy elektroniky jako celku a přepájením senzoru. Vzhledem 

k nemožnosti odejmutí senzoru ze základní desky bez rizika jeho poškození (je přilepen 

a připájen) bylo třeba navrhnout a vyrobit odsazený plošný spoj (PCB) a na něj přesunout 

ovládací prvky viz obr 4.1.   

Zlatou barvou byly označeny: 

 Hlavní základní deska, 

 destičky plošných spojů pro ovládání tlačítek palce, 

 destička plošného spoje pro DPI, 

 podsvícení kolečka myši. 

Zelenou barvou byl označen plošný spoj vyrobený na zakázku. 

Obr. 4.1 Elektronika prototypu Mitto 1.  
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4.2 Skelet myši 

SolidWorks považuje tzv. vodotěsné plochy za těleso, které jde volně upravovat. 

V této části návrhu byl promítnutím vytvořen spodní díl myši. Společně byly díly postupně 

upraveny pro potřeby elektroniky, která byla vymodelována podle skutečných rozměrů 

originálních dílů. Vizualizace skeletu myši viz obr. 4.2. 

Úpravy horní části myši (díl 1): 

 Tloušťka dna (konec malíkové opěrky měl pouze 0,6 mm), 

 plocha s otvory pro 6 tlačítek, 

 ostrovy pro zajištění stlačení spínače, 

 ostrovy pro závity, 

 kapsa pro tlačítka DPI, 

 kapsa pro kolečko myši, 

 kapsy pro distanční bloky, 

 drážky mezi tlačítky, 

 výztuha stěny. 

Úpravy spodní části myši (díl 2): 

 Montážní díry pro šrouby M8 (upnutí na stroji), 

 drážky pro zapolohování podpor elektroniky (součásti z 3D tisku), 

 kapsy pro distanční bloky, 

 sražení hran pro zápustné šrouby M4, 

 zaoblení obvodu na rádius R1. 

Obr. 4.2 Vizualizace obou částí skeletu myši.  
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4.3 Materiál pro výrobu skeletu (díly 1 a 2) 

Vzhledem k vlastnostem byl pro výrobu skeletu myši vybrán materiál EN AW 6082. 

Jedná se o hliníkovou slitinu AlSi1MgMn vhodnou ke konstrukčním účelům a použití 

ve strojírenství a automobilovém průmyslu. Celkové chemické složení je uvedeno 

v tabulce 4.1.  

Vyznačuje se dobrou odolností vůči dynamické zátěži, korozivzdorností obzvlášť proti 

mořské vodě, lze ji vytvrdit, eloxovat a dobře svařovat a ve srovnání s ostatními slitinami 

řady 6000 má vyšší pevnost a tvrdost. Ve stavu T6 je velmi dobře obrobitelná. Mechanické 

vlastnosti byly uvedeny v tabulce 4.2. Další vlastnosti byly uvedeny v materiálovém listu, 

viz příloha B. [7] 

Tab. 4.1 Chemické složení dle EN575-3 (hm. %, zbytek Al) [7] 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 
ostatní 

jednotl. celkem 

0,7- 

1,3 

max. 

0,5 

max. 

0,1 

0,4 – 

1,0 

0,6 – 

1,2 

max. 

0,2 

max. 

0,2 

max. 

0,1 

max. 

0,05 

max. 

0,15 

 

Tab. 4.2 Mechanické vlastnosti dle EN755-2 [7] 

Temperováno 

na stav: 

Tloušťka 

stěny: 

[mm] 

Mez kluzu 

Rp0,2 

[MPa] 

Mez pevnosti 

Rm 

[MPa] 

Tažnost Pevnost 

HB 
A 

[%] 

A50mm 

[%] 

T6 e ≤ 5 250 290 8 6 95 

 

Nejčastější stavy hliníkové slitiny 6082 dle EN515 [8]: 

T4 vyjadřuje tepelně zpracovaný a přirozeně stárnutý materiál, 

T5 ochlazený ze zvýšených teplot proces tváření a umělé stárnutí, 

T6 znamená tepelně zpracovaný a uměle stárnutý materiál, 

u plechů je běžné T651 – jde o ekvivalent T6. 

 

  



Diplomová práce  Bc. Adam Hrabovský 

 

VŠB – TU OSTRAVA 2016  26 
 

5 Technologická příprava výroby – vlastní výroba 

 

Následuje uvedení rámcového technologického postupu pro hlavní díly (Tab. 5.1-5.2) 

polohovacího zařízení a montážní postup celku (Tab. 5.3). Možnosti a volba upnutí 

na stroji, polotovary, ze kterých vycházel RTP. Číslo operace v RTP nemusí odpovídat 

níže vypsaným operacím a to z důvodu rozdílných polotovarů a operací pro jednotlivé díly. 

Výkresy a NC programy, na které se odkazuje RTP byly umístěny do elektronické 

přílohy na DVD. 

 

Tab. 5.1 Rámcový technologický postup výroby 1. dílu. 

Rámcový technologický postup 

Součást: Top_part_mouse – díl 1 Polotovar: Plná plochá tyč 

Materiál: EN AW 6082 Rozměry: 160 x 80 x 200 mm 

Číslo 

operace 

pracoviště Popis práce: 

Typ stroje 

1 obrobna konvenční Připravit polotovar pro upnutí. 

Dle výkresu: 2016_V_D1_01 univ. konzol. frézka FA 3U 

2 CNC obrobna Frézovat díl 1 na dvě upnutí v přípravku, 

ze strany A a B. 

NC program: 

2016_NC_D1_01, 2016_NC_D1_02 

DMG Dmu 50 

3 zámečník Řezat, brousit a odjehlit. 

  

4 lakovna Aplikovat povrchovou úpravu na stranu A. 
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Tab. 5.2 Rámcový technologický postup výroby 2. dílu. 

Rámcový technologický postup 

Součást: Bot_part_mouse – díl 2 Polotovar: Plná plochá tyč 

Materiál: EN AW 6082 Rozměry: 160 x 35 x 200 mm 

Číslo 

operace 

pracoviště Popis práce: 

Typ stroje 

1 obrobna konvenční Připravit polotovar pro upnutí. 

Dle výkresu: 2016_V_D2_01 sloupová vrtačka VS 32 

2 CNC obrobna Frézovat díl 2 na dvě upnutí v přípravku, ze 

strany B a A. 

NC program: 

2016_NC_D2_01, 2016_NC_D2_02 

DMG DMU 50 

3 zámečník Odjehlit hrany. 

  

4 zámečník Vyleštit pastou. 

Zalepit otvory.  

Tab. 5.3 Rámcový technologický postup sestavení prototypového polohovacího zařízení. 

Rámcový technologický postup – sestavení prototypu myši 

Součást: Sestava dílů 1-4, 5-14, elektr. Polotovar: - 

Materiál: - Rozměry: - 

Číslo 

operace 

pracoviště Popis práce: 

Typ stroje 

1 elektro-dílna  Pájet dle modelu. 

 

2 rapid prototyping Tisknout díly 5-14. 

 

3 zámečník - montáž Lepit součásti na díl 1 a 2. 

Upevnit a zapojit el. komponenty.  

4 zámečník - montáž Složit díly 1 a 2, dotáhnout šrouby. 
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Možnosti upnutí a volba polotovarů 

Pro upnutí byla dostupná magnetická deska, strojní svěrák, sklíčidlo a sada upínek.   

I. Jako první byla zkoumána možnost použití svěráku, jehož maximální rozevření 

čelistí je 120 mm.  

II. Dále bylo navrhnuto upnutí na magnetickou desku, kde by ocelovou destičkou 

procházely šrouby M8 a ustavovaly polotovar. Závity v polotovaru by musely 

být předpřipraveny.  

III. Další možnost bylo upnutí do 4 čelisťového sklíčidla. Polotovar obdélníkového 

tvaru by byl upnut mezi dvě čelisti, při jeho pootočení mezi čtyři – čelisti 

prvního a třetího kvadrantu by byly v kontaktu s delší stěnou polotovaru. 

Pro tento způsob upnutí sklíčidla nejsou navrhnuta. 

 

Z možností bylo vybráno upnutí do 4 čelisťového sklíčidla s úpravou polotovarů. 

Tento návrh umožňuje obrobit celou součást včetně vrtání, rychlou výměnu polotovarů, 

přístup klíčem pro povolení matic, při naklápění stolu dostatek prostoru pro obrábění 

i v 5 osách.  

Nicméně při obrábění strany A 1. dílu myši představoval nebezpečí z hlediska malých 

upínacích ploch a možných nedostatečných upínacích sil při obrábění. 

 

Při návrhu upnutí bylo současně rozhodnuto o postupu obrábění. Nejdříve by byla 

obrobena vnější (A) a následně vnitřní (B) strana 1. dílu myši. Vzhledem k boxovým 

rozměrům modelu (132 x 60 x 160 mm) byl zvolen nejbližší prodávaný polotovar 1, 

viz tab. 5.4. Pro druhé ustavení 1. dílu a následné obrábění strany B byl navrhnut přípravek 

skládající se z polotovaru 2 a 3. Mezi částečně obrobený polotovar a upínací desku byly 

vloženy distanční sloupky, kterými procházely šrouby DIN 912 M8 s válcovou hlavou, 

které byly zajištěny nízkými pojistnými maticemi DIN 985.  

Při návrhu upnutí spodního dílu byl řídícím prvkem rádius 1 mm po obvodu modelu. 

Obrobena by byla nejdříve vnitřní a následně vnější strana. Polotovar 4 o rozměrech 

160 x 170 x 3 mm by bez úpravy nebylo možné upnout na stroj a efektivně jej obrábět. 

Z toho důvodu byla navrhnuta revize přípravku a dosažení jeho univerzálnějšího použití. 

Vizualizace jednotlivých upnutí viz obr. 5.1. 
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Návrhy jednotlivých upnutí: 

1. upnutí - 4 čelisti svírají materiál za plochu čtvercového průřezu.  

2. upnutí vyžadovalo využít přípravek.    

3. upnutí za pomoci přípravku a kratších šroubů M8. 

4. upnutí jako v předchozím případě. 

Obr. 5.1 Vizualizace jednotlivých upnutí. 

 

Obdélníkový tvar polotovaru 4 byl zvolen záměrně a to z důvodu snazšího určení 

nulového bodu při obrábění. Pro jednoznačnou orientaci byl jeden roh sražen. 

Tab. 5.4 Navržené polotovary, jejich rozměry a materiál. 

Polotovar Název Rozměry [mm] Materiál Počet ks 

1 Plná plochá tyč 160 x 80 x 200 EN AW 6082 T6 2 

2 Plná plochá tyč 160 x 35 x 200 EN AW 6063 T66 1 

3 Plná kruhová tyč Ø 30 x 61 EN AW 6063 T66 4 

4 Výpalek 160 x 170 x 3 EN AW 6082 T651 2 
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Dělení polotovarů proběhlo u dodavatele. Polotovary 1,2,3 - kotoučovou pilou, 

4 řezán vodním paprskem dle výkresu 2016_V_D2_01, viz elektronické přílohy na DVD. 

Kontura dílu 2 mohla být touto technologií vytvořena, zkomplikovalo 

by se tím ale získávání nulového bodu při ustavování na stroji. 

5.1 Operace 1. - vrtání polotovaru 4 (díl 2) 

Pro dosažení přesné polohy děr Ø 7 mm byl plechový přířez zhotoven řezáním vodním 

paprskem.[9] Z důvodu kvality povrchu (ovlivněna nastavenými parametry tlaku, 

abrazivem, rychlostí posuvů atd. [10]) po předchozím řezání a za účelem upnutí 

do přípravku, byly vrtáním na sloupové vrtačce VS 32, díry zvětšeny na Ø 8 mm, 

viz obr 5.2. 

Obr. 5.2 vyvrtané díry Ø 8 mm na dílu 2. 

5.2 Operace 2. – soustružení polotovarů 3 

Do distančních sloupků Ø 30 x 61 mm byly na konvenčním soustruhu 3MM – CY580 

vyvrtány průchozí díry pro šrouby M8. 
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5.3 Operace 3. - frézování polotovarů 1 a 2 

Před započetím výroby na stroji DMU 50, bylo nutné upravit polotovary tak, 

aby je bylo možné upnout do svěráku/sklíčidla. Úprava byla provedena na konvenční 

univerzální konzolové frézce FA 3U. Do polotovaru dílu 1 byl vyfrézován čtverec o straně 

100 mm do hloubky 10 mm. V případě přípravku, tzv. uchycovací desky o rozměrech 

160 x 35 x 200 mm, do hloubky 25 mm, viz obr. 5.3. Z důvodu nemožnosti použití 

procesní kapaliny, docházelo k zalepení mezi zubové mezery, tento materiál 

byl mechanicky odstraněn. 

Obr. 5.3 Frézování upínací základny. 
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5.4 Operace 4. - víceosé frézování dílu 1 a 2 

5.4.1 Použitý stroj Deckel Maho DMU 50 

Univerzální frézovací CNC stroj Deckel Maho DMU 50 umožňuje pětiosé simultánně 

řízené obrábění, zobrazen na obr. 5.4. Rychloposuv dle katalogu dosahuje rychlosti 

až 944,9 palců za minutu (ipm), což odpovídá 24 m.min
-1

. Stroj je schopen 

vysokorychlostního obrábění a proto musí splňovat zvýšené požadavky na bezpečnost. 

Otáčky elektrovřetene s upínacím kuželem HSK-A63 jsou omezeny 

až na 18 000 min
-1

.
 
Zásobník nástrojů je dodáván v provedení 16,30 nebo 60 pozic. 

Výrobce nabízí různé volby a možnosti stolů o vysoké tuhosti od pevného 

až po naklápěcí otočný stůl pro 5 ossé obrábění, který se naklápí od -5 do +110°. Typ 

stolu je velmi důležité znát pro správné nastavení CAM softwaru při tvorbě programu – 

zde konkrétně jde o tzv. „table-table“. Stůl se otáčí okolo osy Z a naklápí okolo Y. 

Ovládá se pomocí 19“ obrazovky, kde operačním systémem je Heidenhain iTNC 530. 

Ten umožňuje 3D simulace, snadnou editaci velkých programů, řízení nástrojů 

s intuitivní nápovědou.[11] 

Obr. 5.4 Univerzální frézovací CNC stroj DMG DMU 50. 
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5.4.2 Použité řezné nástroje 

Před programováním byly zjištěny dostupné nástroje. Pro výrobu byly některé 

dokoupeny. Seznam použitých nástrojů je uveden v tabulce 5.5.  

Tab. 5.5 Tabulka použitých nástrojů [12,13,14,15]. 

Název 

nástroje 

Rozměry 

[mm] 

Výrobce Mat Označení nástroje Foto 

Stopková 

fréza 

D 20 

L 104 

KENNAM

-ETAL 

KC625M 

(SK) 

F4AJ2000ADN30 

 

Stopková 

fréza 

D 8 

 

ISCAR IC908 

(SK) 

MM EFS080B05-

4T05  

Stopková 

fréza 

D 8 

L 83 

- HSS - 

 

Kulová 

fréza 

D 10  

  

ISCAR IC908 

(SK) 

MM EB100A07-

2T06  

Stopková 

fréza 

D 6 ISCAR IC900 EC-H4M 06-

12C06CFR0.2-57  

Stopková 

fréza 

D 3 

L 49 

ZPS HSSE-

PM 

220417.030 

 

Grav. 

fréza 

D 0,2 

L 40 

DATRON SK 0068279B 

 

Vrták D 8 

L 100 

- HSS - 

 

Vrták D 3,3 

L 52 

StimZet HSS 

Co5 

A820330G400S 

 

Vrták D 4,4 

L 80 

StimZet HSS 

Co8 

A270440V600S 

 

Závitník M4 FANAR HSSE 

Co5 

C R45 150044 
 

Tvar. fr. R1 L 57 ZPS SK S360002.010 

 

Srážeč 

hran 

D 10 

 

Sandvik 

Coromant 

1030 

(SK) 

316-10CM400- 

10045G 
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MM ve sloupci označení nástroje je zkratkou pro Multi-Master – systém výměnných 

frézovacích hlavic od firmy ISCAR. Pro kulovou frézu D10 byla použita válcová stopka 

MM S-A-L110-C10-T06-C.[15]  

Pro obrábění slitin hliníku jsou obecně doporučovány nástroje s pozitivním sklonem 

čela (12 až 25)° a s úhlem hřbetu větším než 7° zejména při práci s nástroji s VBD. 

Důležité je tedy snížit adhezi mezi materiálem a nástrojem např. za použití procesní 

kapaliny nebo povlakovaného nástroje. Pro dobré výsledky je vhodné použít nástroje 

např. slinuté karbidy na bázi karbidu wolframu, polykrystalický diamant (PCD) 

nebo rychlořezné oceli vyráběné práškovou metalurgií (HSSE- PM). [16,17,18] 

Velká část použitých nástrojů nebyla určena pro obrábění hliníku a jeho slitin, 

u některých nebyl znám ani výrobce.  V tom případě se při nastavování řezných podmínek 

vycházelo z katalogových hodnot nástroje podobného nebo ze zkušeností technika. 

 

Programování s využitím CAM softwaru  

Po dokončení konstrukční části, rozhodnutí o způsobu upnutí a zajištění nástrojů byly 

modely naimportovány do prostředí programu Mastercam X8. Následovalo definování 

typu stroje, který dle výběru změnil nabídku strategií pro tvorbu nástrojových drah.  Dále 

byly nastaveny vlastnosti skupiny stroje, tzn. cesty k postprocesoru, knihovnám nástrojů, 

obecná nastavení programu a konfigurace nástrojových drah a v konečné řadě i tvar, 

rozměry, rovinu a nulový bod polotovaru. 

Poté byly vybrány strategie obrábění a v nich nastaveny nástroje, držáky, 

řezné parametry, způsoby nájezdů do materiálu, hranice obrábění, přejezdy nad obrobkem, 

roviny atd. Program vypočetl ekvidistanty dle zadaných parametrů a zobrazil 

je i informace o době trvaní jednotlivých úseků. Ve verifikaci byla ověřena funkčnost 

nástrojových drah z hlediska kontroly kolizí. Z důvodu bezpečnosti byl vygenerován 

model obrobené součásti a porovnán s importovaným modelem.  

Nakonec postprocesor vytvořil NC kód. Z důvodu komplikované, tvarově nesouměrné 

součásti byl pro obrobení vnější části horního dílu vygenerován NC kód o délce 

více než 800 000 řádků. [19,20,21] 
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5.4.3 Operační úseky – obrábění 1. dílu, strana A 

Při volbě strategie přímo nezáleží na jejím určení nebo názvu a je zcela 

na programátorovi jakou konkrétní si vybere a nastaví dle obráběného dílu. Každá totiž 

nabízí různé možnosti nastavení a pro jistotu správnosti volby je třeba dlouhodobé 

zkušenosti s programováním a obráběním v daném CAM software. Z důvodu vyšších 

upínacích sil byl polotovar upnut do strojního svěráku namísto navrhovaného sklíčidla. 

Nulový bod byl umístěn do středu vrchní plochy polotovaru. 

Srovnání strojního času skutečně naměřeného a vypočteného v CAM software  

 je vhodné pouze orientačně. Při obrábění prvního dílu byly měněny hodnoty posuvu 

potenciometrem na (20-80) %, u druhého kusu se hodnoty měnily až na 120 %. Jednotlivé 

úseky, využité strategie, nástroje, parametry obrábění, fotky z výroby a z vizualizace, 

a záznam časů byl uveden do tabulky 5.6. 

V úseku 1 byl polotovar vyhrubován stopkovou frézou o Ø 20 mm s přídavkem 

na dokončení 0,3 mm. Vysokorychlostní strategii (opti core) byly nastaveny hranice 

obrábění a nástroj postupoval tzv. z vně dovnitř (from outside to inside) při axiální hloubce 

záběru ostří ap 1,5 mm, radiální hloubce záběru ostří ae 12 mm. Aby se předešlo otupení 

břitů přes střed nástroje, byly nájezdy do záběru přizpůsobeny strategii tak, 

že po celou dobu obráběl bok frézy. V případě nastavení vyšší hodnoty ap např. 5 mm 

by byl zkrácen strojní čas pro úsek 1, ale zároveň by došlo ke zvýšení objemu materiálu 

pro strategii zbytkového hrubování ve 2. úseku. Tomu se autor práce chtěl vyhnout 

z důvodu materiálu frézovací hlavičky druhého nástroje, který dle výrobce není vhodný 

k obrábění slitin hliníku. V 1. a 2. úseku nebyly v modelu zaslepeny díry pro tlačítka, DPI 

a kolečko, což je viditelné na vizualizacích i fotce z obrábění.   

Následoval dokončovací úsek kulovou frézou Ø 10 mm, kdy byla použita 

vysokorychlostní strategie Z vrstvy (waterline). Ta generovala nástrojovou dráhu 

způsobem, že docházelo k zavrtávání se nástrojem do polotovaru. Vzhledem ke konstrukci 

kulové frézy se není možné zanořit do materiálu. Problém byl odstraněn zaslepením děr 

v programu Mastercam. Nastavením kroku na 0,3 mm bylo dosaženo požadovaného 

povrchu na téměř celé ploše. Na vizualizaci i na fyzickém modelu si lze povšimnout stop 

po nástroji, jak přejížděl na následující hloubku v rovině Z. Tato 3 ossá dokončovací 

strategie byla téměř trojnásobně rychlejší, než její obdoba v 5 osách. 
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Při výrobě, resp. po vizuální kontrole povrchu po předcházejících operačních úsecích 

bylo rozhodnuto o doplnění dalšími dokončovacími úseky, na plochu palcové a malíkové 

opěry viz úsek 4 a 5. Zvolena byla strategie zbytkového obrábění na drsnost 

(scallop rest passes) i se stejnou hodnotou kroku (stepdown) 0,3 mm. Ještě kvalitnějšího 

povrchu by mohlo být dosaženo strategií řádkování nebo snížením kroku na 0,1 mm. 

V 6. úseku byl polotovar natočen v souřadnici B a nástroj MM Ø 8 mm se zavrtal 

po šroubovici (strategie Helix Bore) do materiálu, kde vytvořil kapsy 

pro 6 programovatelných tlačítek. V průběhu obrábění šlo podle sluchu konstatovat, 

že je strategie chybně nastavena, proto byl posuv snížen otočným potenciometrem na nižší 

hodnoty. Při nastavování parametrů hrubování v této strategii se zadává stoupání 

šroubovice, a boční krok dle počtu průchodů. Výrobci nástrojů v katalozích uvádí 

doporučený úhel rampování a zavrtávání po šroubovici, obvykle 1-5°. Nastavená hodnota 

stoupání 0,1 mm podle výpočtu odpovídá 5°42‘. Z verifikace nebylo zřejmé, že nastavená 

hloubka horních kapes je nedostatečná a to přibližně o 0,5 mm, tahle chyba byla odhalena 

až při obrobení dutiny polohovacího zařízení. 

V 7. úseku se polotovar natočil v souřadnicích B a C, aby rovina kapsy byla 

rovnoběžná s podlahou. Vysokorychlostní strategie kapsa (area clearance) vytvořila 

nástrojovou dráhu pro obrobení kapsy kolečka myši monolitní stopkovou frézou Ø 6 mm. 

Parametry obrábění byly nastaveny na nižší hodnoty z důvodu nevhodnosti nástroje 

pro obrábění hliníku a jeho slitin. 

V následujícím úseku odpovídala rovina kapsy rovině dna myši. Obrábění kapsy 

pro tlačítka DPI bylo rozděleno na dva úseky a to z důvodu krátké řezné části nástroje 

a zajištění kompletního obrobení i z vnitřní strany dutiny. V prvním, tj. úsek č. 8 byla 

vyfrézována celá kapsa do tvarové plochy do hloubky 5 mm. Pokud by byla nastavena 

hodnota vyšší, došlo by již ke kolizi nástroje. Ve druhé části byla zvolena strategie 2D 

kontura, kde se nástroj zavrtal do materiálu vprostřed kapsy a pokračoval směrem k okraji. 

Pro vyšší bezpečnost se zavrtával vždy ve středu kapsy. Parametry obrábění byly úmyslně 

podhodnoceny, neboť nebyl dostupný jiný nástroj a při jeho poškození by nebylo možné 

obrobit spodní díl polohovacího zařízení. Výsledkem byl schod viditelný ve vizualizaci 

v úseku č. 9.  

O vytvoření 10. úseku bylo rozhodnuto v průběhu obrábění. Korektní nastavování 

gravírování v 5 osách by trvalo více času, než bylo k dispozici. Takže byla použita 
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strategie 3D kontura a natočení polotovaru v souřadnici B. Jako řídící dráhy byly vybrány 

vyšší hrany drážek, pro dosažení jejich středů byla nastavena korekce nástroje na hodnotu 

polovinu jejich šířky. Nástrojová dráha vygenerovala několik přejezdů, což prodlužovalo 

celkový čas výroby.  

Vyvrtání děr nebylo možno provést, neboť by došlo ke kolizi se strojním svěrákem. 

Druhý kus byl obroben a následně došlo k výměně svěráku za sklíčidlo. Poté byl změněn 

nulový bod a proveden poslední 11. úsek na obou z nich. 

Tab. 5.6 Postup obrábění vnější části horního dílu myši. 

Op. Název Strategie Nástroj Parametry 

1 Hrubování masy Surface High Speed 

– Opti Core 

D20_Z4_L55 ap 1,5; ae 12 

vc 500; fz 0,09 

Obrábění Vizualizace 

 

 
Strojní čas tac 1. kus: 1 h 17 min Strojní čas tac 1 h 20 s 

2. kus: 1 h 2 min 

2 Zbytkové 

hrubovaní 

Surface High Speed 

– Opti Rest 

MM_D8_Z4_L55 ap 0,5; ae 3 

vc 300; fz 0,04 

Obrábění Vizualizace 

 

 

Strojní čas tac 1. kus: 45 min Strojní čas tac 40 m 1 s 

2. kus: 40 min  
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Op. Název Strategie Nástroj Parametry 

3 Dokončování Surface High Speed 

– Waterline 

FR_KUL_D10_Z2 

_L60_ISCAR 

ap 0,3 

vc 300; fz 0,08 

Obrábění Vizualizace 

 

 

Strojní čas tac 1. kus: 80 min Strojní čas tac 49 m 36 s 

2. kus: 53 min 

4 Zbytkové dok. -

malíková část 

Surface High Speed 

– Scallop rest passes 

FR_KUL_D10_Z2 

_L60_ISCAR 

ap 0,3 

vc 300; fz 0,08 

Obrábění Vizualizace 

  

Strojní čas tac 1. kus: 3 min Strojní čas tac 1 m 8 s 

2. kus: 2 min  

5 Zbytkové dok. – 

palcová část 

Surface High Speed 

– Scallop rest passes 

FR_KUL_D10_Z2 

_L60_ISCAR 

ap 0,3 

vc 300; fz 0,08 

Obrábění Vizualizace 

  

Strojní čas tac 1. kus: 6 min Strojní čas tac 2 m 54 s 

2. kus: 4 min 

  



Diplomová práce  Bc. Adam Hrabovský 

 

VŠB – TU OSTRAVA 2016  39 
 

Op. Název Strategie Nástroj Parametry 

6 6 tlačítek Helix Bore MM_D8_Z4_L55 pitch 0,1 

vc 200; fz 0,03 

Obrábění Vizualizace 

  

Strojní čas tac 1. kus: 7 min Strojní čas tac 1 m 5 s 

2. kus: 3 min 

7 Hrubování - 

kolečko 

Surface High Speed 

– Area Clearance 

D6_Z4_L30_ISCAR ap 0,6; aem 2,7 

vc 180; fz 0,04 

Obrábění Vizualizace 

  

Strojní čas tac 1. kus: 5 min Strojní čas tac 2 m 15 s 

2. kus: 3 min  

8 Hrubování – 

DPI 

Surface High Speed 

– Area Clearance 

D3_Z2_L25_ZPS ap 0,3; aem 1,3 

vc 113; fz 0,01 

Obrábění Vizualizace 

 

 

Strojní čas tac 1. kus: 8 min Strojní čas tac 3 m 40 s 

2. kus: 5 min 
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Op. Název Strategie Nástroj Parametry 

9 DPI 2D contour D3_Z2_L25_ZPS ap 0,3; ae 3 

vc 113; fz 0,01 

Obrábění Vizualizace 

  

Strojní čas tac 1. kus: 2 min Strojní čas tac 10 s 

2. kus: 1 min 

10 Gravírování 

dráhy 4 x 

3D contour Grav_D02_L25_DAT

RON 

ap 0,1 

vc 260; fz 0,01 

Obrábění Vizualizace 

 

 

Strojní čas tac 1. kus: 6 min Strojní čas tac 3 m 24 s 

2. kus: 3 min  

11 Vrtání 4 x ø8 

mm 

Cycle def 200 

drilling 

D8_Z2_L70 vc 60; fz 0,04 

Obrábění Vizualizace 

 

 
Strojní čas tac 1. kus: 3 min Strojní čas tac 1 m 30 s 

2. kus: 2 min 
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5.4.4 Operační úseky - obrábění dutiny 1. dílu, strana B 

Vzhledem k rozsáhlému vizuálnímu materiálu byly v této části uvedeny pouze 

strategie obrábění s obrázky, jen u problematických úseků. Zbylé obrázky a videa 

byla přiložena do přílohy D a elektronické přílohy na DVD. 

Způsob upnutí popsán již v kapitole 5. Nejdříve bylo třeba rozhodnout o postupu 

obrábění tak, aby byla minimalizována možnost poškození stěny obrobku. Byly navrhnuty 

dvě možnosti pro snížení vibrací. První návrh spočíval ve vytvoření neprůchozí díry 

vprostřed dílu a její postupné zvětšování směrem k okrajům dutiny. S ohledem na tloušťku 

stěny bylo druhým návrhem frézování až po okraje dutiny. Možnosti byly konzultovány 

s obráběči a programátory, kteří mají zkušenosti s obráběním tenkostěnných dílů. 

Obrábění dutiny bylo navrhnuto a rozděleno do 15 úseků. Jednotlivé operační úseky 

jsou označeny na fotkách rozpracovaného výrobku str. 43 obr. 5.5 a str. 44 obr. 5.6. 

Vysokorychlostní 2D strategie byla zvolena pro 1. úsek, kdy došlo k odstranění 

hranolu z předchozího upnutí. Bylo nezbytné vhodně určit hranice obrábění a výšky 

přejezdů a to z důvodu blízkosti upínacích šroubů. Stopková fréza Ø 20 mm se zavrtala 

po šroubovici o poloměru 10 mm a stoupání 0,8° do hloubky 2 mm a nesousledně 

(conventional) frézovala materiál od středu k okraji naprogramovaných hranic.  

Ve 2. úseku byla vysokorychlostní strategií vytvořena kapsa do hloubky 11 mm 

a tím také došlo k definování platformy, ze které nakonec byl oddělen hotový model 

polohovacího zařízení. Parametry obrábění (ap 2 mm, ae 8 mm, fz 0,8 mm) nebyly 

změněny, zavrtání a obrábění proběhlo stejně jako v předchozím úseku. 

V následujícím úseku byla sousledně obráběna plná hloubka dutiny myši strategií 

jako v úseku 2, ale hodnota axiální hloubky záběru ostří byla snížena na 1 mm. 

Aby bylo možné obrobit plnou hloubku dutiny ve 4. úseku, byl nástroj Multi-Master 

s Ø frézovací hlavičky 8 mm vyložen 80 mm. Vzhledem k velmi velkému vyložení 

nástroje a určení jeho řezné části pro obrábění ocelových a litinových materiálů 

byl očekáván nekvalitní povrch. Strategie zbytkové hrubování měla nastaven krok dolů 

(stepdown) 0,3 mm a boční krok (stepover) 2,5 mm. V průběhu obrábění se autor rozhodl 

zastavit stroj a znovu překontrolovat program z důvodu otěru těla držáku, viz fotka nástroje 

v kapitole 5.4.2. Po kontrole byla stanovena příčina otěru – chybně zadána hodnota 
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ochranného pásma držáku. Mastercam umožňuje dva způsoby ochrany proti tomuto 

problému a to zadáním hodnot ochranného pásma anebo úpravou tvaru nástroje/držáku.  

Do zásobníku byla přidána stopková fréza Ø 8 mm s vyložením 50 mm. A program 

upraven tak, aby obrábění začalo ve stejné hloubce jako předchozí nástroj. Po předchozích 

zkušenostech s touto frézou byla nastavena cílová hloubka obrábění na takovou hodnotu, 

kde by bylo bezpečné využít nástroj s výměnnou hlavičkou. Vyložení bylo nižší, 

než ve 4. úseku, parametry stejné ale výsledný povrch potrhaný v důsledku vibrací, 

zejména v oblasti kontaktních ploch pro spínače v blízkosti označení 7. Při obrábění 

druhého kusu byly úseky 4 a 5 sloučeny v jeden, hodnota ae byla snížena na 1 mm, a byly 

sníženy hodnoty posuvů. Navzdory provedeným úpravám se povrch nelišil od původního, 

závěrem bylo konstatování faktu, že tzv. „stříbrná D8“ z HSS je naprosto nevhodná pro 

další použití. 

Pro úsek 6 byl opět využit nástroj Multi-Master Ø 8 mm a vysokorychlostní zbytkové 

hrubování do automaticky vypočtené hloubky.  

Následoval 7. úsek, strategií 2D kontura byla frézována kapsa pro DPI. Většina držáků 

by způsobila kolizi, a proto byl použit držák nástroje od výrobce Sandvik Coromant, 

Hydro-Grip v tužkovém provedení. 

Poté byly stopkovou frézou Ø 20 mm frézovány kapsy, strategií 2D kontura, 

pro tlačítka myši. Protože měly jiné hloubky, bylo nutné je rozdělit na úsek 8 a 9. 

V případě požadavku nízkého počtu úseků by bylo možné za pomoci pokročilé editace 

nástrojové dráhy přidat body tak, aby byly obrobeny obě kapsy. Úprava v editoru drah 

je časově náročná. Parametry obrábění byly totožné, řezná rychlost vc 500 m.min
-1

, 

hodnota ap 1 mm a posuv na otáčku fz 0,05 mm
-1

. 
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Obr. 5.5 Strategie 1-9 na rozpracovaném polotovaru. 

Spojení dílů polohovacího zařízení bylo navrženo na 6 šroubů M4 se zápustnou 

hlavou. Díry byly vyvrtány skrze ostrovy v platformě až do požadované hloubky 

dle modelu. Celkem pět z nich do hloubky 20 mm a jedna, v malíkové oblasti, do 16 mm. 

Z tohoto důvodu bylo vrtání rozděleno na 10. a 11. úsek.  V 10. úseku byl využit vrtací 

cyklus 200, který měl vyvrtat jednotlivé díry najednou, bez přerušení. Parametry obrábění 

pro vrták Ø 3,3 mm byly nastaveny dle Gühring navigátoru. [22] Při vrtání 1. díry 

na 1. kusu došlo k zalomení vrtáku.  

Do programu byla přidána strategie 2D kontura, kdy stopková fréza MM Ø 8 mm 

postupně odebírala materiál okolo zalomeného vrtáku do hloubky dna modelu. Vrták za 

použití kombinovaných kleští nebylo možné vyjmout, protože při vrtání došlo k jeho 

roztříštění. Na obr. 5.6 je tento úsek označen jako O. 
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Následovala změna vrtacího cyklu na 205 tzv. klovací cyklus (universal pecking), 

kdy nástroj vrtá po nastavených úsecích, a snížení hodnot posuvu na zub fz z 0,055 mm 

na 0,02 mm. Další vrtání proběhlo bez problémů. 

Z důvodu tvaru a délky závitníku M4 byly v úseku 12 zvětšeny všechny díry 

na Ø 8 mm a to do hloubky dna platformy. Využit byl stejný cyklus jako v předchozím 

úseku. 

Dalším úsekem bylo řezání závitů M4, které bylo opět rozděleno na úseky 13 a 14, 

z důvodu výše popsaných. Pro závitování byl použit cyklus 207 (rigid tapping). 

Předposlední 15. úsek, strategií 2D kontura, vytvořil ostrůvky, které držely téměř 

hotový obrobek. 

V posledním 16. úseku byla skořepina oddělena od platformy.  

Obr. 5.6 Strategie 10-15 na rozpracovaném polotovaru. 

Vizuální srovnání obrobených dutin 1. a 2. kusu viz příloha E.  
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5.4.5 Operační úseky - obrábění 2. dílu, strany B a A  

Nejdříve byla obrobena vnitřní část (díl 2 strana B). Pro přehlednost byly úseky 

označeny čísly na obr. 5.7. První použitou strategií byla kapsa, kde stopková fréza Ø 3 mm 

vyfrézovala drážky pro přesné umístění polykarbonátových podpor elektroniky do hloubky 

0,5 mm. Drážky byly vyrobeny tak, aby bylo možné součásti z 3D tisku zapolohovat 

pouhým zasazením.  

Ve 2. úseku byly vytvořeny drážky 0,8 mm, pro distanční bloky.  

Následoval 3. úsek - vrtání v cyklu 200, kdy vrtákem Ø 4,4 mm byly vytvořeny 

průchozí díry pro šrouby M4.  

Ve 4. a 5. úseku byly vyfrézovány kapsy pro senzor, nejdříve neprůchozí o Ø 10 mm, 

poté průchozí Ø 5 mm. Ve všech předchozích úsecích, při použití stopkové frézy Ø 3 mm, 

byly nastaveny parametry obrábění na řeznou rychlost vc 94 m.min
-1

, fz 0,04 mm a axiální 

hloubku záběru ostří 0,2 mm.  

Obr. 5.7 Strategie 1-5 na rozpracovaném polotovaru strany B dílu 2.  
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Obrábění vnější části spodního dílu myši (díl 2 strana A) a jeho strategie jsou 

zobrazeny na obr. 5.8. 

Po přeupnutí polotovaru byla v prvním úseku frézována 2D kontura, nástrojem 

MM Ø 8 mm, kdy mělo dojít k oddělení přebytečného materiálu a současně ke vzniku 

konečného tvaru na obvodu dílce. Vzhledem k akustickým projevům, 

způsobených opotřebením břitů, technik rozhodl o zastavení stroje. Dráha byla označena 

jako X, viz obr. 5.8. 

Tento úsek nahradila vysokorychlostní hrubovací strategie (core roughing) 

se stopkovou frézou Ø 20 mm, která se ve výsledku projevila jako mnohem vhodnější 

volba.  

Pro druhý úsek musela být použita fréza o Ø 8 mm a z dostupných, i přes otupení, 

byl vybrán Multi-Master Ø 8 mm. 2D konturou byl vytvořen konečný obvod. 

Pro zaoblení obvodové hrany byla použita vnější rádiusová fréza s poloměrem 

zaoblení R1. V 3. a 4. úseku byla použita strategie 2D kontura. 

V posledním úseku byly sraženy hrany pro zápustné hlavy šroubů M4. Výsledná 

sražení nebyla soustředná s dírami z minulého upnutí. Tento problém byl odstraněn před 

výrobou druhého kusu tím, že vrtání z předchozího programu bylo vymazáno a vloženo 

mezi úseky 1 a 2. Při výrobě soustředných děr by nikdy nemělo dojít ke změně upnutí. 

Obr. 5.8 Strategie 1-4 na straně A dílu 2.  
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5.5 Operace 5. - ruční dokončení 

Z důvodů tvaru drážek mezi tlačítky, jejich navrženou šířkou a nedostupností strojní 

lupínkové pily s vhodnou řeznou výškou, byly na obrobené skořepině (díl 1) ruční 

lupínkovou pilou vyřezány první tři drážky. Na jejich výrobu bylo použito pět plátků 

z kalené oceli a proříznutí trvalo 4 hodiny, viz obr. 5.9. Poslední přímá drážka byla 

proříznuta ruční pilou na kov přibližně za 1 minutu, což je důvodem její větší šířky. 

Pro zajištění funkčnosti bylo nezbytné snížení tloušťky stěny v místě ohybu tlačítek, 

pro tyto účely bylo použito mikro-nářadí Dremel. 

Pro zajištění bezpečné manipulace byl 2. díl zbaven ostrých hran, které vznikly 

obráběním. 

Z kusu U profilu neznámé hliníkové slitiny byly vybroušeny distanční bloky 

(díly 3 a 4) pod levé a pravé tlačítko. Ty byly navrhnuty k zabránění poškození spínačů 

vlivem přílišného stlačení. Do levého byla vyfrézována drážka pro umístění krytky 

napájecího kabelu. 

5.6 Operace 6. - povrchové úpravy 

Povrch skořepiny a distančních bloků (díly 1,3,4) byl zdrsněn smirkovým papírem 

a odmaštěn. Následně byla aplikována pryž ve spreji, viz obr. 5.9. Při zasychání se utvořilo 

velké množství bublin, povrch byl přebroušen jemným smirkovým papírem P1000 a druhá 

vrstva byla nanesena. I po druhé aplikaci nedošlo k zacelení bublin. 

 

2. díl ze strany A byl vyleštěn leštící pastou. Pro uzavření upínacích děr bylo použito 

dvousložkové epoxidové lepidlo v šedé barvě. 

Obr. 5.9.  Ruční dokončení a povrchová úprava dílů 1-4. 
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5.7 Operace 7. - 3D tisk podpůrných součásti 

Celkem bylo navrženo a vytisknuto 10 typů součástek. Nejdůležitější jsou podpůrné 

součásti elektronických komponent – díly 5,6,7 viz obr. 5.10. Výchozím materiálem tisku 

byl polykarbonát, který se vyznačuje lepší teplotní odolností a mechanickými vlastnostmi 

než ABS plast.[23] Hřídel kolečka se šestihranem na konci (1,2 mm) byla pod rozlišovací 

schopnost stroje – proto byla vyříznuta z původního dílu a přilepena k vytištěnému disku 9. 

Obr. 5.10 Polykarbonátové díly vytvořené 3D tiskem. 

Nerovnosti povrchu součástí jsou zapříčiněny právě způsobem výroby modelů 

technologií FDM. Roztavený materiál prochází tryskou o daném průměru a ve vrstvách 

na sebe skládaných vytváří model. Výška vrstvy se nazývá krok tisku a je předem 

nastavena. Ke schodovému efektu tedy dochází vlivem nevyplněného prostoru mezi 

konturou modelu a jednotlivými vrstvami. Výsledné nerovnosti jsou ovlivnitelné velikostí 

kroku a orientací modelu při tisku. Ke scelení povrchu součástí z ABS se používá 

mechanická nebo chemická povrchová úprava. Nejběžnější povrchová úprava je broušení, 

tryskání broky nebo napařování a máčení v acetonu.[24] 

Na doporučení byly díry v 5. dílu, který je podporou vyrobeného plošného spoje, před 

tiskem zvětšeny o 0,5 mm z důvodu možného smrštění. K tomu ale nedošlo, tak byly 

do větších děr zalisovány válečky s vnitřním závitem. PCB je uchyceno dvěma šrouby. 

Se smrštěním se počítalo i při tisku kolečka, resp. disku bez hřídele. Mezi hřídelí a dírou 

disku byla viditelná vůle, která se projevila po lepení ve formě radiální a axiální házivosti. 

V případě sériové výroby by byl spoj proveden lisováním s přesahem nebo by byl díl 

vytvořen na vstřikovacím lisu jako jeden kus.   
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5.8 Operace 8. – úprava elektroniky, plošný spoj 

Plošný spoj (PCB), zmíněný v kapitole 4.1, a jeho návrh byl konzultován 

s dodavatelem prototypových plošných spojů a na základě požadavků u něj i vyroben, 

dle výkresu 2016_V_E1_01, který je v elektronické příloze na DVD.  

Z primární základní desky byl na PCB přepájen snímač rotace kolečka myši 

a tři spínače pro tlačítka. Dále byly desky propojeny elektrickými vodiči a po zapojení 

otestována funkčnost všech součástek. 

 

Před obdržením destičky plošného spoje se vědělo o možných problémech díky 

nepřesnému modelu primární základní desky. Rozměry a tvar el. vodičů na jednotlivých 

spínačích se lišil, některé rozměry a obzvláště polohy děr byly vzhledem ke špatnému 

přístupu spíše odhadovány.  

Přílišné zvětšení děr v PCB nebylo možné a to z důvodu rizika poškození navrhnutých 

měděných cest viz obr. 5.11. Hlavní rozměry destičky byly 60 x 35 mm. Pro prototypovou 

výrobu bylo tohle oboustranné PCB z materiálu cuprextit FR4 dostatečné, tloušťka 

pokovené měděné vrstvy 18 μm spolu s pájitelným lakem poskytli plochu nezbytnou 

k připájení spínačů a vodičů. Pro sériovou výrobu by u některých děr bylo nezbytné 

prokovení, případně jiný návrh. Mezi primární základní deskou a deskou plošného spoje 

byla dle modelu navrhnuta vzdálenost 5 mm.  

Obr. 5.11 Návrh měděných cest na PCB a jeho zkouška po zapojení. 

V modelu sestavy byla příliš velká vzdálenost mezi primární a sekundární základní 

deskou (tlačítka pro palec) a délka propojovacího kabelu AWM 20706 by byla 

nedostatečná. Z tohoto důvodu byl nahrazen podobným delším. 
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5.9 Operace 9. - montáž 

Při sestavení dílu 1 a 2, část zápustné hlavy šroubu M4 v malíkové oblasti přesahovala 

dno spodního dílu. Nižší hloubka závitu byla při obrábění nastavena úmyslně, neboť náběh 

závitu typu C má délku (2-3) mm a hrozilo riziko poškození stěny. Při ručním dořezání 

závitu kladl materiál poměrně velký odpor, ve srovnání s běžnou konstrukční ocelí, i když 

byl mazán olejem. 

Drážky dílu 1 byly znovu proříznuty. Díly z 3D tisku (5-14), elektronické součástky 

a hliníkové díly skeletu 3 a 4 byly zasazeny do příslušných pozic a zajištěny lepidlem.  

Při lepení krytky napájecího kabelu byla část dílu 3 odbarvena vlivem působení 

lepidla, viz obr. 5.12. Mezi programovatelná tlačítka palce (obr. 5.13) a polykarbonátové 

podložky (díl 13,14 viz obr 5.10), které slouží k přenosu tlaku na spínače, byla umístěna 

pružná silikonová folie o tloušťce 1 mm. Ta byla přilepena na vnitřní plochu dílu 

1 v rovině tlačítek, čímž se zajistil automatický vratný pohyb při stisknutí tlačítek.  

Následovalo konečné sestavení dílu 1 a 2 rozebíratelným spojem. Pro snížení tření 

byly na stranu A 2. dílu nalepeny teflonové kluzné plochy, viz obr 5.12.  

 Obr. 5.12 Porušená povrchová úprava a lepení teflonových kluzáků (mouse sliders). 

Obr. 5.13 Programovatelná tlačítka palce.  
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6 Návrh možné alternativní výroby 

6.1 Ruční laminace 

Po zhotovení fyzického modelu z materiálu SikaBlock, byla laminace jednou 

z možností výroby funkčního prototypu. Pro dodržení navržených rozměrů by byl vytvořen 

negativ tzv. kopyto, např. ze sádry. Dále by musela být zvolena tkanina vhodná pro výrobu 

a následné zpracování modelu. Na povrch modelu by byl aplikován nátěr pro snadné 

oddělení. Následně by bylo nanášeno lepidlo a jednotlivé vrstvy, např. skelné tkaniny, 

až do požadované tloušťky modelu s přídavkem na dokončení povrchu broušením. 

Obtížnější by bylo vytvoření tvarů z vnitřní strany jako např. plochy pro stisknutí 

spínačů, výztuhy, ale největší komplikaci by představovalo umístění matic pro vzájemné 

sestavení dílů. Z hlediska časové náročnosti laminování by bylo vhodné vytvořit spodní díl 

3D tiskem. Dále přiložit vytvořenou skořepinu a označit na ní místa pro šrouby.   

Následovala by tvarová úprava skořepiny v podobě vyvrtání děr, umístění matic, 

proříznutí drážek a kapes, zabroušení, kontrola sestavení a povrchová úprava. 

6.2 3D tisk 

V kapitole 4.3 byla myš navrhnuta ze slitiny hliníku a bylo tedy nutné zabránit 

kontaktu vodičů plošných spojů se spodním dílem (díl 2). I u myší vyrobených 

z polymerních materiálů jsou zpravidla distanční prvky.  

V praxi je 3D tisk nepostradatelný při návrhu polohovacích zařízení. Zpravidla slouží 

pro ověření ergonomie úchopu. Z důvodu vyšší ceny i časové náročnosti je vhodný 

zejména pro prototypovou výrobu. Tisk dutého prototypu i s relativně hrubým rastrem, 

v závislosti na tvaru a velikosti, může trvat i více než 12 hodin.[25] 

Při výrobě touto technologií by bylo vhodné uvážit rozdělení skeletu na více 

modulárních částí, kde by pouhou změnou orientace při tisku došlo ke změně 

mechanických vlastností, kvality povrchu a snížení objemu spotřebovaného materiálu.  

Cenu výroby skeletu metodou 3D tisk stanovil pan Ing. Václav Krys, Ph.D. 

na 5 469,- Kč za horní díl a 1 187,- Kč za spodní díl včetně 21 % DPH. 
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6.3 Výroba na vstřikovacím lisu 

Pro sériovou výrobu je nejběžnější technologií. Roztavený plast zbavený bublin, 

je za vysokého tlaku vtlačen zpravidla do ocelové formy, která je ochlazována. 

Při vstřikování materiálu je nutné z ní odvést plyny např. odvzdušňovacími kanálky. 

Tloušťka stěn výrobku z ABS plastu, v případě originálu, se pohybovala v rozmezí 

(0,5-2) mm a skelet byl složen z pěti dílů. 

Podle analýzy vlastností v programu SolidWorks horní díl skeletu vážil 287 g a spodní 

140 g. Reálná změřená hmotnost dílů po výrobě dle kapitoly 5 byla 300 g a 135 g. 

Při změně materiálu na ABS plast by byla hmotnost snížena na 114 g a 55 g.    

 

6.4 Vakuové lití 

Při použití technologie vakuového lití není třeba vyrábět kovové formy, 

tím je dosaženo snížení nákladů ve srovnání s předchozí metodou. Nejdříve je vyroben 

master model, zpravidla obráběním či 3D tiskem, nebo se využije již hotový model. 

Ten je zaformován a zalit silikonem. Po jeho vyjmutí zůstane požadovaná silikonová 

forma, kterou lze opakovaně využít pro lití plastového modelu. To probíhá ve vakuové 

komoře.  

Celková hmotnost prototypu, vyrobeného dle kapitoly 5, byla změřena stolní váhou 

s výsledkem 550 g. Při delší práci s ním dochází k únavě zápěstí a následnému snížení 

přesnosti. Rozložený model by mohl být použit jako podklad (master model) pro výrobu 

silikonových forem určených k vakuovému lití.  

Cena výroby touto metodou, při použití master modelů z frézování, byla stanovena 

panem Procházkou z firmy Model hobby s.r.o. na 2000 Kč.  
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7 Technicko-ekonomické zhodnocení 

Po provedení průzkumu a vyhodnocení odpovědí z dotazníku bylo rozhodnuto 

o pořízení myši Razer Naga Hex a to z důvodu osazení kvalitními elektronickými 

součástkami a 11 programovatelnými tlačítky, ze kterých je 6 ovládáno palcem.  

Náklady na její pořízení činily 1 000,- Kč. 

V průběhu konstrukční části byly vyhledány nejbližší prodávané polotovary a výrobce, 

který nabízel prodej i pouhých přířezů a současně disponoval technologií řezání vodním 

paprskem. Náklady na polotovary ze slitiny hliníku od výrobce Alupa s.r.o. byly uvedeny 

v tabulce 7.1. 

Tab. 7.1 Náklady na polotovary. 

Název Rozměry [mm] Materiál ks Cena bez DPH [Kč] 

Plná plochá tyč 160 x 80 x 200 EN AW 6082 T6 2 1 722 

Plná plochá tyč 160 x 35 x 200 EN AW 6063 T66 1 368,4 

Plná kruhová tyč Ø 30 x 61 EN AW 6063 T66 4 60,53 

Výpalek 160 x 170 x 3 EN AW 6082 T651 2 780 

Celková cena polotovarů včetně 21% DPH [Kč]: 3 546,00 

 

Vzhledem ke specifické konstrukci bylo třeba dokoupit některé nástroje, které nebyly 

dostupné před výrobou, viz tab. 7.2. 

Tab. 7.2 Dokoupené nástroje. 

Název Materiál Cena s DPH [Kč] 

Vrták do kovu krátky 3,3 mm PN2905 StimZet HSS CO5 44,29 

SK fréza R1,0 čtvrtkruhová vydutá 4bř. AlTiN ZPS SK 371,47 

Závitník strojní M4 DIN371 spirálový (45°) FANAR HSSE 213,32 

Stopková fréza 3 mm, krátká nesouměrná 2bř. ZPS HSSE-PM 318,23 

Celková cena nástrojů včetně 21% DPH [Kč]:     1 047,00 
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Technologie 3D tisku byla použita k výrobě podpůrných částí elektroniky, tlačítek 

a disku kolečka myši. Z důvodu návrhu minimálních vůlí mezi spínači, dírami 

a jednotlivými tlačítky byla požadována vyšší přesnost komponent. Systém 

FORTUS 360mc L, který spadá pod katedru robotiky, měl shodou okolností nasazenu 

trysku pro přesnou výrobu, i přesto byla jedna součást pod rozlišovací schopnost stroje viz 

kapitola 5.7. Náklady na výrobu jednotlivých dílů byly vyčísleny v tabulce 7.3. 

Tab. 7.3 Náklady na FDM tisk v případě komerční zakázky. 

Položka Kč/ks ks Cena bez DPH[Kč] 

3D_tisk_KOLECKO 255 1 255 

3D_Tisk_distancni_sloupek 31 1 31 

3D_Tisk_distancni_sloupky_-2x 31 2 62 

3D_Tisk_DPI 48 1 48 

3D_Tisk_podlozky_2,5mm_-4x 18 4 72 

3D_Tisk_podpora_4tl_1 537 1 537 

3D_Tisk_podpora_DPI 126 1 126 

3D_Tisk_podpora_kolecka 225 1 225 

3D_Tisk_tlacitka_6,3_-6x 34 6 204 

3D_Tisk_vyztuha 110 1 110 

Celková cena s 21 % DPH [Kč]  2 020,70 

Pro výpočty byly zvoleny náklady na 1 hodinu práce pro stroj DMU 50: 1 500 Kč.h
-1

  

Tab. 7.4 Náklady na provoz stroje. 

Obráběný díl Upnutí Kus č. Celkový skutečný čas [min] Cena [Kč] 

Top_part_mouse_OUT 

2016_NC_D1_01 

1 1 242 6 050 

1 2 178 4 450 

Top_part_mouse_IN 

2016_NC_D1_02 

2 1 313 7 825 

2 2 310 7 750 

Bot_part_IN 

2016_NC_D2_01 

1 1 10 250 

1 2 9 225 

Bot_part_OUT 

2016_NC_D2_02 

2 1 9 225 

2 2 9 225 

Upinaci_deska 

2016_NC_P1_01 

1 1 5 125 

Celkové náklady za provoz stroje [Kč] 27 125 

Celkové vypočtené náklady na realizaci diplomové práce byly vyčísleny na 34 957,- Kč. 

Výpočet nezohlednil náklady na pořízení 3D skenu, zpracování dat, konstrukci, návrh 

technologie obrábění, úpravu polotovarů, použití dostupných nástrojů, jejich držáků 

a mzdu operátora.  
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Závěr 

Prototypová výroba skeletu myši metodou 3D tisku z polykarbonátu, vychází 

z hlediska celkové ceny 6 656,- Kč jako nejvýhodnější. Z důvodu nižší houževnatosti 

by byla doporučena náhrada ABS plastem. Pro sériovou výrobu není tato technologie 

určena, nicméně je vynikající k testování ergonomie výrobků a případně může sloužit 

pro výrobu master modelů pro následující metodu.  

Technologie vakuového lití se používá pro výrobu menšího množství funkčních 

plastových prototypů. Silikonová forma vzniká zalitím obrobeného, vytištěného nebo 

zákazníkem dodaného master modelu. Jelikož se tato metoda skládá z více technologií, 

je časově i finančně náročnější, za předpokladu, že nebyl dodán master model. 

Výroba na vstřikovacím lisu vyžaduje výrobu přesné ocelové formy. Je určena 

pro sériovou produkci a je tedy logickou volbou pro výrobce polohovacích zařízení. 

Při použití této technologie se náklady rozdělí do velkého počtu vyrobených kusů 

a výsledná cena výrobku bude nejnižší. 

Výroba skeletu myši frézováním ze slitiny hliníku EN AW 6082 byla vyčíslena 

na 17 555,- Kč. Tato hodnota by byla ve skutečnosti vyšší, pokud by bylo třeba pořídit 

veškeré nástroje pro výrobu. Hodnoty strojního času je možné redukovat využitím 

potenciálu stroje v podobě HSC obrábění, to by vyžadovalo použití nástrojů k němu 

určených.  

Povrchová úprava pogumováním má ve skutečnosti dvě opodstatnění, tím prvním 

je tepelná izolace a druhým bezpečnost např. při polití kapalinou.  

Polohovací zařízení po povrchové úpravě a konečném sestavení váží 550 g, 

což je pro dlouhodobou práci příliš. Jelikož byly vytvořeny skelety dva, je možné jeden 

použít jako master model pro vakuové lití. Odlitím z ABS plastu by bylo dosaženo celkové 

hmotnosti 284 g, při nákladech 2 000,- Kč. 

Úpravou původního návrhu na tloušťku stěny 2 mm, zmenšením ostrovů pro závity, 

vytvořením odlehčovacích děr v podporách elektroniky a tlačítek by bylo dosaženo dalšího 

snížení hmotnosti až o 35 %. 

Také by bylo vhodné zajistit jinou technologii povrchové úpravy.  
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Příloha A Druhy, vlastnosti a použití materiálů SikaBlock 

Příloha B Materiálový list EN AW 6082 

Příloha C Příprava uchycovací desky a složení přípravku 

Příloha D Vizualizace obrobení dutiny v programu Mastercam X8, včetně parametrů 
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Příloha F Vizualizace obrábění vnitřní strany spodního dílu 

Příloha G Vizualizace obrábění vnější strany spodního dílu 

 

SEZNAM PŘÍLOH NA DVD 

Složka: Podsložky: 

Foto Fotky_dřevo 

 Fotky_výroba 

Video Video_výroba 

Mastercam Modely_import 

Výkresy 
Programy 

 

  

  

Přílohy na DVD jsou na vyžádání dostupné u vedoucího práce.  
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Příloha A 

Druhy, označení, vlastnosti a určení použití materiálů SikaBlock [4]. 
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Příloha B 

Materiálový list slitiny EN AW 6082 [7].  
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Příloha C 

Seznam úseků obrábění s využitými nástroji a parametry při obrábění přípravku tzv. 

uchycovací desky pro obrábění horního i spodního dílu polohovacího zařízení. Obrobeno 

dle programu 2016_NC_P1_01 viz elektronické přílohy na DVD. 

Č. 

op. 

Název obr. úseku Nástroj Parametry Strojní čas 

v Mx 8 

Strojní čas 

díl 1 

1 Vrtání mělké 10 mm 4x D8_Z5_L60 vc 60; fz 0,03 42 s 2 min 

2 Vrtání hluboké 35 mm 4x D8_Z5_L60 vc 60; fz 0,03 1 min 23 s 3 min 

Sestavení přípravku a polotovaru pro operační úseky viz kapitola 5.4.4.  
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Příloha D           1/2 

Seznam obráběcích úseků s využitými nástroji a parametry a záznamem strojních časů při 

obrábění vnitřní části horního dílu polohovacího zařízení. 

Č. 

op. 

Název obr. 

úseku 

Nástroj Parametry Strojní čas 

v Mx 8 

Strojní čas 

díl 1 

Strojní čas 

díl 2 

1 Čtverec D20_Z4_L55 vc 500; fz 0,08 

ap 2; ae 8 

8 min 52 s 12 min 14 min 

2 Do -11 mm D20_Z4_L55 vc 500; fz 0,08 

ap 2; ae 8 

6 min 12 s 8 min 7 min 

3 Vyhrubování  

do plna 

D20_Z4_L55 vc 500; fz 0,09 

ap 1; ae 8 

1 h 6 min 

38 s 

1 h 20 min 1 h 35 min 

4 Zbytkové do 

 – 21 mm 

MM_D8_Z4

_L80 

vc 250; fz 0,05 

ap 0,8; ae 1,5 

7 min 59s 10 min 9 min 

5 Zbytkové do  

– 49,5 mm 

D8_Z4_L50_

silv. 

vc 250; fz 0,035 

ap 0,3; ae 1 

1h 38 min 

56 s 

- 

(~140 min) 

2 h 10 min 

6 Zbytkové do 

plna 

MM_D8_Z4

_L80 

vc 250; fz 0,05 

ap 0,3; ae 2 

13 min 52 

s 

16 min 18 min 

7 DPI D3_Z2_L25 vc 95; fz 0,03 

ap 0,2; ae 3 

26 s 1 min 1 min 

8 Tlačítko 

hluboké 

D20_Z4_L55 vc 500; fz 0,05 

ap 1; ae 20 

32 s 2 min  1 min 

9 Tlačítko 

mělké 

D20_Z4_L55 vc 500; fz 0,05 

ap 1; ae 20 

22 s 1 min 1 min 

10 Vrtání 5x D3,3_Z2_ 

L28 

vc 60; fz 0,02 

peck 5 

1 min 21 s 3 min 

(4 díry) 

4 min  

O Zalomený 

vrták 

MM_D8_Z4

_L80 

vc 250; fz 0,03 

ap 0,3; ae 8 

30 s 2 min - 

11 Vrtání 1x D3,3_Z2_ 

L28 

vc 60; fz 0,02 

peck 5 

15 s 1 min 1 min 

12 Vrtání 6x D8_Z2_L60 vc 30; fz 0,04 

peck 5 

3 min 15 s 4 m 3 min 

13 Závity 5x M4_L30 vc 15; fz 0,07 28 s 1 min 1 min 

14 Závity 1x M4_L30 vc 15; fz 0,07 8 s 15 s 15 s 

15 Ostrovy 

kontura 

D20_Z4_L55 vc 500; fz 0,025 

ap 11;  

9 min 15 s 17 min 15 min 

16 Odříznutí D20_Z4_L55 vc 500; fz 0,025 

ap 11; 

8 min 46 s 15 min 10 min 
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Příloha D           2/2 

Vizualizace operačních úseků 1-14 strany B 1. dílu z prostředí verifikace programu 

Mastercam X8. Reálná foto viz kapitola 5.4.4, str. 43,44 a příloha E. 
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Příloha E 

Vizuální srovnání obrobené dutiny 1. dílu na kusu 1 a 2.  
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Příloha F 

Seznam úseků obrábění s využitými nástroji a parametry a záznamem strojních časů 

při obrábění vnitřní části spodního dílu polohovacího zařízení.  

Č. 

op. 

Název obr. 

úseku 

Nástroj Parametry Strojní čas 

v Mx 8 

Strojní čas 

díl 1 

Strojní čas 

díl 2 

1 Kapsa 3x D3_Z2_L25 vc 95; fz 0,03 

ap 0,2; ae 1 

2 min 59 s 5 min 4 min 

2 Kapsa 2x D3_Z2_L25 vc 95; fz 0,03 

ap 0,2; ae 1 

2 min 20 s 4 min  3 min 

3 Vrtání  D4,4_Z2_L30 vc 30; fz 0,03 1 min 30 s 2 min - 

4 Kapsa 

senzor 

D3_Z2_L25 vc 95; fz 0,03 

ap 0,2; ae 1 

51 s 1 min 1 min 

5 Kapsa 

senzor skrz 

D3_Z2_L25 vc 95; fz 0,03 

ap 0,2; ae 1 

12 s 1 min 1 min 

 

Vizualizace obrábění z prvního upnutí. 
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Příloha G 

Seznam úseků obrábění s využitými nástroji a parametry a záznamem strojních časů 

při obrábění vnější části spodního dílu polohovacího zařízení.  

Č. 

op. 

Název obr. 

úseku 

Nástroj Parametry Strojní čas 

v Mx 8 

Strojní čas 

díl 1 

Strojní čas 

díl 2 

1 Offset D20_Z4_L55 vc 500; fz 0,05 

ap 1; ae 6 

6 min 59 s 11 min 9 min 

2 Vrtání  D4,4_Z2_L30 vc 30; fz 0,03 1 min 38 s - 2 min 

3 Kontura  MM_D8_Z4 

L55 

vc 300; fz 0,05 

ap 0,3;  

2 min 15 s 5 min 6 

4 Obvod R1 R1_D4_Z4 

L20 

vc 163; fz 0,024 

 

51 s 2 min 1 min 

5 Sražení pro 

šrouby 

D10_Z4_L25 vc 95; fz 0,03 

 

12 s 1 min 1 min 

Nástrojové dráhy a konečný díl z verifikace, podle které mělo při obrábění dojít 

k utvoření velmi tenké třísky, což se potvrdilo při výrobě. 


