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Abstrakt 

Tato práce řeší problematiku podtlakového upínání polotovarů. V první části obsahuje teorii 

o vakuovém upínání a jeho trendy v současném strojírenství. V dalších oddílech detailně 

popisuje dvě praktická řešení, každé zaměřené na jinou konstrukci obráběných polotovarů. 

Řešení jsou detailně popisována od konstrukčního návrhu, technologie výroby až po ověření 

těchto aplikací v praxi. 

 

 

 

Klíčová slova 

Podtlakové upínání, řezné parametry frézování, řezné síly  

 

 

 

Abstract 

This thesis solves the problem of vacuum clamping of blanks. The first part contains the theory 

of vacuum clamping and its trends in contemporary engineering. In the following sections, it 

describes in detail two practical solutions, each focused on a different design of machined 

blanks. The solutions are described in detail from the design, production technology to the 

verification of these applications in practice. 
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Úvod 

Předmětem této práce je charakteristika podtlakového upínání a její převedení do praxe. 

V první polovině se práce zaobírá dvěma různými konstrukčními provedeními podtlakových 

systémů upínání obrobků. Každý jeden z nich je popsán hlavními myšlenkami jejich nutnosti 

zkonstruování, jejich výhod i omezení. V podkapitolách obou systémů je detailně zpracován 

konstrukční návrh jak podtlakových upínacích systémů, tak jejich příslušenství nutných pro 

provoz. Spolu s konstrukčními návrhy jsou definovány i pracovní postupy nutné k výrobě 

a sestrojení jednotlivých dílců podtlakového upínání i jejich montážní celky.  

Následující část práce charakterizuje obráběcí proces vakuové podložky se seznamem 

použitých nástrojů a řezných podmínek k nim stanovených. Zde je také popsána nutnost 

implementace simulačních aplikací do obráběcího procesu, jejich krátký rozbor a možností 

uplatnění.  

Další pasáž je věnována simulacím obráběcího procesu s použitím vakuové podložky jako 

upínače. Rozebírá technickou přípravu vzorků, aspekty ovlivňující výsledek a porovnání 

výsledků teoretických úvah a jejich převedení do praxe.  

V závěru je práce shrnuta, zaměřuje se na porovnání jednotlivých konstrukčních řešení 

a jejich praktické využití. Uvádí se v něm návrhy vylepšení jednotlivých upínacích systémů 

s predikcí jejich realizace.  
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1. Problematika podtlakového upínání 

Mechanické upnutí polotovaru může vlivem využití nadměrné vnější síly způsobit 

mechanickou nebo plastickou deformaci. U velkoplošných či tenkostěnných polotovarů 

se zvyšuje riziko vibrací, které se mohou přenášet z polotovaru na obráběcí nástroj. Vibrace 

polotovaru nebo nástroje, případně kombinace obojího, vede k degradaci výsledného obrobku 

nebo poškození komponent obráběcího stroje. Vakuové upínání umožňuje šetrnou fixaci 

upínaného kusu po celé upínané ploše. Tyto systémy lépe rozkládají upínací síly, případně je 

mohou soustřeďovat do technologicky nejvhodnějších míst viz. kapitola 2.3. Podtlaková 

soustava (přísavky, vývěva, vedení podtlaku). Tímto se maximalizuje kontakt polotovaru 

a eliminuje se riziko vzniku vibrací. Ty jsou z hlediska obrábění nežádoucí, protože mohou vést 

k degradaci obráběného povrchu, pracovního nástroje a přenosem skrz tento nástroj 

až k poškození součástí obráběcího stroje.  Polotovar je u vakuového upínání upnut výhradně 

za svojí spodní plochu, a tudíž je okolní pracovní prostor bez překážejících prvků, jež 

by představovaly upínací moduly. 

Podtlak vytvořený pod obráběným polotovarem zapříčiní rozdíl tlaku pod a nad obrobkem. 

Vnější tlak tedy fixuje polotovar na upínací desce/vakuovém stole, viz Obr. 1. 

 

Obr. 1 Princip vakuového upínání 
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Podtlakové upínací systémy slouží u CNC obráběcích systémů k upínání řady materiálů 

jako jsou dřevo, plast, kovy atp. Předností tohoto upínání je jeho manipulační jednoduchost, 

opakovatelnost upínaní bez opotřebení upínače, možnost obrábění ve třech na sobě kolmých 

osách, produktivita a hospodárnost výroby. Navíc nedochází k poškození polotovaru při jeho 

upínání. 

Základem úspěšného upnutí polotovaru je v závislosti na použitém podtlakovém systému 

nutnost rovných, hladkých ploch.  Tento způsob upnutí umožňuje přesné obrábění tam, kde 

mechanické, magnetické, hydraulické nebo pneumatické systémy nejsou vhodné nebo žádoucí 

například pro svoje rozměry, způsoby upínání nebo cenu. Přesnost jako pojem označuje rozdíl 

mezi skutečnou a nominální hodnotou. Statisticky je přesnost měřena střední naměřenou 

hodnotou. [1] 

Podtlakového upínání se krom fixace polotovarů při obrábění používá také k manipulaci 

s díly, jejichž povrch by se mohl při použití jiných způsobů uchopení poškodit. Tím je myšleno 

například přemisťování a manipulace se skly, jak v automobilovém průmyslu, tak mimo něj. 
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2. Podtlakový upínací systém s přísavkami určený pro stroj 

SAHOS FC3000 

V rámci projektu StudentCar bylo vyvinuto a zkonstruováno bateriové uložiště určené 

pro akumulaci el. energie pro rodinné a bytové domy. HOMESTORAGE, jak se tento 

akumulátor nazývá, byl mimo jiné také designovou studií, ke které se pomocí vakuového 

tvarování plastů a jejich následného obrobení, vyrobila kapotáž. Bateriová jednotka 

HOMETORAGE viz Obr. 2. 

 

Obr. 2 HOMESTORAGE 

Kvůli potřebě obrobení technologických přebytků jednotlivých tenkostěnných tvarových 

dílů kapotáže z materiálu ABS, viz Obr. 3, bylo nutno vyvinout upínací systém, jenž by 

dovoloval bezpečné a tuhé upnutí obráběného kusu na pracovním stole frézky. Z důvodu 

zjednodušení obráběcího procesu, byly největší objemy přebytků „nahrubo“ ořezány. 
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Obr. 3 Díly bateriové jednotky 

Celý upínací systém se skládá z (Obr. 4):  

• Podpůrných rámů, vytvořených pro specifický tvar každého jednotlivého dílu kapotáže. 

Svým tvarem a provedením odebíral stupně volnosti ve vodorovných osách X a Y.   

• Podtlakových přísavek s distančními přípravky, jež svojí sací silou dotlačovaly 

polotovary proti podpůrnému rámu a zajišťovaly fixaci ve svislé Z ose stroje. 

• Vývěvy a hadic přivádějících podtlak k jednotlivým přísavkám 

 

Obr. 4 Upínací systém s přísavkami A) podpůrný rám, B) přísavky, C) uchycený díl  

Pro obrobení jednotlivých dílu, ať už rámů nebo ABS polotovarů, byl kvůli dlouhým 

rozjezdům ve vodorovné rovině a možnosti naklápění vřetene, použit stroj SAHOS FC3000, 

viz Tab. 1. Výše zmíněné vlastnosti umožnily obrobit ABS polotovary do požadovaného tvaru 

bez nutnosti přeupínání dílu. 

  

Technologický 

přebytek 
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Tabulka 1 – Parametry stroje SAHOS FC3000 [14] 

Pracovní zdvih v ose A [°] ±110 

Pracovní zdvih v ose C [°] ±400 

Max. rychlost v ose A/C [°/min] 13000/13000 

Servomotor osa A/C [Nm] 1,5/5,2 

Výkon vřetena [kW] 12 

Provozní otáčky [Ot/min] 0 - 24000 

Točivý moment [Nm] 15,3 

Upínací kužel HSK  

Rozměr pracovní plochy [mm] 3000 * 2220 

Max. rychlost v ose X/Y/Z [m/min] 60/30/30 

Pracovní prostor stroje dxš [mm] 6070 * 3890 

Hmotnost stroje [kg] 8800 

 

2.1. Výroba polotovaru pro podpůrný rám 

Materiálem pro výrobu rámů byly zvoleny MDF desky. Tyto polotvrdé desky se vyrábějí 

především ze smrkových vláken, které jsou za zvýšené teploty a tlaku slepovány syntetickými 

lepidly. Běžně se používají jako náhrada masivního dřeva. Jejich výhodou je homogenita 

v celém průřezu, možnost obrábění a vysoká jakost obrobeného povrchu. Popsané vlastnosti 

odpovídaly požadavkům na snadnou a rychlou výrobu podpůrných rámu s dostatečnou tuhostí 

vyrobeného kompletu.  

Výroba probíhala nařezáním desek na dané rozměry a slepením těchto fragmentů 

do polotovaru, jenž byl následně obroben do požadovaného tvaru. viz Obr. 5.  

 

Obr. 5 Výroba podpůrného rámu A) slepený polotovar, B) obrobený rám s žebrovou konstrukcí 
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Jednotlivé dílce byly spojeny lepidlem Soudal 66A, viz Tab. 2. Toto lepidlo bylo použito 

pro jeho vyplňovací schopnost (napěňuje). Díky této vlastnosti proniklo hlouběji do přirozeně 

porézního materiálu MDF a tím vytvořilo pevné spoje jednotlivých desek.  

Tabulka 2 - Soudal 66A – technické parametry [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Obrobení polotovaru podpůrného rámu 

V programu SolidWorks byl podle negativu každého jednotlivého plastového dílu 

vytvořen model podpůrného rámu. Nástavbovým programem SolidCAM byly následně 

naprogramovány obráběcí operace a pomocí postprocesingu pro daný stroj i vygenerován NC 

kód. Při samotném obrábění bylo nutné k chlazení nástrojů použití tlakového vzduchu, protože 

materiál MDF sám o sobě špatně odvádí teplo (jak v odebrané třísce, tak v samotném těle 

polotovaru). Níže na Obr. 6 je zachycen hotový podpůrný rám pro tvarovou ABS součást. 

Žebrová konstrukce umožňovala dosáhnout dostatečné opory obráběnému dílu a do volných 

prostor mezi žebry byly nainstalovány upínací přísavky. 

Báze  Polyuretan  

Konzistence  kapalina  

Systém vytvrzování  vlhkostní  

Otevřený čas (*)  15 min.  

Doba stlačení  nejméně 3 hodiny  

Síla stlačení  cca 1 kg/cm²  

Specifická hmotnost (DIN 53479)  1,1 g/ml  

Vodovzdornost (DIN  N 204)  D4  

Teplotní odolnost  - 30°C až +100°C  

Pevnost ve smyku  > 10 N/mm²  

Obsah sušiny  95%  

Spotřeba při plošné aplikaci  cca 150 ml/m²  
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Obr. 6 A) Obrobený rám, B) Přísavky s hadicemi 

2.3. Podtlaková soustava (přísavky, vývěva, vedení podtlaku) 

Účelem podtlakové sestavy bylo vyvinout maximální přítlačnou sílu, kterou bude přisátý 

ABS polotovar vytvářet vůči podpůrnému rámu a tím minimalizovat riziko vzniku nežádoucích 

vibrací, které by vedly k degradaci výsledných rozměrů obráběného kusu.  

Vzhledem k nutnosti využití naklopení vřetena o 90°, bylo nutné zvýšit obráběcí hladinu 

oproti ploše stolu minimálně o 91 mm, Při napolohování osy vřetene HS 662 v ose A o 90° 

je právě tato a nižší vzdálenost kolizní s rovinou upínacího stolu, viz Obr. 7. Naklopením 

vřetena bylo při obrábění vnějších kontur docíleno přitlačování polotovaru proti podpůrnému 

rámu, a to vlivem přenosu řezné síly z nástroje na polotovar a souslednosti frézování. 

 

Obr. 7 Vřeteno natočené v ose A o 90° 
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Aby bylo možné dodržet správnou výšku přísavky cca 1 – 3 mm pod horní plochou 

podpůrného rámu a došlo k předepnutí přisávaného polotovaru vůči rámu, byly k přísavkám 

našroubovány závitové tyče. Ty společně s hliníkovým adaptérem a filtrem tvořily výškově 

stavitelný celek, viz Obr. 8, propojující pracovní stůl stroje a přidržovaný polotovar. 

 

Obr. 8 Přísavky – konstrukce, umístění, funkce 

Přísavky byly použity dvojího typu, z důvodu různých hodnot odpružení, a to: 

• Festo ESG-30-SN-HA-QS-WA-F – odpružení 3,5 mm 

• Festo ESG-50-BN-HD-QS-F – odpružení 11 mm 
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Různé hodnoty odpružení umožňovaly kombinovat tuhost upnutí (Festo ESG-30-SN-HA-

QS-WA-F) se schopností absorbovat vibrace, díky delšímu pružnému členu, vznikající 

při obrábění (Festo ESG-50-BN-HD-QS-F). 

K vyvíjení podtlaku bylo, kvůli schopnosti vyvinout koncový tlak 0,1 hPa, výkonu 2,7 kW 

a jmenovité čerpací rychlosti 100 m3/h, použito vývěvy BUSCH R 5 RA 0100 F. Díky těmto 

parametrům (Tab. 3) bylo možné anulovat případné drobné netěsnosti systému a udržovat 

v něm konstantní podtlak.   

Tabulka 3 – Parametry vývěvy BUSCH R 5 RA 0100 F 

Jmenovitá čerpací rychlost 100 m3/h 

Koncový tlak 0,1 hPa 

Jmenovitý výkon motoru 2,7 kW 

Jmenovité otáčky motoru 1500 ot/min 

 

Vývěva je propojovacím prvkem mezi tímto a následujícím systémem podtlakového 

upínání. 
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3. Podtlakové podložky pro SAHOS FC3000 a LITZ LU-800 

Nutnost upínat velké série rovinných dílů a velkoplošné formáty polotovarů, jež byly nutné 

při výrobě podpůrných rámů z kapitoly 2.2. Obrobení polotovaru podpůrného rámu, vedla 

k návrhu a zhotovení podtlakové podložky, která umožní rychlé, opakovatelné a tuhé upínání.  

Bylo potřeba navrhnout a sestrojit takovou konstrukci, která se bude dát využít na obou 

CNC obráběcích centrech používaných v projektu StudentCar, případně v ostatních 

laboratořích. Podtlakové podložky byly navíc navrhnuty tak, aby se podtlakový systém 

s přísavkami, popsaný výše, dal do tohoto systému zaimplementovat a využít v jeho plném 

rozsahu, což je popsáno v kapitole 3.1. Konstrukční návrh vakuové podložky. Technologický 

a konstrukční návrh byl na míru přizpůsoben požadavkům projektu StudentCar.  

Vzhledem k technickému omezení stroje LITZ-LU800, na kterém byla vakuová podložka 

obráběna, musel být polotovar upnut na distanční přípravek, viz Obr. 9 (znázorněn zeleně), 

který byl pro tento účel vyroben a v případě potřeby bude nadále využíván jako součást 

upínacího systému.  

 

Obr. 9 Omezení pojezdu vřetena LITZ-LU 800 

Distanční přípravek umožňoval obrobení polotovaru i při naklopeném stole o 90° vůči 

vodorovné rovině. Omezení spočívá v tom, že se svislá osa vřetena stroje, při přiblížení 

na vzdálenost nižší než 90 mm, dostane do kolizní polohy mezi stolem a válcovou částí vřetena 

(červená šipka). Obdobně tomu je u vzdálenosti 240 mm, kdy koliduje čtverhranná část vřetena 

(modrá šipka). 
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3.1. Konstrukční návrh vakuové podložky 

Potřeba vývoje vlastního vakuového upínače bylo dílem řady faktorů: 

• Obrábění velkých sérií totožných plošných obrobků 

• Možnost využití na obou obráběcích strojích SAHOS FC 3000 a LITZ-LU800 

• Skloubení s podtlakovým systémem upínaní z kapitoly 2. Podtlakový upínací systém 

s přísavkami určený pro stroj SAHOS FC3000 

• Obrábění tenkostěnných plošných dílů 

• Variabilita použití na jednotlivých pracovištích projektu StudentCar 

Samotná vakuová podložka, na Obr. 10, se svými vnějšími rozměry 497x417x42 mm byla 

v programu SolidWorks navržena tak, aby se snoubila co největší upínací plocha s dostatkem 

vnitřního objemu pro rozvod podtlaku a technologické otvory. To vše s přípustnou hmotností 

pro manipulaci. Ta činí cca 20,66 kg.  

 

Obr. 10 Vakuová podložka – celkový náhled 

Pro výrobu vakuové podložky byl, pro svoji vysokou pevnost v tahu (Rm = 360 MPa – 

385 MPa), jíž se přibližuje ke strukturální oceli [3], použit materiál EN AW 2017A T451, jehož 

technologická charakteristika je popsána v Tab. 4. 
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Tabulka 4 - EN AW 2017A fyzikální a mechanické vlastnosti [4] 

Fyzikální a mechanické vlastnosti 

Objemová hmotnost [g/cm³] 2,8 

Modul pružnosti [GPa] ~ 70 

Mez kluzu Rp0,2 [MPa] 245 

Pevnost v tahu Rm [MPa] 360 -385 

385 Tažnost A50 [%] 12 

Tvrdost HBW [2,5/62,5] 105 

 

Dalším kritériem byla jistota snadného frézování, kdy se materiál nelepí na nástroj, tvoří 

hladkou drobivou třísku, která nemá snahu se pěchovat. Vrtání tohoto materiálu je od hloubky 

cca 2D nástroje lehce problematické, protože bez nuceného odvodu třísky, např. tlakovou 

kapalinou z vrtaného otvoru, má tato tendenci poškozovat vrtaný povrch. [15] Materiál byl 

zvolen i z důvodu dobré leštitelnosti, což zaručuje hladký povrch po obrobení a přijatelné 

odolnosti vůči korozi. Vysoká pevnost a tvrdost materiálu zaručuje zachování vysoké jakosti 

povrchu pracovní plochy i po opakovaném upínání polotovarů. 

Jedním z primárních konstrukčních cílů bylo vytvořit co nejmenší čtvercové segmenty, 

jejichž dělící mezery (detail na Obr. 11) slouží pro napěchování těsnícího prvku a tím 

k vymezení plochy pod obráběným dílem, která bude podtlakem přichycena k vakuové 

podložce.  

 

Obr. 11 Vakuová podložka – čtvercové segmenty 
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Malé rozměry čtvercových segmentů umožňují u tvarově členitých dílů maximálně 

kopírovat jejich upínací plochu a tím zajistit maximální přítlačnou sílu k podložce. 

Díky velkému výběru materiálů a rozměrů těsnících šňůr a hadiček na trhu, byla drážka 

mezi čtvercovými segmenty navržena na co nejmenší měrný průřez. Tento návrh sledoval 

maximalizaci pracovní plochy přípravku a s tím související přítlačnou sílu vyvinutou 

na polotovar. Těsnící prvek byl zvolen silikonový o průměru 3 mm. Tento rozměr (při plném 

průřezu) zajistí, že při maximálním vyplnění drážky po stlačení obráběným materiálem, bude 

přesahovat nad plochu čtvercových segmentů o méně něž 0,6 mm. To zaručí dotěsnění 

odsávané plochy po celém jejím obvodu. V případě použití silikonové hadičky dosedne 

polotovar přímo na pracovní plochu podtlakového upínače. To je umožněno právě dutinou 

uvnitř těsnícího prvku, do které se může silikonový materiál deformovat. Tento rozdíl v použití 

různých konstrukčních řešení těsnění a jejich vliv na přítlačnou sílu je rozebrán v kapitole 

4.2.3. Simulace řezných sil působících na polotovar.  

Vyvinutí podtlaku zajistí, tak jako u systému v kapitole 2. Podtlakový upínací systém 

s přísavkami určený pro stroj SAHOS FC3000, vývěva BUSCH R 5 RA 0100 F. Pro vedení 

podtlaku k podložce byly zvoleny kalibrované polyuretanové hadice na vzduch o vnějším 

průměru 8 mm. Tyto jsou napojeny na pneumatické hrdlo M10x1 viz Obr. 12.  

 

Obr. 12 Pneumatické hrdlo [5] 
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Tato hrdla s vnějším i vnitřním šestihranem, jsou zapuštěna do 20 otvorů na vnější kontuře 

vakuového přípravku, viz Obr. 13.  

 

Obr. 13 Vývody podtlaku 

 

Z obrázku je dále patrné, že všechny podtlakové kanály jsou navzájem propojené (v místě 

křížení některých kanálů je podtlak přiveden na horní pracovní plochu podložky). Toto řešení 

umožňuje značnou variabilitu umístění na pracovním stole SAHOS FC3000. Stačí tedy přivést 

podtlak jen k jedné podložce a kombinací různých natočení a umístění dalších podložek 

vytvořit značné množství upínacích ploch na pracovním stole, a tedy i k obrobení 

velkoplošných polotovarů. V návrhu bylo počítáno s výrobou 6 kusů. Rozměry a vnější silueta 

s nainstalovanými pneumatickými hrdly byly navrženy tak, aby se jednotlivé podložky daly 

umístit na pracovní stůl frézky SAHOS FC3000 s minimálními rozestupy. Tím se zabrání 

případnému prověšování tenkých polotovarů mezi jednotlivými podložkami a bude zaručena 

maximální přesnost obrábění.  

Horní pracovní plocha podtlakové desky je opatřena celkem 20 děrami s vnitřním závitem 

M4 a hloubkou 15 mm. Mohou sloužit pro uchycení perforovaného plechu. Ten zajistí v případě 

nutnosti frézování pod spodní hladinu polotovaru, ochranu pracovní plochy vakuové podložky. 

Navíc bude možné, v závislosti na hustotě děr, obrábět i extrémně tenké polotovary jako 

například papír, viz. Obr. 14. 
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Obr. 14 Umístění závitových děr pro uchycení perforovaného plechu 

V každém čtvercovém segmentu je od hloubky 10 mm (uvažujeme-li nulovou hladinu jako 

horní pracovní plochu podložky) vytvořena díra o průměru 6H6 a hloubce 25 mm, viz. Obr. 15. 

 

Obr. 15 Otvory pro kolíky 
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 Tyto otvory slouží k umístění kolíků, které mohou plnit funkci dorazů při obrábění větších 

sérií obrobků. Kolíky vymezený prostor bude v tomto případě fungovat jako šablona, 

kdy odpadne opakované určovaní nulového bodu obrobku na každém jednotlivém polotovaru, 

viz, Obr. 16.  

 

Obr. 16 Doraz polotovaru 

Nulový bod se zaměří pouze na prvním kusu a při vložení nového polotovaru 

s dostatečnými přídavky na rozměrech, bude tento převzat pro daný/upnutý kus. Rovněž může 

každá z jednotlivých děr fungovat jako nosič počátku souřadného systému, čehož se dá využít 

u velkoformátových polotovarů. Ta z podtlakových podložek, na které bude určen nulový bod, 

bude fixována na pracovním stole a ostatní podložky se mohou přesouvat dle potřeb aktuálního 

frézovacího procesu. 

Každý segment je také od svého povrchu do hloubky 10 mm opatřen závitem M10, 

viz. Obr 15, 16 výše. Tento slouží pro instalaci podtlakového systému s přísavkami z kapitoly 

2. Podtlakový upínací systém s přísavkami pro stroj SAHOS FC3000. Rovněž může sloužit 

k uchycení mechanických upínek pro případ, že by si to daná situace vyžadovala. Rastr těchto 

děr je záměrně navržen po 20 mm, svými násobky kopíruje 100 mm rastr pracovních stolů CNC 

obráběcích center SAHOS FC3000 a LITZ-LU 800.  

Posledním atributem každého segmentu je mělká drážka, viz Obr. 17, o šířce 3 mm 

a hloubce 0,5mm (zvýrazněna červeně).  

Jejím účelem je rozvést podtlak po maximální ploše pod připevněným polotovarem. Návrh 

se opírá o použití silikonové hadičky jako dotěsňovacího prvku, kdy dochází k dosednutí 

polotovaru přímo na pracovní plochu vakuového upínače (modře zvýrazněno).  
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Obr. 17 Drážka k rozvedení podtlaku 

Z důvodu maximálního využití pracovní plochy, je obvodová kontura podložky osazena 

16 dírami s vnitřním závitem M6 a hloubkou 14 mm. Ty dovolují připevnit excentrické 

dorazové kotouče a zajistit opakovatelnou přesnou polohu obráběného polotovaru. Díky 

umístění upevňovacího otvoru excentrického dorazu mimo osu kotouče je možné libovolně 

nastavovat výšku dorazu podle technologických požadavků obsluhy, viz Obr. 18.  

 

Obr. 18 Excentrické dorazy 

Předpoklad že budou tyto součásti značně namáhané vedl ke zvolení výrobního materiálu 

hliníkovou slitinu EN AW 7075, technická specifikace v Tab. 5. Ke zvolení této slitiny vedla 

i její vysoká pevnost (360 MPa – 540 MPa), což zaručuje opakovatelně přesné usazení 

obráběného polotovaru. 
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Tabulka 5 - Technická specifikace slitiny EN AW 7075 [6]  

Fyzikální a mechanické vlastnosti 

Objemová hmotnost [g/cm³] 2,8 

Modul pružnosti [GPa] 71 

Mez kluzu Rp0,2 [MPa] 240 - 460 

Pevnost v tahu Rm [MPa] 360 - 540 

Tažnost A50 [%] 2 - 8 

Tvrdost HBW [2,5/62,5] 104 - 160 

 

Ne vždy bude nutné využívat celou pracovní plochu a z toho důvodu jsou díry pro vyústění 

podtlaku na pracovní plochu osazeny závitem M10x1. Takto se bude dát nepožívaný otvor 

zaslepit zátkou s O-kroužkem a eliminuje se možnost přisávání falešného vzduchu 

do podtlakového systému a tím jeho vyřazení. Osazení díry je navrženo tak, aby horní plocha 

zátky nezasahovala nad rovinu těsnící drážky, čímž by znemožňovala perfektní dolehnutí 

těsnící šňůry. Dotěsnění je zajištěno spodní plochou hlavy zátky, O-kroužkem a čelní plochou 

osazení díry, viz Obr. 19. 

 

Obr. 19 Těsnící zátka M10x1 

Upevnění k pracovním stolům bude sloužit soustava 24 děr ve čtyřech řadách po 6. Otvory 

mají průměr 10,5 mm a jsou provrtány skrz celou podtlakovou podložku. Tyto díry jsou 

navrženy pro šrouby M10 DIN 912. Zahloubené kapsy o průměru 16 mm a hloubce 10 mm 

uschovají válcové hlavy šroubů tak, aby nepřekážely upevněnému polotovaru. Dna kapes jsou 
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zároveň dotěsňovacími plochami, které spolu s pryžovými O-kroužky a spodními čely šroubu 

zaručí vzduchotěsnost celé soustavy po upnutí na pracovní stůl (stejný systém jako na Obr. 19 

výše). Rozměr 10,5 mm byl vybrán záměrně z důvodu hladkého průchodu šroubu M10 a také 

slouží jako předvrtaný rozměr pro závit M12x1,5. Ten zasahuje do hloubky 15 mm od čela 

osazené díry, viz Obr. 20. Bude jej využito k dotěsnění nevyužitých děr pomocí těsnící zátky 

s O-kroužkem. 

 

Obr. 20 Sada děr pro upínací šrouby 

Série 8 drážek, viz Obr. 21, zahloubených po 2 na každé vnější kontuře podložky, je určena 

pro vložení mechanických upínek. Tato možnost může být žádoucí v případě, že navržené 

upevňovací díry, Obr. 20, nepokryjí všechny požadavky umístění na plochách pracovních stolů.  
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Obr. 21 Drážky pro mechanické upínky 

Posledním konstrukčním prvkem, viz Obr. 22, jsou drážky ze spodní strany podložky 

s dírou pro šroub M6. Mohou se osadit maticemi pro T-drážku a tím vycentrovat polohu 

podložky na pracovním stole LITZ-LU 800. 

 

Obr. 22 Centrovací drážky 

 

 



23 

3.1.1. Výroba vakuové podložky 

Podložka byla obrobena na 5osé CNC frézce LITZ LU-800. K určení nulových bodů 

polotovaru se použila bezdrátová obrobková sonda Heidenhain TS 740, kterou je CNC obráběcí 

centrum LITZ LU-800 vybaveno. Jedná se o velice přesnou sondu s přesností 2σ ≤ 1 μm. 

Nulový bod, tj. počátek souřadného systému podle kterého se obráběcí stroj řídí, je znázorněn 

na Obr. 23 třemi protínajícími se různobarevnými šipkami, jenž znázorňují orientaci os 

a následně při vlastním obrábění i napolohování obrobku vůči vlastnímu nulovému bodu 

daného stroje. [7] 

 

Obr. 23 Použité nulové body 

Z důvodu eliminace nepřesností vzniklých přeupínáním polotovaru, bylo nutné 

naprogramovat obrábění tak, aby se využilo kompletního potenciálu 5osé frézky a došlo pouze 

k jednomu přeupnutí, a to z důvodu obrobení horní a spodní plochy polotovaru. Jako první byl 

polotovar upnut mechanickými upínkami přímo k pracovní ploše stolu a obráběla se pouze 

výsledná spodní strana vakuové podložky a čtyři průchozí upínací díry. Druhé upnutí muselo 

být realizováno s pomocí distančního přípravku, popsán v kapitole 3. Podtlakové podložky pro 

SAHOS FC3000 a LITZ-LU 800, který umožnil obrábění polotovaru při naklopení stolu a jeho 

osové rotaci. Vlastní distanční přípravek nedisponoval dírami vhodnými pro upnutí polotovaru 

podložky, proto bylo využito ještě přípravkové desky, která se používá pro propojení 

distančního přípravku a atypických polotovarů, viz Obr. 24.  
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Obr. 24 Upnutí polotovaru vakuové desky 

Při obrábění byla používána chladicí emulze Fusch ECOCOOL R-TN 2525-HP. 

Dokončování povrchů při použití emulze vede ke snížení rozptylu drsnosti povrchu [8], 

prodlužuje životnost nástrojů a pomocí tlaku kapaliny 20 bar efektivně odvádí třísku 

od nástroje. 

Pro naprogramování obrábění vakuové podložky bylo použito programu SolidCAM, což je 

nástavbová aplikace konstrukčního programu SolidWorks. Celý komplet obrábění se sestává 

z jednotlivých operací/kroků, které tak jak následují po sobě, budou provedeny i při fyzickém 

frézování. Dle složitosti dané součásti vzniká stromová struktura operací, viz Obr. 25. 

K obrobení vakuové podložky bylo zapotřebí naprogramovat celkem 71 dílčích operací. [7] 

 

Obr. 25 Strom operací 
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U každé operace je třeba definovat základní parametry jako tvar obráběné plochy, použitý 

nástroj, použitý upínač, hloubku třísky, nájezdy a odjezdy nástroje, kontrolovat zabourání 

do ostatních ploch apod. Obr. 26. 

 

Obr. 26 Dialogové okno programu SolidCAM 

Zároveň je možné nechat si virtuálně vygenerovat jednotlivé dráhy nástroje a případně 

doladit nepřesnosti v zadání vstupních parametrů. Je zřejmé, že CAM podpora tvorby 

obráběcího programu je velice užitečný pomocník, avšak není to zcela automatický proces. 

V programu SolidCAM, pomocí specializovaného postprocesoru pro konkrétní stroj, je nutné 

na konci programování, vygenerovat dráhy nástroje v programovém NC kódu, čitelným řídicím 

systémem daného stroje. [7] 
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Aby se minimalizovaly chyby při obrábění, a následně možné kolize, poškození stroje 

a nástroje, disponuje program několika základními simulačními režimy:  

• Solid Verify – Tato simulace nám zobrazuje postupný úběr materiálů a kvalitu 

obrobených ploch, umožňuje kontrolu dráhy nástroje, a tím ověřuje přesnost obrábění, 

kolize s obrobkem a upínacími prvky, zobrazuje časy obrábění atd. Zapnutá kontrola 

ploch umí barevně rozlišit rozdíly mezi modelem a navrženým obráběním, viz Obr. 27. 

Zvolené barevné spektrum společně s přidruženou absolutní hodnotou vzdálenosti 

pomáhá k odladění celého frézovacího procesu. Příkladně je z obrázku patrné, že modré 

oblasti jsou neobrobeny o zbytek větší nebo roven 0,5 mm. Žluté oblasti jsou obrobeny 

s přesností od -0,01 mm do 0,01 mm. A oblasti zvýrazněné červenou barvou jsou 

podfrézovány o hodnotu stejnou nebo větší než 0,1 mm.  

 

Obr. 27 Simulace Solid Verify 
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• Simulace stroje – Díky této simulaci je možné kontrolovat zejména kinematiku obrábění 

od vřetena, nástroje, upínače nástrojů, až po obrobek a pracovní stůl stroje, viz Obr. 28. 

Tato simulační aplikace, na rozdíl od předchozí, hlídá zabourání v pracovních pozicích 

naklopeného stolu.   

 

Obr. 28 Simulace stroje 

Z obou těchto simulací získáváme přehled o obráběcích časech, i když tuto informací 

musíme brát s rezervou. Simulace SolidCAM pracují s teoretickými strojními posuvy. 

Především u víceosého obrábění a u častých změn směrů obrábění dochází řídicím systémem 

stroje k neustálému zrychlovaní a zpomalovaní posuvu, aby nedocházelo při obrábění k velkým 

rázům. Obráběcí časy se rovněž mění v závislosti se změnou parametrů rychlostí posuvů 

nástroje a jeho otáček obsluhou přímo při obráběcím procesu na stroji. Kontrola reziduí 

neodebraného materiálu a kolizních drah jsou nezbytnou součástí obráběcího procesu a byly 

v hojné míře využívány i při obrábění popisovaného dílu. [7] 

Výše zmíněné aplikace byly simulace přímo z programového prostředí SolidCAM, 

tedy ještě před vygenerováním, strojového NC kódu. Dalším typem kontroly je simulátor 

Eureka 8.5., který pracuje s již vygenerovaným NC kódem pro systém stroje Heidenhain 

iTNC530. Takto je pokryta oblast chyb, které mohou vzniknout při generování NC kódu. Tato 

simulace zpřesňuje celý proces mimo jiné i tím, že kontroluje mezioperační pohyby, kolize 

mezi obrobkem, nástrojem, strojem a upínači. Navíc porovnává výchozí model s již 

obrobeným. [7] 
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3.1.2. Výběr nástrojů a parametrů obrábění vakuové podložky 

Zvolený materiál polotovaru je dobře obrobitelný a homogenní v celém svém průřezu, 

proto nemusel být kladen důraz na speciální jakost a druh zvolených nástrojů. Jedinou výjimkou 

byl vrták D9 s celkovou délkou 410 mm. Tento musel být použit z důvodu požadavku propojení 

všech kanálů rozvádějících podtlak ve vakuové podložce. Jeho vyložení muselo být delší 

než polovina délky podložky (497 mm), aby se proti sobě vrtané poloviny rozvodového kanálu 

uprostřed propojily. Nízký tlak chladící kapaliny znemožňoval použití dělového vrtáku, 

technologicky vhodnějšího pro vrtání hlubokých děr. Proto bylo nutné použít extrémně nízké 

řezné parametry pro šroubovitý vrták (posuv na zub fz = 0,009 
𝑚𝑚

𝑧
 a řeznou rychlost vc = 12  

𝑚

𝑚𝑖𝑛
) 

a s tím spojené parametry vrtacího cyklu v prostředí SolidCAM viz Obr. 29 a Tab. 5. 

 

Obr. 29 Nastavení parametrů vrtání 

K obrobení jednotlivých konstrukčních prvků vakuové podložky bylo použito vrtáků 

z rychlořezné oceli, povlakovaných (Cermet) i nepovlakovaných (leštěných) monolitních fréz 

i fréz s obráběcími destičkami, viz Tab 6.  

Tabulka 6 - Seznam použitých nástrojů 

Monolitní nástroj / 

břitové destičky 
Upínač 

Počet 

zubů 

Posuv na zub fz 

[
𝐦𝐦

𝐳
] 

Řezná rychlost 

vc [
𝐦

𝐦𝐢𝐧
] 

Vrták; D 3,3 mm; 

HSSCo8 

Vrtákové CNC 

sklíčidlo; 

L = 105 mm 

2 Osa Z 0,04 50 
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Monolitní nástroj / 

břitové destičky 
Upínač 

Počet 

zubů 

Posuv na zub fz 

[
𝒎𝒎

𝒛
] 

Řezná rychlost 

vc [
𝐦

𝐦𝐢𝐧
] 

Vrták; D 4,1 mm; 

HSSCo8 

Kleštinový 

upínač ER32; 

L = 90 mm 

2 Osa Z 0,05 30 

Vrták; D 5 mm; 

HSSCo8 

Vrtákové CNC 

sklíčidlo; 

L = 105 mm 

2 Osa Z 0,05 30 

Vrták; D 6 mm; 

HSSCo8 

Kleštinový 

upínač ER32; 

L = 60 mm 

2 Osa Z 0,06 30 

Vrták; D 8,5 mm; 

HSSCo8 

Kleštinový 

upínač ER32; 

L = 100 mm 

2 Osa Z 0,08 70 

Vrták; D 9 mm; 

HSSCo8 

Kleštinový 

upínač ER16; 

L = 100 mm 

2 Osa Z 0,1 36 

Vrták; D 9 mm; 

HSSCo8; 

délka 350 mm 

Kleštinový 

upínač ER32; 

L = 60 mm 

2 Osa Z 0,009 12 

Vrták; D 10,2 mm; 

HSSCo8 

Kleštinový 

upínač ER32; 

L = 60 mm 

2 Osa Z 0,1 30 

Vrták; D 10,5 mm; 

HSSCo8 

Vrtákové CNC 

sklíčidlo; 

L = 105 mm 

2 Osa Z 0,1 30 

Srážeč/navrtávák; 

D10 mm; HSSCo8 

Kleštinový 

upínač ER32; 

L = 60 mm 

2 Osa Z 0,02 60 

Válcová fréza; 

D 3 mm; 

Fraisa C15557.180 

Kleštinový 

upínač ER16; 

L = 60 mm 

3 
Osa XY 0,025 

Osa Z 0,018 
104 
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Monolitní nástroj / 

břitové destičky 
Upínač 

Počet 

zubů 

Posuv na zub fz 

[
𝒎𝒎

𝒛
] 

Řezná rychlost 

vc [
𝐦

𝐦𝐢𝐧
] 

Válcová fréza; 

D 6 mm; 

Fraisa C15557.300 

Kleštinový 

upínač ER32; 

L = 60 mm 

3 
Osa XY 0,025 

Osa Z 0,01 
188 

Válcová fréza; D 10 

mm; BRW 

Kleštinový 

upínač ER32; 

L = 60 mm 

2 
Osa XY 0,06 

Osa Z 0,04 
250 

Válcová fréza; 

D 12 mm; 

Fraisa C15590.501 

Tepelný 

upínač D12x60 
6 

Osa XY 0,02 

Osa Z 0,01 
434 

Závitník M4 

Kleštinový 

upínač ER40; 

L = 100 mm 

3  4 

Závitník M6 

Kleštinový 

upínač ER32; 

L = 60 mm 

3  5 

Závitník M10 

Kleštinový 

upínač ER32; 

L = 60 mm 

3  5 

Závitník M10x1 

Kleštinový 

upínač ER32; 

L = 60 mm 

3  5 

Závitník M12x1,5 

Kleštinový 

upínač ER32; 

L = 10 mm 

3  5 

Kruhové destičky 

Pokolm; K10; 

RDHX 12T3 MOT; 

D 12x3,97 

B.-Nr. 03 12 831P 

Pokolm; HSC; 

75 15 750; 

186 842 

4 

Osa XY 0,25 

Dok. XY 0,05 

Osa Z 0,1 

350 

Dok. 400 
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Monolitní nástroj / 

břitové destičky 

 

 

Upínač 

 

 

Počet 

zubů 

 

 

Posuv na zub fz 

[
𝒎𝒎

𝒛
] 

 

Řezná rychlost 

vc [
𝐦

𝐦𝐢𝐧
] 

V destičky Pokolm; 

K10; 

VCGT 220530 FN; 

B.-Nr. 05 22 820 

Pokolm; HSC; 

75 15 750; 

186 842 

3 

Osa XY 0,25 

Dok. XY 0,05 

Osa Z 0,2 

350 

Dok. 400 

 

Monolitní nástroje byly zvoleny od švýcarské firmy Fraisa nebo Brütsch/Rüegger. Firma 

Fraisa vyrábí širokou škálu nástrojů, od hrubovacích, až po mikrofrézovací s požadovanou 

tolerancí upínacích části nástroje h6. Výhodou volby nástrojů této značky, byl i volně dostupný 

konfigurátor, který dle databáze obráběných materiálů a požadované operace, nabídne výběr 

možných nástrojů, kde po výběru charakteristiky nástroje (průměru, délky, povlaku) jsou 

doporučené řezné podmínky pro konkrétní operaci. [7] 

Tyto řezné parametry jsou pouze doporučené a orientační. Pro dlouhé upínače je potřeba 

parametry snížit, stejně jako pro otupující se nástroj. Při samotném obrábění dochází k další 

korekci řezných parametrů. To umožňuje řídicí panel systému Heidenhain, kde je během 

obrábění možné dynamicky měnit programem nastavené hodnoty posuvu F (0% - 150%) 

a otáček S (5-150 %). Úprava řezných parametrů ve veliké míře závisí na zkušenostech 

programátora CAM a na obsluze CNC obráběcího stroje při samotném procesu obrábění. [7] 

Přesné a kvalitní upnutí nástroje je kromě volby řezných podmínek a použití správného 

nástroje klíčovým faktorem, který ovlivňuje jakost a přesnost povrchu. Pro hrubovací operace 

jsou zcela dostačující kleštinové upínače. Toto upnutí není ideálně přesné, ale vzhledem 

k přídavkům pro další obrábění v řádu desetin mm, je zcela dostačující. Tyto upínače jsou 

běžně dostupné a používané. [7] 

Z důvodu použití tepelného upínání nástrojů bylo nutné využít nástrojů s přesně 

broušenými stopkami. Tato přesnost stopky nástroje, je samozřejmě vhodná i pro klasické 

upínaní v kleštině, neboť čím menší nepřesnosti vneseme do upnutí, tím lepší jakosti povrchu, 

přesnosti a produktivity obrábění můžeme dosáhnout. Princip tepelného upínání funguje tak, 

že se přesně tolerovaný upínač ve speciálním zařízení indukčně zahřeje, tím se zvětší otvor 

určený pro vložení nástroje a přesně tolerovaná stopka nástroje (v toleranci h5, max. h6) 
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se zasune do upínače. Po vychladnutí těla tepelného upínače, ať přirozeném nebo nuceném, 

se vytvoří pevný a přesný spoj, viz Obr. 30. Nucené chlazení se provádí proudem vzduchu nebo 

kapaliny a zvyšuje životnost tepelně namáhaného upínače. [7] 

 

Obr. 30 Tepelně ovlivněná oblast upínače [13] 

V tomto případě bylo použito zařízení pro teplené upínání nástrojů ISG 3400 TWK 

od firmy Bilz, viz Obr. 31. Toto zařízení o výkonu 11kW, s nuceným kapalinovým chlazením, 

umožňuje upínat nástroje průměru stopky 3 – 32 mm, maximální délky 400 mm. [7] 

 

Obr. 31 Bilz ISG 3400 TWK [7] 
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Zařízení bylo použito u nástrojů pro dokončování ploch a pro nástroje, kde bylo potřeba 

dlouhého a úzkého upínače. Další výhodou tepelného upínání, kromě přesnosti upnutí, jsou 

menší rozměry upínačů, oproti kleštinovému upínání. Toho se využívá na těžko dostupných 

místech, při naklopeném stole a podobně, kde by nebylo možno obrábět, nebo by se musel 

použít extrémně dlouhý nástroj - fréza, což by velkou měrou snížilo produktivitu obrábění 

a jakost obráběné plochy. Tepelné upínaní nástrojů umožňuje potřebnou skladbu vyložení 

upínače. Mezi upínače různých délek a frézovací nástroj, je navíc možno vložit prodloužení, 

viz Obr. 32, umožňující obrábět těžko dostupná místa se zachováním akceptovatelné tuhosti 

nástroje. Tepelných upínačů, se využívá jak při hrubovacích, tak i dokončovacích operacích. 

[7] 

 

Obr. 32 Nástroj v tepelném upínači 

Duhové zbarvení těla upínače je typickým ukazatelem teplotně ovlivněné oblasti, které je 

zapříčiněno vysokými teplotami během indukčního ohřevu. Počet upnutí je limitován cykly 

zahřívání a následného prudkého ochlazení těla upínače. Těchto cyklů je možno uskutečnit jen 

několik set, což je plně kompenzováno přesností upnutí, rychlostí upínání nástrojů, přesností 

obrábění a životností nástroje díky snížení vibrací. [7] 
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Aby bylo možno nástroj do upínače upnout a předešlo se zbytečnému přehřívání nástroje i 

upínače, je zařízení vybaveno přehledným menu, kde po navolení parametru nástroje a upínače, 

je zvolena optimální délka a intenzita ohřevu, Obr. 33. [7] 

 

Obr. 33 Ovládací rozhraní Bilz ISG 3400 TWK [7] 
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4. Ověření funkčnosti vakuového upínání 

Jednou z primárních funkcí polotovarového upínače je zajistit přesnou polohu a tuhé upnutí 

polotovaru v průběhu celého obráběcího procesu a s ním spojenými obráběcími polohami. 

V případě frézování je důležitá schopnost upínače odolávat rázům vznikajícím např. při nájezdu 

frézy do obráběného materiálu, změnách souslednosti obrábění atp. Celková tuhost upnutí 

ovlivňuje také jakost obráběného povrchu v závislosti na obráběcí technologii a postupu. 

Tuhost upnutí podtlakového upínače závisí na celé řadě faktorů jako např.:  

• Těsnost celého systému,  

• Výkon vývěvy  

• Materiál a tvar těsnícího prvku v drážkách pracovní plochy  

Podtlakový upínač byl podroben řadě měření za účelem ověření jeho těsnosti, rozdílu 

teoretické a skutečné upínací síly pod vzorovým polotovarem a schopnosti odolávat 

vodorovným silám působícím v průběhu frézování. 

4.1. Test rozdílu skutečné a teoretické upínací síly 

  Účelem tohoto testu bylo zjistit reálnou přítlačnou sílu působící na polotovar ve směru 

kolmém na pracovní plochu podtlakového upínače a teoretickou sílu spočtenou ze závislosti 

podtlaku pod obrobkovou plochou a velikostí dané plochy.  

Pro tento účel byl zvolen ocelový kvádr (materiál S355) o rozměrech 130 x 80 x 28 mm, a to 

z důvodu snadné manipulace, lehké obrobitelnosti (dosedací plocha byla obroušena z důvodu 

eliminace defektů plochy vedoucích k netěsnostem) a snadné svařitelnosti (na vzorek byla 

navařena ocelová kulatina o průměru 20 mm sloužící k upnutí do čelisti stroje určeného 

k dynamickým zkouškám materiálu, viz Obr. 34).   

 

Obr. 34 Test upínací síly svislým zdvihem 
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K dotěsnění dosedací plochy zkoušeného polotovaru a pracovní plochy upínače byly použity 

dva rozdílné těsnící prvky: 

• Silikonová těsnící šňůra s plným průřezem 3 mm a tvrdostí 60°Sh 

• Silikonová hadička 3 x 1,5 mm 

S oběma prvky bylo provedeno 10 zkoušek. Po 5 měřeních s každým dotěsňovacím prvkem byl 

tento vyměněn z důvodu možného defektu při manipulaci, opakované dynamické deformaci 

nebo výrobní vadě.  

Graf 1 – Svislý zdvih – silikonová šňůra D 3 mm_1 

  

Křivka tmavě modrého grafu je výslednicí prvního měřenění, kde je ve znázorněné oblasti 

patrný drobný pokles tlaku vedoucí k plošší křivce růstu a tím ovlivněné oddělení zkušebního 

polotovaru od podtlakové podloužky o cca 0,1 mm později. Měření upínací síly bylo po prvním 

měření nastaveno od předepínací síly 90 N z důvodu vymezení vůlí celé testovací soustavy. 

Výsledná maximální přítlačná síla se pohybuje v rozsahu od 565 N do 600 N.  Rozdíly délek 

zdvihu mohou být způsobeny nepřesností svarového spoje zkoušeného polotovaru a jeho 

dosednutí do prizmatických čelistí testovacího stroje. 
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Graf 2 – Svislý zdvih – silikonová šňůra D 3 mm_2 

 

 Výměna silikonové těsnící šňůry vedla k neznatelným rozdílům jednotlivých měření, kdy 

se maxima jednotlivých křivek pohybovala od 585 N do 595 N.  Relativně rychlý pokles síly 

na konci testu je způsoben nízkou elasticitou silikonového těsnění a jeho nízké schopnosti 

dotěsňovat prostor mezi polotovarem a upínačem při narůstajícím zdvihu. 

Graf 3 – Svislý zdvih – silikonová hadička D3x1,5 mm_1 

 

Na první pohled patrný prudší nárust síly a její setrvání na hodnotách od 500 N do 600 N je 

daný konstrukcí těsnícího prvkuu, který díky svému dutému profilu dovoluje lepší elastickou 

deformací udržet pracovní podtlak po delší dobu. To je ovšem vykoupeno změnou polohy 

polotovaru, což může být v obráběcím procesu nežádoucí, jelikož tento nárust je oproti těsnění 

s plným profilem (cca 0,27 mm) více než dvojnásobný (cca 0,75 mm). Maxima pracovních sil 

dosažených se silikonovou hadičkou jsou v tomto případě v rozmezí od 596 N do 607 N. 
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Graf 4 – Svislý zdvih – silikonová hadička D3x1,5 mm_2 

 

Preciznost instalace těsnícího segmentu hraje významnou roli. Jak je patrné z tohoto 

posledního grafu, tak dochází po krátkém setrvání na maximu k pozvolnému úniku vakua 

(znázorněná oblast). Toto je regulováno výkonem vývěvy, která dokáže drobné netěsnosti 

anulovat a zabraňuje předčasnému oddělení polotovaru od upínače. Jak netěsnost s narůstajícím 

zdvihem roste, dojde k prudšímu vyrovnání tlaku mezi pracovní oblastí a okolím, jehož razance 

je výrazně nižší oproti grafům č. 1 a 2 s těsněním o plném průřezu. Při těchto měřeních 

dosahovaly přítlačné síly hodnot od 577 N do 579 N. 

 Ze vzorce pro výpočet tlaku: 

 𝑝 =
𝐹

𝑆
   [MPa]          (1) 

dostaneme po upravení výrazu a dosazení hodnoty pracovní plochy 66,69 [cm2] a tlaku 

1013,25 [hPa] (uvažujeme dokonalé vakuum vytvořené použitou vývěvou) výslednou 

teoretickou přítlačnou sílu 676 [N]. Průměrná hodnota všech dosažených maxim je rovna 

588 [N], což je rozdíl mezi skutečnou a teoretickou hodnotou pracovní síly cca 13%. V tomto 

rozdílu je obsažena netěsnost celé soustavy a pouze teoretická schopnost vývěvy dosáhnou 

100% vakua. 
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4.2. Vliv sil vznikajících při frézování na tuhost upnutí 

Frézování jako jeden z obráběcích procesů, je definován jako technologie řezání kovů, které 

využívá břitů pracovního nástroje k třískovému odebírání materiálu. Proces odběru není 

kontinuální a každý jednotlivý břit nástroje odebírá třísku, jejíž tloušťka se v rámci pracovního 

pohybu břitu mění. [9] V závislosti pohybu nástroje vůči obrobku rozlišujeme dva způsoby 

odběru materiálu a to: 

• Nesousledné - smysl otáčení nástroje jde proti pohybu obrobku. Fréza začíná s odběrem 

třísky v jejím nejtenčím místě. Při vstupu do řezu působí na břit značně velké síly, což 

má za následek jeho obrušování a odírání v důsledku tření, prudké zvýšení teplot a často 

také dochází ke kontaktu s mechanicky zpevněným povrchem, který je vytvářen 

předchozím břitem. To vše má za následek zkrácení životnosti nástroje. [10]  

• Sousledné - polotovar se pohybuje spolu se smyslem otáčení pracovního nástroje. Břit 

pracovního nástroje naráží na povrch odebírané třísky v jejím největším průřezu. Při 

sousledném frézování obvodem frézy se od zahájení řezu tloušťka třísky postupně 

snižuje, až na konci řezu dosáhne nulové hodnoty. To chrání břit před obrušováním 

a odíráním o obráběný povrch před vlastním zahájením řezu. [10] Obě zmiňované 

metody jsou graficky znázorněný na Obr. 36. 

4.2.1. Průřez třísky 

Jmenovitá tloušťka třísky hi v libovolné fázi jejího odřezávání se vyjádří vztahem: 

ℎ𝑖 = 𝑓(𝜑𝑖) = 𝑓𝑧 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑖  [mm]        (2) 

Fz – posuv na zub [mm] 

φi – úhel posuvného pohybu [°] 

Jmenovitý průřez třísky ADi pro polohu zubu frézy se vyjádří na základě poměrů vyplývajících 

z Obr. 35.  

𝐴𝐷𝑖 = 𝑎𝑝 ∗ ℎ𝑖 = 𝑎𝑝 ∗ 𝑓𝑧 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑖 [mm2]       (3) 

ap – hloubka řezu [mm] 

hi – tloušťka třísky [mm]  
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Obr. 35 Průřez třísky [11] 

Maximální velikost jmenovitého průřezu třísky ADmax bude při 𝜑𝑖 = 𝜑𝑚𝑎𝑥: 

𝐴𝐷𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑝 ∗ ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑝 ∗ 𝑓𝑧 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑚𝑎𝑥 [mm2]      (4) 

𝑠𝑖𝑛𝜑𝑚𝑎𝑥 =
2

𝐷
√𝐷 ∗ 𝐻 − 𝐻2         (5) 

U čelního frézování se tloušťka třísky rovněž mění v závislosti na úhlu posuvového pohybu 𝜑𝑖 

a je navíc ovlivněna i úhlem nastavení hlavního ostří 𝐾𝑟, proto se její okamžitá hodnota vypočítá 

podle vzahu: 

ℎ𝑖 = 𝑓𝑧 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝐾𝑟 [mm]        (6) 

Kr – úhel hl. ostří [°] 

Jmenovitá šířka třísky 𝑏𝑖 je pro libovolné 𝜑𝑖 konstantní a vypočítá se podle vztahu: 

𝑏 =
𝑎𝑝

𝑠𝑖𝑛𝐾𝑟
 [mm]          (7) 

Jmenovitý průřez třísky 𝐴𝐷𝑖 pro 𝐾𝑟 = 90°: 

𝐴𝐷𝑖 = 𝑏 ∗ ℎ𝑖 = 𝑎𝑝 ∗ 𝑓𝑧 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑖 [mm2]       (8) 

Maximální velikost jmenovitého průřezu třísky je při 𝜑𝑖 = 90°: 

𝐴𝐷𝑖 = 𝑎𝑝 ∗ 𝑓𝑧  [mm2]         (9) 
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4.2.2. Řezné síly vznikající při frézování 

Pro posouzení, zda bude polotovar fixován ve své neměnné pozici na vakuové podložce 

po přívodu podtlaku, je potřeba porovnat síly, kterými na polotovar působí pracovní nástroj 

s těmi, které působí na polotovar upínací mechanismus.  

Síly působící na nástroj jsou důležitým aspektem obrábění. Pro ty, kteří se zabývají 

výrobou obráběcích strojů, je nutná znalost sil pro odhad požadavků na výkon a pro návrh prvků 

obráběcích strojů, držáků nástrojů a upínačů, dostatečně tuhých a bez vibrací. 

Řezné síly se liší podle úhlu nástroje a přesné měření sil je užitečné při optimalizaci konstrukce 

nástroje. Vědecká analýza řezání kovů také vyžaduje znalost sil a za posledních sto let bylo 

vyvinuto mnoho zařízení pro měření síly, známých jako dynamometry, schopných měřit síly 

nástroje se zvyšující se přesností. [12] 

Při specifikaci řezných sil u frézování se vychází ze silových poměrů na jednom břitu, který 

je v poloze určeném úhlem φi. Pro válcové frézování nástrojem s přímými zuby se celková řezná 

síla působící na břitu Fi rozkládá na složky Fci a FcNi, resp. na složky Ffi a FfNi, viz Obr. 36. 

 

Obr. 36 Síly vznikající pří frézování [11] 

Řezná síla Fci se vyjádří na základě měrné řezné síly kci a průřezu třísky ADi: 

Fci = kci  ADi = kci  ap  f z  sin i [N]       (10) 

Měrná řezná síla kci se vyjádří pomocí vztahu: 

𝑘𝑐𝑖 =
𝐶𝐹𝑐

ℎ𝑖
1−𝑥 =  

𝐶𝐹𝑐

(𝑓𝑧∗sin 𝜑𝑖)1−𝑥
  [MPa]       (11) 

CFc – konstanta vyjadřující vliv obráběného materiálu [-] 
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x – exponent vlivu tloušťky třísky [-] 

Po dosazení a úpravě do vztahů (10) a (11):  

𝐹𝑐𝑖 = 𝐶𝐹𝑐 ∗ 𝑎𝑝 ∗ 𝑓𝑧
𝑥 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝑥 ∗ 𝜑𝑖 [N]       (12) 

Při čelní frézování se řezná síla 𝐹𝐶𝑖 vyjádří podobným postupem: 

𝐹𝐶𝑖 = 𝑘𝐶𝑖 ∗ 𝐴𝐷𝑖 = 𝑘𝐶𝑖 ∗ 𝑎𝑝 ∗ 𝑓𝑧 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑖 [N]      (13) 

𝑘𝐶𝑖 =
𝐶𝐹𝑐

ℎ𝑖
1−𝑥 =

𝐶𝐹𝑐

(𝑓𝑧∗𝑠𝑖𝑛𝐾𝑟∗𝑠𝑖𝑛𝜑𝑖)1−𝑥  [MPa]      (14) 

𝐹𝐶𝑖 = 𝐶𝐹𝑐 ∗ 𝑎𝑝 ∗ 𝑓𝑧
𝑥 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝐾𝑟

𝑥−1 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝑥𝜑𝑖 [N]      (15) 

Protože frézy jsou v převážné většině vícebřité nástroje, je při frézování vždy v záběru 

několik zubů současně. Výsledné síly pak závisí na počtu zubů v záběru a na okamžité poloze 

zubů frézy vzhledem k obrobku. Z hlediska potřebného krouticího momentu a výkonu 

na vřetenu frézky je pak důležitá celková řezná síla Fc, která se pro válcové frézování vypočítá 

podle vztahu: [11] 

𝐹𝑐 = ∑ 𝐴𝐷𝑖 ∗ 𝑘𝐶𝑖
𝑧𝑧
𝑖=1  [N]         (16) 
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4.2.3. Simulace řezných sil působících na polotovar 

Cílem tohoto testu bylo ověření velikosti vodorovných složek sil působících na polotovar 

ve frézovacím procesu. Simulace byla provedena na témže stroji jako v případě testů z kapitoly 

4.1. Test rozdílu skutečné a teoretické upínací síly. Rozdílem byla změna orientace vyvinuté 

síly na polotovar, která byla v tomto případě rovnoběžná s pracovní plochou podtlakového 

upínače, viz. Obr. 37 a demonstrovala vliv vodorovné složky síly vznikající při frézování, 

popsané v předešlé kapitole 4.2.2. Řezné síly vznikající při frézování.  

 

Obr. 37 Orientace testovacích sil 

Testování bylo realizováno s těsnícími prvky totožnými z testů v kapitole 4.1. Test rozdílu 

skutečné a teoretické upínací síly. Výsledky byly sestaveny do 4 grafů. Po dvou pro každý 

těsnící prvek. Kromě definování maximální upínací síly, které odolá vnesení vodorovných 

složek obráběcích sil, byl test také zaměřen na ovlivnění výsledků způsobené odmaštěnými 

a neodmaštěnými styčnými plochami. 
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Graf 5 – Vodorovný tah – silikonová šňůra_1 (neodmaštěné styčné plochy)     

 

Lineární nárust tahové síly, během kterého dochází k elastické deformací těsnící šňůry, 

je zakončen jasně patrnou špičkou (zvýrazněná oblast). V této oblasti je překonána vzájemná 

přilnavost materiálů a s poklesem tažné síly dochází ke smýkání zkušebního polotovaru 

po pracovní ploše upínacího přípravku, což je charakterizováno téměř konstantní hodnotou síly 

vzhledem k přírustku posuvu. Drobný nárust tažné síly v závěrečné části testu může být 

způsoben stíráním mastného filmu a nečistot pomocí silikonového těsnění a tím zvýšené třecí 

síly, která působí proti smyslu pracovního tahu. Maxima sil se pohybovala v rozmezí od 216 N 

do 232 N. 

Graf 6 – Vodorovný tah – silikonová šňůra_2 (odmaštěné styčné plochy)     

 

U odmaštěných stykových ploch je patrný cca 10% - 15% nárust maxima síly, po kterém 

dojde ke smyku zkušebního polotovaru vůči podložce. Nárůst tažné síly za maximem grafu 
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není tak enormní, což potvrzuje teorii o zachycování mastnoty a nečistot těsnící šňůrou 

z předchozích testů. Limitní hodnota posuvu je 0,5 mm, a to z důvodu faktu, že už i takováto 

hodnota posuvu polotovaru oproti původní poloze má značný degradační vliv na celkový 

výsledek přesnosti obrábění.  

Graf 7 – Vodorovný tah – silikonová hadička_1 (neodmaštěné styčné plochy)     

 

Silikonová hadička vykazuje pozvolnější ztrátu adheze po prudkém počátečním nárustu 

síly, kdy se elastická deformace silikonu dostane za svoji maximální mez. Od hodnoty posuvu 

cca 0,4 mm dochází ke kolísání přítlačné síly v rozmezí +/- 10 N. To může být způsobeno 

dynamickým pulsováním přilnavosti, kdy se silikonová hadička cyklicky deformuje do své 

meze elasticity a po překročení této meze se vrací do energeticky rovnovážnějšího stavu.  
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Graf 8 – Vodorovný tah – silikonová hadička_2 (odmaštěné styčné plochy)     

 

Odmaštění stykových ploch silikonové hadičky mělo výrazný vliv na průběh testů. 

Po velmi prudkém nárustu zatěžovací síly na dráze v řádu 0,01 mm dojde k překročení meze 

přilnavosti a nepatrnému poklesu zatěžující síly.  

 Z průměrných maximálních hodnot sil, potřebných k dosažení smýkání polotovaru 

po podložce můžeme vyvodit konstantní hodnoty pro: 

• Silikonová šňůra D 3 mm – 3,31 
𝑁

𝑐𝑚2  

• Silikonová hadička D 3x1,5 mm – 3,65 
𝑁

𝑐𝑚2 

Výsledek těchto mezních hodnot tlaku vynásobené aktuální velikostí plochy obráběného 

polotovaru musí být vyšší než řezné síly, u každého použitého nástroje na obráběném materiálu. 
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Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout, zkonstruovat a prakticky ověřit funkčnost podtlakového 

upínacího systému. Tyto systémy byly navrženy dva.  

První byl odpovědí na potřebu obrobení krycí kapotáže bateriové jednotky 

HOMESTORAGE, jejíž jednotlivé díly, z materiálu ABS, byly vyrobeny pomocí technologie 

podtlakového lisování. Tento způsob výroby zanechával technologické přebytky plastu, které 

bylo nutné odstranit. Pro tento účel byl navržen upínací systém sestávající se z generátoru 

podtlaku - vývěvy, vedení podtlaku, přísavek a oporových rámů, které bylo nutno navrhnout 

a zkonstruovat pro každý jednotlivý tvarový kus kapotáže. Samotná přítlačná síla vyvinutá 

přísavkami byla k uchycení polotovaru dostatečná. Řezné síly obráběcích fréz a dlouhé rameno 

na němž působily, vedly k tomu, že obráběné kraje polotovarů měly tendence vibrovat. Toto je 

snadno řešitelné použitím fréz s menším průměrem, a tedy i menšími řeznými silami 

přenášenými na polotovar. 

Druhý upínací systém cílil na větší univerzálnost použití. Vakuovací podložky mohou svým 

počtem a vhodným rozmístěním plně suplovat řádově dražší upínací systémy v podobě 

vakuovacího stolu, který je možné na stroj SAHOS FC3000 namontovat. Jejich možnost použití 

navíc není limitována pouze na tento jeden stroj, ale díky svým přijatelným manipulačním 

rozměrům a hmotnosti je možné jej využít v řadě dalších projektů. Konstrukční prvky 

naimplementované do tohoto upínacího systému plně využívají jeho povrch i objem a umožňují 

obrábět velké série obrobků s výraznou úsporou času potřebnou k upnutí a stanovení počátku 

souřadného systému obrábění. Jedním s největších přínosů tohoto systému je možnost upínat 

tenkostěnné polotovary, bez obavy o jejich tvarovou deformaci. Tím se násobně zvyšují 

možnosti uplatnění obou CNC center. Schopnost sloučení s výše popsaným podtlakovým 

systémem, otevírá možnosti obrábění tvarově složitějších polotovarů se zachováním zřetele na 

tvarovou i povrchovou jakost. Navzájem propojené kanály vedoucí podtlak umožňují vytvořit 

sít upínacích podložek s použitím minimálního množství příslušenství, a tedy i netěsností. 

To vede ke snížení ztráty podtlaku/upínací síly na minimum. 

Značné rozdíly ve výsledcích testování vlivu jednotlivých dotěsňovacích prvků na závislost 

vnesené síly a posuvu, vybízejí k otestování dalších tvarů a materiálů. Maximum síly 

na jednotku plochy v případě silikonové šňůry o plném průřezu dosahovalo 3,31 
𝑁

𝑐𝑚2, v případě 

hadičky činila tato hodnota 3,65 
𝑁

𝑐𝑚2
.  
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Při svislém zdvihu se dosáhlo průměrné maximálních hodnot 588 N, než došlo k oddělení 

testovaného polotovaru od vakuového upínače.  To činí cca 13% rozdíl mezi teoretickou silou 

nutnou k odtržení polotovaru v normálovém směru podložky a její skutečnou výslednicí. 

Toto zjištění povede k revizi jednotlivých komponent vedení podtlaku a jejich případným 

nahrazením nebo vylepšením stávajících.  Případné vylepšení těsnosti soustavy bude mít kladný 

vliv na růst hodnot sil, potřebných k posunutí polotovaru ve vodorovné ose při frézování. 

To povede k celkově tužšímu upnutí 
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