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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh a výrobu reklamního předmětu s využitím 

CAD/CAM systému EdgeCAM 12.5, který generuje dráhy nástroje a vytváří NC kód 

pro výrobu. První část práce popisuje návrh designu reklamního předmětu, výběr 

řezných nástrojů a polotovarů. Další část je zaměřená na samotnou tvorbu drah nástrojů 

při výrobě s následným vygenerováním NC kódu. Nedílnou součástí práce je technická 

dokumentace, 3D model a NC kód. 
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ANNOTATION OF THESIS 

The bachelor thesis deals with the proposal and manufacture of publicity article by 

means CAD/CAM EdgeCAM 12.5 system, which generates the path for machine and 

creates NC code for manufacture. The first part of the thesis describes a new concept of 

design, selections of cutting tools and rough pieces. The second part is concentrated on 

making trajectory of the cutting tools in manufacturing with the next generating of NC 

code. The very important part of this thesis is technical documentation, 3D model and 

NC code. 
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Seznam použitých značek 

 

Značení Význam 

API  Application Programming Interface 
  rozhraní pro programování aplikací 
ANSI  American National Standards Institute 
  americká standardizační organizace 
CA  Computer Aided 
  počítačem podporované systémy 
CAD  Computer Aided Design 

počítačem podporovaný návrh 
CAE  Computer Aided Engineering 
  počítačem podporované inženýrství 
CAM  Computer Aided Manufacturing 
  počítačem podporovaná výroba 
CD  Compact Disc 
  kompaktní disk 
CIM  Computer Integrated Manufacturing 

výroba integrovaná počítačem 
CNC  Computer Numerical Control 
  počítačem číslicově řízený stroj 
ČSN  Česká technická norma 
 
DIN  Deutsche Industrie-Norm 
  německá národní norma 
DWF  Design Web Format 
  souborový formát pro distribuci a komunikaci programu AutoCAD 
DWG  DraWinG 
  nativní formát souborů (výkresů) programu AutoCAD 
DXF  Drawing Exchange Format 
  formát umožňující výměnu dat programu AutoCAD 
EN  Evropská norma 
 
IGES  Initial Graphics Exchange Specification 
 
ISO  International Organization for Standardization 
  Mezinárodní organizace pro normalizaci 
NC  Numerical Control 

číslicově ovládané stroje 
SFP  Shop Floor Programming 
 
SQL  Structured Query Language 

strukturovaný dotazovací jazyk 
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Seznam použitých symbolů 

 

α  [°]   úhel řezné části nástroje 

vf   [mm . min-1]  rychlost posuvu 

d1   [mm]   ø řezné části nástroje 

d2   [mm]   ø stopky nástroje 

F   [–]   faktor 

fz   [mm]   posuv na zub 

l1  [mm]   délka nástroje 

l2  [mm]   délka řezné části nástroje 

mf   [mm]   střední posuv na zub 

n   [min-1]   otáčky 

vc   [m . min-1]  řezná rychlost 

z   [–]   počet zubů 
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Úvod 

V dnešní době výpočetní technika v konstrukčním procesu (CAD systémy) a řízení 

CNC technologií (CAM systémy) zaujímá velmi důležité místo při výrobě a konstrukci. 

Neustálý tlak konkurence nutí technology a konstruktéry vyvíjet, vytvářet a také 

se potýkat s novými problémy. Mezi ně například patří: zlepšení kvality, zkrácení 

výrobních časů, úpravy výrobního programu, celková rychlá pohotovost při výrobě. 

Vyjít vstříc těmto požadavkům a čelit tvrdé konkurenci na trhu není lehké. Tyto 

problémy se v praxi často řeší použitím integrované výroby počítačem (CIM – 

Computer Integrated Manufacturing) s nímž souvisí i systémy CAD/CAM. Práci 

inženýrů, konstruktérů a techniků si dnes prakticky ve strojírenských firmách nelze 

představit bez použití CAD/CAM systémů. Kvalitní CAD/CAM systémy jsou jednou 

ze zásadních podmínek pro kvalitní a efektivní funkci konstrukce a technologickou 

přípravu výroby. Jen samotné zařazení počítačem řízených strojů do výroby nestačí. 

Důležitou a nutnou složkou je kvalifikovaná obsluha těchto strojů, ale i kvalifikovaní 

programátoři, kteří jsou schopni připravit odpovídající kvalitní programy pro stroje. 

 

 
Obr. 1 Propojení systémů 

 

Předmětem práce je návrh, konstrukce a výroba reklamního stolního stojánku na 

kancelářské potřeby. Reklamní školní propisovací tužka, samolepící bloček, sponky 

a vizitky v něm nebudou chybět. Vytvořený model a dráhy obrábění budou sloužit také 

jako vzor pro výuku modelování a obrábění dalším studentům. 
 

Reklamní předmět bude postupně procházet CAD/CAM programy až do konečné 

fáze výroby na CNC obráběcím stroji. Návrh se bude vyvíjet v 3D modelářském 

programu Autodesk Inventor® 11. Tento program bude sloužit i pro objemový model 

pro tvorbu NC kódu. Tento kód bude realizován v programu EdgeCAM 12.5. 

Výkresovou dokumentaci reklamního předmětu zajistí program Autodesk AutoCAD® 

2009. 
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1. Úvod do problematiky CAD/CAM systémů 

1.1 Historie CAD/CAM systémů 

Historie a vývoj CAD/CAM systémů nesahá tak daleko do minulosti. Je to 

zapříčiněno především vývojem počítačové techniky, která by dokázala zpracovávat 

tyto systémy. Počátky CAD/CAM  jsou datovány od poloviny 20. Století ,neboli od 

roku 1957, kdy Dr. Patrick J. Hanratty (považovaný za otce CAD/CAM) vyvinul první 

komerční číslicově řízený CAM programovací systém [1]. O dva roky později roku 

1959 Stromberk Carlson vyvinul systém, který dokázal zápis grafiky na pásku 

umožňující její načtení na obrazovku nebo vykreslení na speciální papír[1]. V roce 1960 

John McCarthy vymyslel programovací jazyk LISP, který dodnes používá  Autodesk 

AutoCAD® [1]. 

V roce 1963 Ivan Sutherland (MIT‘s Lincoln Laboratory) vytvořil na počítači TX-2 

program SKETCHPAD demonstrující základní principy realizovatelnosti počítačového 

technického kreslení. Tento produkt je považován za první krok směrující k CADu. 

Nejednalo se však ještě o komerční produkt. Počítač TX-2 obsahoval 320kb RAM, 

8MB magnetickou pásku a 7“ 1024x1024 monitor. Program byl napsán v macro 

assembleru na papírové děrné pásce, ze které se načítal do počítače. Kreslilo 

se světelným perem přímo na monitor počítače. [1] 

 

 

 

 

Obr. 2 Počítač TX-2 a program SKETCHPAD  [1] 
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V roce 1982 byla založena firma Autodesk, která vydala svůj první AutoCAD-80 resp. 

AutoCAD 1. Současně byly definované formáty DWG a DXF. 

    

Obr. 3 AutoCAD-80 (1983) [1] 

 

První CAD/CAM systémy byly vytvářeny pro oblasti obrábění a to si udržely až 

do současnosti. V této oblasti mají dominantní postavení. 

 

Historie a zrození CAM systémů 
CAM systém se rodí jako mladší bratr CAD v sedmdesátých letech. Může být 

definován jako využití počítačových systémů pro přípravu a řízení operací ve výrobním 

procesu. V roce 1961 firma Boeing zavádí do výroby první číslicově řízený stroj (NC). 

Děrné pásky nebo štítky pro archivaci dat se používaly téměř bez výjimky. [2] 

 

 
Obr. 4 Děrná páska  [1] 

 

Občas se v útrobách řídící jednotky stroje ukrývala feritová paměť. Zavedení 

počítačem řízených obráběcích strojů (CNC) do výroby znamenalo zvýšení flexibility 

a zkrácení doby využité na seřízení stroje. Přínosem takového stroje je minimální 

zmetkovitost při podstatně vyšší produktivitě práce. Hlavní uplatnění takovýchto strojů 
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je v malosériové až kusové výrobě. Ve velkosériové a hromadné výrobě se 

z ekonomických důvodů používali a stále používají vačkové automaty (např. výroba 

šroubů). [2] 

Během 70. let bylo vyvinuto několik desítek systémů pro podporu návrhu. 

V průběhu jejich provozu se začaly projevovat zásadní odlišnosti v kvalitě provedení 

a flexibilitě. Počátky 80. let byly charakteristické nástupem velkých společností, které 

začaly produkovat náročné, velmi komplexní softwarové systémy na úkor starších 

systémů. Došlo také zásadnímu průlomu technologií podpory návrhu a výroby, 

především díky velkému rozvoji CNC řízených strojů, které začaly efektivně využívat 

CAD data z oblasti návrhu. Postupným prolínáním obou systémů vznikly první 

CAD/CAM systémy. [2] 

Zajímavé je, že se program ještě nedávno (někde doposud) nahrával do stroje 

děrnou páskou. Důvodem nepoužívání disket nebo harddisků byla špatná spolehlivost 

těchto médií ve výrobním procesu. [2] 

Dnes jsou CAM systémy využívány ve formě počítačových systémů pro přípravu 

a řízení operací ve výrobním procesu. CNC stroje dnes využívají v hromadné, 

malosériové tak i v kusové výrobě. Dnes jsou CAM systémy nenahraditelným 

pomocníkem při generování NC kódu pro CNC obráběcí stroje. [2] 
 

1.2 Rozdělení CAD/CAM systémů 

CAD/CAM systémy představují integraci mezi CA systémy. A to mezi CAD 

a CAM systémem. Pojem CAD/CAM systém můžeme chápat v těchto rovinách [2]: 

§ CAD/CAM systém jako útvar v rámci podnikového CIM 

§ CAD/CAM jako technologie 

§ CAD/CAM jako software 

 
CIM (Computer Integrated Manufacturing) = výroba integrovaná počítačem 

Tento systém zahrnuje řízení celého výrobního podniku. Využívá ve všech fázích výroby počítačovou 

podporu. Jeho funkcí je zastřešit všechny předchozí moduly ad CAD přes CAM, CAE a koordinovat tok 

informací od myšlenky po vlastní realizaci. Jedná se o nasazení informační technologie do všech činností 

výrobní a inženýrské praxe, od návrhu a tvorby výrobku, až po jeho expedici [2]. 
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Rozdělení CAM systémů je v podstatě podobné jako u systémů CAD. CAM 

systémy můžeme dělit podle několika kritérií. Hlediska dělení mohou být různá a to 

např. podle ceny, podle použití nebo podle podpory ze strany výrobce daného software. 

CAM systémy mohou být rozlišovány dle velikosti systému. Velikosti systému myslíme 

konkrétní využití dané aplikace (množství doplňků nadstaveb, obráběcích operací atd.) 

CAD/CAM systém jako počítačem podporovaný útvar v rámci CIM znamená, že tento 

systém zabezpečuje všechny činnosti a funkce spadající pod oba CA systémy, 

s propojením na přímé vazby ba ostatní CA systémy. [2] 

Pod pojmem CAD/CAM lze chápat také jako technologii, která využívá číslicové 

počítače pro vykonávání určitých funkcí v předvýrobních etapách i v samotné výrobě. 

Tato technologie představuje maximální možnou integraci přídavných a výrobních 

procesů ve všech průmyslových činnostech. Vyvíjí se směrem k vyšší integraci 

předvýrobních a výrobních fází, které byly tradičně chápány jako oddělené činnosti 

výrobního podniku. [2] 

Třetí pojem pro většinu technické veřejnosti znamená nejvýznamnější představa 

o CAD/CAM systému jako o softwaru. Tyto softwary zabezpečují podstatně méně 

funkcí a činnosti v porovnání s CAD/CAM jako vnitropodnikový útvar. [2] 

Některé CAM lze také dodávat jako školní aplikace, které slouží jako výukové 

verze a nedovolují využívat veškeré možnosti těchto systému. Slouží většinou pro 

obecné seznámení s principem konstruování a postupu tvorby NC programu bez 

možnosti aplikace na danou obráběcí operaci. Omezením může být nemožnost ukládání, 

nebo tvorby NC kódu. [2] 

Existují například plně funkční lokalizované verze systému, však bez možnosti 

ukládaní a tisku. Takové verze systému se dají pořídit již v řádech několika stovek 

korun za jednu licenci. Další CAM systémy mohou obsahovat všechny části aplikace 

od konstrukční části tvorby modelů, až po generaci NC kódu a samotného obráběcího 

procesu.  CAM systémy mohou být také rozšířeny o 3D frézování, případně o víceosé 

frézování, popřípadě hovoří-li se obecně o obrábění, tak o víceosé obrábění, které 

umožňuje na obecných tvarových plochách generovat a simulovat dráhy nástroje. [2] 
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Všechny CAD/CAM systémy (ať jsou na jakémkoli stupni vývoji) mají společné 

tyto aspekty [4]: 

§ počítačovou grafiku, 

§ společnou databázi, 

§ grafickou vizualizaci. 

Společná databáze umožňuje, že CAD/CAM systémy se budují principem 

modulárnosti. To znamená, že každý CAD/CAM se skládá z několika samostatných 

modulů, přitom je možné využívat výsledky jiných modulů právě přes společnou 

databázi. Počet a rozsah modulů závisí na konkrétní úloze, kterou chceme řešit pomocí 

CAD/CAM systémů. V podstatě všechny CAD/CAM softwary mají několik základních 

modulů, které tvoří tzv. funkční minimum CAD/CAM systémů. K tomuto minimu je 

možné přidávat další moduly s různým zaměřením a účelem [4]. 

Podle úrovně systémů, ale i na základě ceny lze CAM systémy rozdělit: 

§ malé CAM systémy 

§ střední CAM systémy 

§ velké CAM systémy 

 

Malé CAM systémy 

Do této kategorie zařazujeme především systémy s malou počítačovou podporou 

konstruování, které vytvářejí a nepřesahují dvojrozměrné objekty a slouží jako 

elektronické rýsovací desky. Počítačová podpora těchto systémů není náročná a jejich 

ovládání je většinou velmi jednoduché. 

V malých CAM systémech je umožněno programovat dráhu nástroje na základě 

kontur definovaných pomocí základních geometrických entit (přímka, kruh, bod). 

Tvorba programů je možná jak v 2D, tak i 2,5D. Stejně tak, jako u ručního 

programování. Simulace, jako kontrola a ověření procesu obrábění, výroby je velmi 

jednoduchá. 
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Střední CAM systémy 

Ve většině případů jsou zaměřeny pouze na oblast CAM, poslední dobou však 

výrobci těchto softwarů se snaží pronikávat i do oblasti CAD. Střední systémy umožňují 

programovat dráhu nástroje pomocí kontur a ploch, které jsou předem nadefinované. 

Programování dráhy nástroje je již rozmanitější a to ve 2D, 2.5D a 3D, ale i ve více 

osách. Modely, které jsou předem vytvořené formou plošných popř. objemových 

modelářů, po importování do CAM systému lze ještě editovat pomocí jednoduchých 

CAD funkcí. Mimo jiné je možné provádět simulace a verifikaci procesu obrábění. 

Vygenerovaný NC program (většinou ve formě ISO kódu) na základě volby 

postprocesoru slouží jako řídící instrukce pro CNC stroj. Do této skupiny právě patří 

CAM systém EdgeCAM, který bude klíčovým programem této bakalářské práce. 

 

Velké CAM systémy 

Tato skupina je zaměřena na kompletní CAD/CAM systémy. Zaměření je 

víceúrovňová. Vytváření modelů - konstrukce, ale i příprava NC programů – 

technologií. Od střední třídy se liší vytvářením a zpracováním složitější plochy. 

Simulace je na fotorealistické úrovni a verifikace procesu obrábění je zde 

samozřejmostí. 

Tato skupina je i charakterizována velkými komplexními systémy 

CAD/CAM/CAE. Hlavní výhodou je provázanost jednotlivých modulů. Systémy 

pracují na jedné platformě, proto problémy s přenosy dat jsou zde prakticky vyloučeny. 

Mají i nevýhody, které jsou především velké pořizovací náklady těchto softwarů a jejich 

provozuschopnost celého zařízení. Uplatnění je především v oblasti výroby forem, 

zápustek, popř. v leteckém, automobilovém a energetickém průmyslu. 

 
CAE (Computer Aided Engineering) = počítačem podporované inženýrství 

CAE systém se zabývá analýzou geometrických dat získaných v CAD návrhu. Umožňuje simulovat 

a studovat navržený objekt v extrémních pracovních podmínkách, pro které je tvořen a následné chyby, 

které ovlivňují jeho funkci lze okamžitě eliminovat. 

Součástí lze zkoumat nejen jako statické, ale je možné je takzvaně „rozpohybovat“ a následně prověřovat 

jejich kinematiku a dynamiku. Některé systémy mohou používat metodu konečných prvků, výpočty 

přenosů tepla apod… [2] 
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1.3 Struktura postupu výroby součásti v CAD/CAM systémech 

Proces vývoje výrobku při použití CAD/CAM systémů lze zjednodušeně a názorně 

vyobrazit jako např. na obrázku 5. 

 

 
Obr. 5 Proces vývoje výrobku při použití CAD/CAM systému 

 

Smyčka začínající „výrobou prototypu“ až k „přepracovanému návrhu“ probíhá, 

dokud není výrobek v pořádku.  

Strukturu výroby součástí v CAD/CAM systémech, lze chápat jako souhrn činností 

probíhajících na jednotlivých rozhraních, které provázejí zhotovení výrobku, 

od počáteční fáze návrhu, až po konečnou fázi výroby, jejíž výsledkem je konkrétní 

výrobek. Sled těchto činností je schematický znázorněn na dalším obrázku. [2] 

 

 

Obr. 6 Hierarchie výroby součásti pomocí CAD/CAM systémů 
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1.4 CAD systémy 

1.1.1 Vysvětlení a charakteristika pojmu CAD 

CAD (Computer Aided Design) = počítačem podporovaný návrh 

Jedná se o konstrukční návrh nové součásti, kdy celá geometrie je interaktivním 

způsobem modelována a zobrazována ve skutečné reálné formě. Je to tedy souhrn 

prostředků pro vytváření geometrických modelů. Informace reprezentující geometrický 

model jsou uloženy v aplikačně sestavené databázi, která je základem pro další kroky 

v komplexním inženýrském řešení problému návrhu nového modelu. [2] 

Počítačová podpora návrhu a tvorby konstrukční dokumentace je interaktivní 

způsob geometrického modelování tvaru a rozměru navrhovaného produktu 

v uživatelsky přehledném prostředí. Geometrické modelování vyjadřuje počítačově 

matematický popis objektu, který se v prostředí CAD zhotovuje v rovině 2D způsobem 

modelování, jehož charakteristickým rysem je uzavřená lomená čára tvořící postupný 

profil modelu, nebo modelováním v 3D prostoru, při kterém má model identický tvar 

se zadáním. [2] 

Při vytváření jednotlivých modelů se konstruktér nejčastěji setkává s následujícími 

příkazy [2]: 

§ generování základních geometrických elementů např. body, přímky, kružnice 

atd., 

§ příkazy pro manipulaci s objekty tj. posuv, rotace, zrcadlení, zkosení, 

prodloužení, změna měřítka, 

§ příkazy pro spojování elementů do požadovaného objektu a další. 

Výsledkem této práce jsou tedy modely, výkresy, sestavy, zjednodušeně CAD data, 

které tvoří důležitý faktor při integraci CAD systému s jinými CA systémy a aplikacemi 

pro jejich další využití např. import modelu do prostředí CAM. [2] 
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1.1.2 Použité programy CAD 

Autodesk AutoCAD® 2009 

AutoCAD je populární software pro 2D a 3D 

projektování a konstruování (CAD), vyvinutý firmou 

Autodesk. Na jádru Autodesk byla Autodeskem vyvinuta 

sada profesních aplikací určených pro CAD v oblasti 

strojírenské konstrukce, stavební projekce a architektury, 

mapování a terénních úprav. AutoCAD poskytuje řadu API 

rozhraní a je tak i otevřenou platformou pro nadstavbové 

aplikace třetích firem. Nativním formátem výkresů AutoCADu je neveřejný souborový 

formát DWG, popř. jeho výměnná (textová) verze DXF. Oba tvoří de-facto standard pro 

výměnu 2D CAD dat. AutoCAD publikuje CAD data i do formátu DWF . [5] 

AutoCAD, produkt firmy Autodesk, představuje světovou špičku mezi CAD 

programy. Jeho formáty souborů DWG a DXF jsou de-facto standardem při výměně 

CADovských dat. V současné době je ve světě přes 4.000.000 oficiálních instalací 

aplikací AutoCAD. Vedoucí pozici aplikace AutoCAD na CAD trhu potvrzuje 

i opakované získání titulu CAD produkt roku udělovaného odborným tiskem. Jen do 

výzkumu a vývoje věnuje Autodesk ročně tolik prostředků jako je celoroční obrat 

nejbližšího konkurenta. [6] 

Aplikace AutoCAD® vám jasně a účinně pomůže navrhovat, vizualizovat 

a zdokumentovat vaše nápady. Ve verzi AutoCAD 2009 sleduje Autodesk jediný cíl: 

zvýšení produktivity, nové funkce urychlují zpracování úkolů, umožňují snadno nalézt 

potřebné příkazy a pomáhají rychle vyškolit nové uživatele. [7] 

 

 
Obr. 8 Prostředí AutoCADu 2009 

Obr. 7 AutoCAD® 2009 
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Autodesk Inventor® 11 
Autodesk Inventor je parametrický, adaptivní 3D modelář - 

softwarová CAD aplikace firmy Autodesk. Již více než 6 let je 

Inventor světově nejprodávanější strojírenskou 3D CAD 

aplikací. [8] 

Inventor obsahuje funkce pro adaptivní a parametrické 3D 

navrhování, tvorbu 2D výkresové dokumentace, prezentace a 

fotorealistické vizualizace a animace, i správu dokumentů a konstrukčních dat. Funkce 

původní české aplikace Mechsoft Profi nyní tvoří základ pro Inventorem podporované 

modelování řízené fyzikálními vlastnostmi konstruovaného výrobku - tzv. "funkční 

navrhování". [8] 

Základ konstruování v Inventoru tvoří součásti (parts, IPT), jejichž geometrie může 

být odvozena od parametrických 2D náčrtů (sketch). Tyto součásti pak mohou být 

kombinovány a vázány různými typy vazeb do sestav (assembly, IAM). Při změně kóty, 

parametru nebo geometrie automaticky přegenerována a aktualizována celá 3D sestava, 

včetně její výkresové dokumentace (pohledy, řezy, detaily, kusovníky). Vedle 

standardních nástrojů pro tvorbu objemových a povrchových 3D modelů obsahuje 

Inventor rovněž funkce pro modelování plechových součástí, svařence, ocelové 

konstrukce. Modul Inventor Studio postavený na jádru mental ray nabízí pokročilý 

rendering a animace. Vestavěná SQL databáze "Obsahové centrum" obsahuje statisíce 

normalizovaných součástí (vč. ISO, DIN, ANSI) pro použití v sestavách. [8] 

Uživatelské rozhraní Inventoru 11 je přívětivé a na první pohled jednoduché, což je 

jeden z důvodů proč stále nejvíce uživatelé volí tento program. 

 

Obr. 10 Prostředí Inventoru 11 

Obr. 9 Inventor® 11 
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1.5 CAM systémy 

1.1.3 Vysvětlení a charakteristika pojmu CAM 

CAM (Computer Aided Manufacturing) = počítačem podporovaná výroba 

CAM označuje systém, který připravuje data a programy pro řízení numericky 

řízených strojů pro automatickou výrobu součásti. Tento systém využívá geometrické 

a další informace vytvořené ve fázi návrhu v systému CAD. Představuje v užším pojetí 

automatizované operativní řízení výroby na dílenské úrovni a zahrnuje i automatický 

sběr dat o skutečném stavu výrobního procesu, numericky řízené výrobní systémy, 

automatické dopravníky a automatické sklady. [2] 

Produkty tohoto charakteru umožňují simulovat sled technologických operací při 

vlastní výrobě součásti. Simulují práci jednotlivých nástrojů v nejrůznějších 

technologiích obrábění, např. 3D frézování, soustružení, vrtání, elektroerosivní 

obrábění, obrábění laserem, vodním paprskem atd.. Po prověření a odzkoušení 

bezpečného chodu výroby součásti je tímto modulem vygenerován program pro řízení 

NC, CNC strojů. [2] 

 

1.1.4 Použité programy CAM 

EdgeCAM 12.5 

EdgeCAM je kompletní softwarové CAM řešení 

jak pro produkční obrábění, tak i pro výrobu tvarových 

forem a zápustek. S kompletním rozsahem 2 až 5osých 

frézovacích strategií, s podporou pro soustružení 

a soustružnicko/frézovací centra v kombinaci 

s dokonalou CAD/CAM integrací a důmyslnými 

automatickými nástroji. [9] 

EdgeCAM je navržen tak, aby zvládal programování od jednoduchých strojních 

součástí až po komplexní obrábění složitých dílců s indexovaným nebo plynulým 

polohováním modelu. Nabízí plnou asociativní podporu pro nejnovější verze CAD 

Obr. 11 EdgeCAM 12.5 
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software, různé konfigurace CNC strojů a obsáhlé možnosti při návrhu technologie 

obrábění. [13] 

Nejmodernější vizualizace obrábění v EdgeCAM poskytuje možnost přesného 

zobrazení modelu stroje a simulaci a verifikaci všech pohybů během obráběcího 

procesu. To je zejména důležité pro 5osé plynulé obrábění, při kterém malá změna 

úhlového pohybu nástroje může znamenat velký pohyb komponent stroje, což zvyšuje 

potenciální nebezpečí kolize. [9] 

EdgeCAM americké firmy Pathtrace (Planit) je doplňkem pro CAD aplikace typu 

Autodesk Inventor, který je certifikován firmou Autodesk jako CAM nástroj plně 

kompatibilní s Inventorem. Umožňuje efektivní tvorbu výrobního postupu a NC kódu 

(programování CNC strojů). Největšími výhodami jsou:  

§ úzká integrace CAD a CAM,  

§ plná asociativita 3D CAD modelu a NC kódu (3D model vs. dráhy nástrojů),  

§ široká podpora postprocesorů.  

Modelová data z Inventoru (IPT součásti, IAM sestavy) není třeba převádět 

translátorem, ale lze je přímo načítat, což zaručuje plnou integritu návrhových dat. 

Další výhody a funkce tohoto CAM softwaru [10]: 

§ 2.5osé, 3osé a 4-5osé obrábění, obrábění povrchů, 2-4osý drátořez, obrábění děr, 

vrtání 

§ Možnost přiřadit výrobní operace přímo jednotlivým prvkům (operační 

programování) 

§ Produktivní nástroje, navrhování obráběcí strategie pro optimalizaci drah 

nástrojů a obráběcích cyklů, eliminaci "řezání do vzduchu", kontrolu 

podřezávání, atd. 

§ Výkon, přesnost a spolehlivost díky "Secure Surface Machining Technology" 

§ Funkce Automatické rozpoznávání prvků (Automatic Feature Recognition) 

zjišťuje vyrobitelnost prvků - EdgeCAM automaticky rozpozná prvky modelu 

(díry, atd.) a zvolí potřebné obráběcí nástroje a postupy 

§ Systém Trochoidních pohybů při obrábění (hrubování) snižuje strojový čas 

a zlepšuje řezné podmínky - nástroj je tak stále v kontaktu s obráběným 

materiálem, minimalizují se změny směru pohybu a šetří se tak i nástroj 
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Základní popis prostředí EdgeCAMu 12.5 

Prostředí je uživatelsky velmi přívětivé, ikony jsou navrženy tak, aby byly na první 

pohled jasné. Na následujícím obrázku je popis jednotlivých částí programu v režimu 

design frézování. 

 

 

Obr. 12 Prostředí EdgeCAMu 12.5 

1. Základní panel 

2. Panel pro zobrazení 

3. Panel design (kreslení) 

4. Panel pro úpravy nakreslených objektů 

5. Panel pro manipulaci a zadávání souřadnic 

6. Okna pro vrstvy, obráběcí útvary, informace, vlastnosti, souřadnice, … 

7. Pracovní plocha se symbolem počátku souřadnic XYZ 

8. Nastavení pohledu 

9. Stavový řádek (aktuální požadavky při tvorbě v programu) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

9 



 

19 | S t r á n k a  
 

1.1.5 NC kód 

NC program je soubor číselných informací odděleně popisujících činnost stroje. 

Program se skládá z bloků (vět), zapsaných v jednom řádku. Každý blok obsahuje [2]: 

§ Geometrické informace – výsledkem jsou pohyby ve směru jednotlivých os. 

§ Technologické informace – např. nastavení otáček, spuštění chlazení, atd. 

Každý blok (věta) se skládá ze slov. Slovo popisuje jeden příkaz a je složeno 

z adresy a číselného kódu. Adresa určuje, kam bude informace směřována. Číselný kód 

určuje konkrétní hodnotu. Slovo může být [2]: 

Rozměrové – má významovou část tvořenou fyzikální veličinou a představuje např. 

polohu v příslušné ose, velikost otáček vřetena, velikost posuvu, atd. 

Bezrozměrové – podle významu je rozlišujeme na přípravné funkce, které sdělují, jakým 

způsobem bude prováděn pohyb, a na pomocné funkce, které vyvolávají u určité 

činnosti stroje např. spuštění otáček. 

Vygenerovaný NC program se odešle na příslušný obráběcí stroj. Přenos 

na obráběcí stroj může být uskutečněn například [2]: 

§ Pomocí sítí 

§ Bezdrátovým přenosem 

§ Fyzickým přenosem dat pomocí CD, flash disků apod.  

(dříve se používaly děrné štítky, děrné pásky, magnetofonové pásky, diskety) 

NC program lze v řídicím systému stroje ještě znovu simulovat a odladit. Operátor 

NC stroje upne do příslušných nástrojových pozic nástroje, provede seřízení nástrojů 

a do tabulky korekcí zadá příslušné nástrojové korekce, připraví a upne polotovar. Dále 

pak následuje samotné obrábění. [2] 
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Způsoby programování číslicově řízených strojů  

Technologie obrábění při zpracování NC programu se v principu neliší 

od konvenční technologie. Při zpracování NC technologie se vychází z obecných 

principů – postupnou volbou technologických operací (hrubovacích, dokončovacích) 

nebo úkonů v logickém sledu, se realizuje požadovaný technologický výsledek. 

NC technologie, na rozdíl od klasického pojetí, je zpravidla řešena na detailnější úrovni. 

[2] 

NC program lze vytvořit následujícími způsoby [2]: 

§ Online – programování přímo na CNC stroji, dílenské zpracování (SFP – Shop 

Floor Programming) 

§ Offline – tvorba NC programu mimo řídicí systém 

- Ručně (psaní pomocí ISO kódu) 

- Pomocí CAM systému 

 

§ Ruční programování 

§ Automatizované 

 

§ Přímé psaní NC kódu 

§ Použitím geometrických programovacích jazyků 

§ Použitím CAM systému 

§ Použitím CAD/CAM systému 

Se zpracováním technologie souvisí i realizace některých speciálních operačních 

úseků, jako je hrubování složitých rotačních nebo nerotačních tvarů ve vícerém režimu 

obrábění. Řešená technologie je podmíněna možnostmi jednotlivých pracovišť 

NC strojů. [3] Každá z těchto technologií musí obsahovat hrubovací, polodokončovací 

a dokončovací operace. Protože NC stroje a NC obráběcí centra pracují podle 

NC programů, je nutné nejdříve tyto programy sestavit. [2] 

 

 

 



 

21 | S t r á n k a  
 

Ruční programování NC strojů 

Používá se především na místech, kde jde o kusovou a nárazovou výrobu. Typický 

příklad jsou opravárenské provozovny. Dále pak tam, kde nejsou zakázky dodávané 

ve formě CA dat. Ručním programováním se vytváří součásti jednodušší a tvarově 

nenáročné. 

 

Obr. 13 Programovací okno WinNC EMCOtronic TM02 

 

Automatické programování prostřednictvím CAM systému 

Použití je tam, kde je součást složitá a nelze programovat ručně, je zdlouhavé nebo 

součást je ve více kusech. Použití automatického programování může záviset 

na ekonomických, technických, ale i personalistických možnostech firmy a na jejich 

strategických plánech do budoucna. 

 

Obr. 14 Programovací okno EdgeCAM 12 

V bakalářské práci bude použito automatické programování prostřednictvím CAM 

systému EdgeCAM 12.5. 
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2. Problematika obrábění slitin hliníku 

Hliník je hned po oceli druhý nejpoužívanější konstrukční kov. Je kov bílé barvy, 

který má malou hustotu (2699 kg/m3) při čistotě 99,99 %, dobrou elektrickou vodivostí 

(61% IACS), tepelnou vodivostí (234 W/m.K), dobrou korozní odolnost způsobenou 

tenkou povrchovou vrstvou oxidu Al2O3, velmi dobrou tvářitelnost. Všeobecně dobře 

odolává povětrnostním vlivům i různým chemickým látkám i kyselinám. S alkalickým 

prostředím již méně. Jeho pevnost se pohybuje v závislosti od složení a mechanického 

a tepelného zpracování od 30 MPa u hliníku až po 600 MPa u slitin typu AlZnMgCu. 

Slitiny hliníku mohou být nevytvrzovatelné (zpevňují jen tvářením) a vytvrzovatelné, 

které mají vyšší mechanické vlastnosti. Použití slitin hliníku je v celém strojírenství 

(letectví, doprava, stavebnictví, chemický, potravinářský průmysl). 

 

 

Obr. 15 Struktura čistého hliníku Al99,99 po tváření za studena [14] 
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2.1 Obrobitelnost 

Obrobitelnost je pojem, který označuje souhrnný vliv fyzikálních vlastností 

a chemického složení kovů na průběh procesu řezání. Obecně je možno ji hodnotit 

z hlediska vlivu na materiál obrobku, energetické bilance procesu řezání, intenzitě 

při otěru a vlivu na proces tvoření třísky i vytváření nového povrchu na obrobku. 

Slitiny hliníku lze z hlediska obrobitelnosti rozdělit do tří skupin. 

§ slévárenské 

§ tvářené 

§ automatové – speciálně určené pro obrábění 

Slévárenské slitiny obsahující měď, hořčík nebo zinek jako hlavní legující prvky, 

jsou dobře obrobitelné a nezpůsobují při obrábění žádné podstatné problémy. Jejich 

obrobitelnost je srovnatelná s tvářenými slitinami. Může však docházet k nalepování 

materiálu na řeznou hranu nástroje. Opotřebení nástrojů při obrábění slévárenských 

slitin je ovlivněno také podmínkami krystalizace. Jemnozrnná homogenní licí struktura 

vede vždy k menšímu opotřebení, výskyt nespojitostí, lunkrů, oxidických vrstev, 

nekovových vměstků vede vždy k většímu opotřebení. Slitiny obsahující jako hlavní 

legující prvek křemík je nutné obrábět při nižších rychlostech a posuvech. Většina 

tvářených slitin má výborné charakteristiky obrábění. U nevytvrzovatelných slitin 

se tvoří dlouhá spojitá tříska, kterou je nutné odstraňovat. Jejich obrobitelnost 

se zlepšuje tvářením za studena. Slitiny v tvrdém stavu mají i lepší povrch než slitiny 

žíhané na měkko. Vytvrzovatelné slitiny se obrábí velmi dobře, kvalita povrchu je 

výborná. Ve vytvrzeném stavu je tříska obvykle dlouhá a stočená, v některých 

případech se snadno láme. [15] 

Slitiny hliníku se obchodním jménem označují jako dural. Oproti čistému hliníku je 

dural jen nepatrně těžší (typicky 2,8 g/cm3), ale až pětkrát pevnější v tahu a také tvrdší. 

Pevnost i tvrdost se zvyšuje tepelným opracováním a zušlechťováním, stejně tak jako 

u ocelí. Dural se velmi snadno obrábí a spojování tohoto materiálu je také snadné 

z hlediska technologie (svařováním v ochranné atmosféře, pájením s pomocí speciálních 

tavidel, nýtováním nebo lepením). Dural se vyznačuje chemickou odolností a dá 

se velmi dobře povrchově upravovat či barvit (eloxování). 
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2.2 Volba materiálu 

Použitý materiál byl volen s ohledem na možnosti výroby na daném stroji, 

především na výkon stroje. Tento materiál je také velice vhodný pro výrobu reklamního 

předmětu. Bylo uvažováno i o volbě plastu, ale více se jeví vhodnější slitina hliníku 

s mnoha důvodů. 

Zvolen materiál slitiny hliníku řady 6000 – AlMgSi s obchodním názvem dural. 

§ EN AW-6060  T66  dle ČSN EN 573-3 

 

 

Obr. 16 Polotovar slitiny hliníku 

 

Označení materiálu dle norem 

Tab. 1 Označení materiálu dle norem 
Označení dle ČSN EN 573-3 Označení dle ČSN Označení dle DIN 1725-1 

Číselné značení Chemické značení Číselné značení Chemické značení Číselné značení Chemické značení 
EN AW-6060 EN AW-AlMgSi ČSN 42 4401 AlMgSi 3.3206 AlMgSi0.5 

 

Chemické složení slitiny Al podle EN 573-3 

Tab. 2 Chemické složení slitiny 
Materiál  Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr Ni V Li Bi Pb ostatní jedn celk Al 

AW-AlMgSi min 0.3 0.1   0.35             zbyt 

AW-6060 max 0.6 0.3 0.1 0.1 0.6 0.05 0.15 0.1        0.05 0.15  
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3. Technický rozbor frézování textu 

Frézování textu je součástí reklamního předmětu, které je jednou ze stěžejních částí 

samotné výroby. Nástroj je velmi specializovaný díky své konstrukci, velice malý 

průměr pro obrábění. 

 

3.1 Frézování textu 

Frézování textu se používá, když zadávanou geometrií pro odebírání materiálu je 

textový prvek. Tento textový prvek se zpravidla tvoří až přímo v CAM systému. 

Text se odebírá různými druhy cyklů, například to mohou být: 

§ Koncentricky 
§ Řádkováním 
§ Dráhou nástroje podle profilu 

Je-li text zadán přesně (importovaného z CAD modeláře) lze frézování řešit 

i pomocí frézováním kapes nebo hrubováním. 

 

Obr. 17 Frézování textu 

3.2 Gravírování 

Tento termín pocházející z francouzštiny, který původně označoval rytí do povrchu 

tvrdých materiálů, jako jsou kovy, sklo, minerály, kámen, slonovina apod. Dlouho 

se však tato technologie nepoužívá pouze k úpravě povrhu velmi tvrdých materiálů, 

ale stále častěji se můžeme setkávat s plastickými hmotami nebo dřevem, a velice 

vhodným materiálem pro tuto techniku jsou i materiály vícevrstvé, jako jsou pokovené 

plasty, eloxovaný hliník nebo kombinace dvou plastů či plastu s kovem. 

Díky vrstveným materiálům, můžeme dosáhnout i barevných efektů v gravírování. [11] 
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Gravírování je technologie nahrazující ruční 

rytí. Technologie vytvářející nápis, logo, 

či ornament odebráním materiálu. Původní rytci 

pracovali s různě tvarovanými rydly a čakany 

a nápisy byly zvýrazňovány různými kovy 

(cínem, zlatem, stříbrem nebo mědí). V dávné 

době rytci, kromě nápisů na náhrobní kameny, 

vytvářeli ornamenty a erby i ozdobné předměty. 

Později byla práce rytců směrována na výrobu informačních a reklamních tabulí, 

tiskařských štočků a různých razidel. V těchto oborech nachází uplatnění i moderní 

gravírování a pomalu tradiční způsoby výroby vytlačuje a nahrazuje.  

Gravírování nachází uplatnění ve všech oborech a firmách se signmakingovým 

(tj. vytvářejícím rozličné typy popisků, nápisů, symbolů, či ornamentů pro reklamní 

odvětví) pracovištěm. 

 

Mechanické rytí 

Jde o základní techniku gravírování. Dříve se v oblasti mechanického rytí používal 

tzv. rycí pantograf, založený na práci soustavy pák a táhel. Jeho využití mělo smysl 

především při opakovaném rytí stejného produktu. Do snímací části stroje se totiž 

umístila zvětšená kopie výsledného produktu, jež byla přesně snímána čidlem, 

přenášejícím svůj pohyb na pohyb rycí frézky. Dnes se již od tohoto principu prakticky 

upustilo, a tak se s ním můžeme setkat jen velmi zřídka. Do gravírování vstoupily, 

stejně jako do jiných oblastí průmyslové výroby, počítače. Snímací zařízení v podstatě 

nahradil pouze počítač, který posunům gravírovacího stroje dává přesně definované 

povely. Složitější práce vyžadující 3D gravírování se neobejdou bez specializované 

aplikace z oblasti CAD či 3D modelování. [11] 

 

 

 

 

Obr. 18 Gravírování 
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Nástroje pro mechanické gravírování 

Stejně jako jsou značné rozdíly mezi jednotlivými stroji pro gravírování, existují 

rozdíly také mezi používanými nástroji. Ty se totiž liší nejenom tvrdostí, ale také 

například tvarem či složením. Tyto parametry pak stanovují, pro jaký druh aplikace jsou 

jednotlivé frézy určeny. Jiné frézovací materiály se například používají pro zpracování 

dřeva či jiných měkkých materiálů, jiné jsou vhodné na plasty nebo kovy. Podle druhu 

použitého nástroje se pochopitelně definuje také jemnost výsledného gravírování. 

U 3D modelování přitom nebývá výjimkou, že se „obrábění“ materiálu provádí 

v několika krocích, kdy je nejprve provedeno tzv. hrubé odebrání materiálu, 

v následujících krocích pak dochází k začištění výsledného motivu. Pro hrubší odebírání 

materiálu je přitom možné použít jiné nástroje než pro jemné začištění, kde je 

požadována velmi vysoká přesnost zpracování. Pro ostré a jemné kontury se pak 

nejčastěji používají diamantové řezné nástroje. [11] 

 

Obr. 19 Speciální gravírovací nástroje 

 

Laserové gravírování 

Další možností než je mechanické gravírování se používá v dnešní době 

gravírování laserové. Výsledkem použití laserové technologie je přesný a trvalý popis, 

který lze odstranit pouze hrubou silou. Tato technologie se značně odlišuje 

od mechanického gravírování. Nedochází zde totiž k přímému kontaktu pracovního 

nástroje s materiálem, protože tento kontakt zajišťuje pouze laserový paprsek. 

Ve srovnání s mechanickými postupy jde o technologii poměrně velice mladou. 

Je zřejmé, že nejdůležitější součástí laserového gravírovacího zařízení je zdroj 
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laserového paprsku. Nejčastěji se můžeme setkat s využitím laserů s trubicí CO2. 

Tyto lasery se s oblibou používají jak ke gravírování jednovrstvých materiálů, jako je 

dřevo, sklo, umělý kámen, guma, desky z některých druhů plastů a kůže, tak i materiálů 

sendvičových v kombinacích plastů, fólií a kovů, nebo eloxovaného hliníku. 

Nevýhodou tohoto řešení laseru je skutečnost, že lasery nemají příliš velkou intenzitu, 

a proto je lze používat pouze ke gravírování do velmi malé hloubky. Při laserovém 

gravírování pokovených materiálů nebo materiálů s velkou tvrdostí se používají lasery, 

u nichž je zdrojem paprsku dioda. [11] 

 

4. Grafický návrh součásti 

4.1 Reklamní předmět – nápad 

Tímto zadáním „Návrh reklamních předmětů s využitím CAD/CAM systém 

EdgeCAM“ si člověk může představit různé reklamní předměty. Přes psací potřeby, 

různé stojánky a rámečky až po vizitky. 

Nápadem bylo spojit více okruhů dohromady a to: 

§ charakteristika univerzity 

§ uložení propisky 

§ kancelářské sponky 

§ vizitky 

§ samolepící bloček 

Tímto vznikl reklamní stojánek na kancelářské potřeby se znakem katedry obrábění 

a montáže 346 (dále jen znak). 
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4.2 Návrh reklamního předmětu 

Charakteristika 

Reklamní stojánek tvořený ze dvou částí, základny 

a nástavby. Obráběný z materiálu sloučeniny hliníku – 

dural. Jeho využití lze nalézt především na pracovním stole. 

Základním rysem charakteristiky školy je velký znak. 

Tento znak je i promítnut na jeho levou stranu a tvoří tak 

část profilu znaku strany základny i nástavby. Do znaku je 

vložena originální povlakovaná břitová destička. 

 

Základna je tvořena místem pro uložení samolepícího bločku (1), bloček velikosti 

38x51mm a samotné místo pro uložení je 56x43x8mm. Odpovídající místo je i pro 

několik vizitek standardní velikosti 90x50mm (2). Část pro vložení propisky je závislá 

na horní nástavbě, aby tvořila celek pro uložení propisky (3). Nedílnou součásti je 

uložení nástavby (4), které slouží zároveň i jako další prostor pro ukládání s pracovním 

názvem secret a to pro kancelářské sponky. Promítnutí znaku lze vidět po levém boku 

základny (5). 

 

 

 

Obr. 21 Popis základny 
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2 
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Obr. 20 Skica reklamního předmětu 
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Nástavba je určena pro vložení na základnu a tím vytvoření kompletního 

reklamního předmětu. Hlavním rysem je velký znak (1), ve kterém je místo (2) 

pro vložení břitové povlakované destičky. Propisovací tužka je vkládána do vrtané díry 

(3). Zvyšovací část pro uložení propisky (4). 

 

 

 

Obr. 22 Popis nástavby 

 

Celkový reklamní předmět (příloha 14) – stojánek na kancelářské potřeby 

reklamního charakteru, má poměrně jednoduchý design pro výrobu. Složitější částí 

může být jen znak, který je navržen tak, aby jeho výroba nebyla příliš komplikovaná. 

Znak je mírně upraven a zjednodušen, ale i tak si zachovává jeho podstatu a podobu.  

 

Obr. 23 Celkový reklamní předmět 
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3 
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5. Návrh technologického postupu s využitím CAM systému 

EdgeCAM 

5.1 Polotovary, řezné nástroje, stroj 

5.1.1 Volba polotovaru 

Volba polotovaru má velkou variabilitu. Polotovar definujeme na základě 

geometrie modelu, kdy volíme odpovídající tvar polotovaru (hranol, válec, …), nebo je 

možno definovat profilový polotovar daný tvarem reklamního předmětu (dále jen 

model). CNC systém obrábí jen materiál mezi polotovarem a modelem. 

V tomto případě byl za polotovar zvolen hranol tak, aby došlo k minimálnímu 

úběru materiálu při obrábění. 

Model je navržen ze dvou částí z důvodu ušetření materiálu. Při volbě dvou 

polotovarů se ušetří velké množství odebíraného materiálu. Na obr. 24 je znázorněn 

polotovar 1 kusu s úsporou pro volbu dvou kusů vyznačen červeně. 

 
Obr. 24 Úspora materiálu polotovaru 

 

Rozdělením materiálu na 2 modely se nakonec vyplatí i pro funkčnost 

a využitelnost modelu. Vznikl tak další ukládací prostor. 

Dělení materiálu se uskuteční na pracovišti katedry obrábění a montáže, kde se tyče 

polotovarů nadělí na požadované polotovary.  
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Polotovar je vhodný realizovat od firmy ALUPLUS a.s. sídlem v Dolních Jiřčanech 

u Prahy. Firma dodávající široký sortiment hliníkových polotovarů. Předností firmy je 

skladování a prodej polotovarů z neželezných kovů, zejména pak z hliníku, a to za ceny 

přijatelné pro všechny vrstvy zákazníků. 

 

 

 

 

 
Obr. 25 ALUPLUS s.r.o. 

 

Parametry polotovaru základny modelu 

§ Tvar polotovaru:  tyč plochá 

§ Materiál:   EN AW-6060 (AlMgSi) T66 

§ Chemické složení:   EN 573-3, EN 573-4 

§ Mechanické vlastnosti:   EN 755-2 

§ TDP:     EN 755-1 

Volím polotovar s rozměry  75x25 – 150 mm (příloha 5) 

 

   

Obr. 26 Rozměry polotovaru základny 
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Parametry polotovaru nástavby modelu 

§ Tvar polotovaru:  tyč plochá 

§ Materiál:   EN AW-6060 (AlMgSi) T66 

§ Chemické složení:   EN 573-3, EN 573-4 

§ Mechanické vlastnosti:   EN 755-2 

§ TDP:     EN 755-1 

Volím polotovar s rozměry  70x25 – 80 mm (příloha 5) 

 

   

Obr. 27 Rozměry polotovaru nástavby 

 

5.1.2 Volba nástrojů a řezných podmínek 

Volené nástroje jsou monolitické dvoubřité tvrdokovové frézy s povrchovou 

úpravou TiAIN firmy Unitool Europe s.r.o. pro obrábění slitin hliníku. Pro gravírování 

je zvoleno nástroje firmy Datron-Technology s.r.o. 

 

Seznam nástrojů 

Použité nástroje pro výrobu reklamního předmětu. Celkem je za potřebí 6 nástrojů. 

§ Unitool mill  Ø20mm   pozice nástroje č. 1 

§ Unitool mill  Ø10mm   pozice nástroje č. 2 

§ Unitool mill  Ø4mm   pozice nástroje č. 3 

§ Unitool mill  Ø1mm   pozice nástroje č. 4 

§ Unitool drill  Ø10mm   pozice nástroje č. 6 

§ Datron grav. Ø0,2mm  pozice nástroje č. 5 
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§ Unitool standart Ø 20mm 
 

  
Obr. 28 Fréza Unitool Ø20mm 

Tab. 3 Parametry Unitool Ø20mm 
d1 (h10) d2 (h6) d3 l1 l2 l3 r z stopka povlak 

20.00 20.00 0.00 100.00 38.00 0.00 0.00 2 válcová TiAIN 

 

Výpočet řezných podmínek 

Výpočet otáček stroje: 

 =   ∙ 1000 ∙  = 300 ∙ 1000 ∙ 20 = 4775   ∙      =̇        ∙                (1) 

Výpočet rychlosti posuvu:   =   ∙  ∙  = 0,096 ∙ 2 ∙ 4800 =̇       ∙                (2)   =   ∙  = 0,12 ∙ 0,8 =  ,                (3)   = 0,12     …            é   ∅20  ř     á ě í    
 

§ Unitool standart Ø 10mm 
 

  
Obr. 29 Fréza Unitool Ø10mm 

Tab. 4 Parametry Unitool Ø10mm 
d1 (h10) d2 (h6) d3 l1 l2 l3 r z stopka povlak 

10.00 10.00 0.00 75.00 22.00 0.00 0.00 2 válcová TiAIN 

 

Výpočet řezných podmínek 

Výpočet otáček stroje: 

 =   ∙ 1000 ∙  = 300 ∙ 1000 ∙ 10 = 9549   ∙      =̇        ∙               (4) 

LC 
line 

 

TiAIN 
 
30° 

 
DIN 6535 – HA  

LC 
line 

 

TiAIN 
 
30° 

 
DIN 6535 – HA  
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Výpočet rychlosti posuvu:   =   ∙  ∙  = 0,048 ∙ 2 ∙ 9600 =̇       ∙               (5)   =   ∙  = 0,06 ∙ 0,8 =  ,                (6)   = 0,06     …            é   ∅10  ř     á ě í    
 

§ Unitool standart Ø 4mm 
 

  
Obr. 30 Fréza Unitool Ø4mm 

Tab. 5 Parametry Unitool Ø4mm 
d1 (h10) d2 (h6) d3 l1 l2 l3 r z stopka povlak 

4.00 4.00 0.00 50.00 14.00 0.00 0.00 2 válcová TiAIN 

 

Výpočet řezných podmínek 

Výpočet otáček stroje: 

 =   ∙ 1000 ∙  = 126 ∙ 1000 ∙ 4 =          ∙               (7) 

Výpočet rychlosti posuvu:   =   ∙  ∙  = 0,03 ∙ 2 ∙ 10 000 =̇       ∙               (8)   =   ∙  = 0,03 ∙ 1,0 =  ,                (9)   = 0,03     …            é   ∅4  ř     á ě í    
 

§ Unitool standart Ø 1mm 
 

  
Obr. 31 Fréza Unitool Ø1mm 

Tab. 6 Parametry Unitool Ø1mm 
d1 (h10) d2 (h6) d3 l1 l2 l3 r z stopka povlak 

1.00 3.00 0.00 38.00 4.00 0.00 0.00 2 válcová TiAIN 

LC 
line 

 

TiAIN 
 
30° 

 
DIN 6535 – HA  

LC 
line 

 

TiAIN 
 
30° 

 
DIN 6535 – HA  
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Výpočet řezných podmínek 

Výpočet otáček stroje: 

 =   ∙ 1000 ∙  = 31 ∙ 1000 ∙ 1 =          ∙                (7) 

Výpočet rychlosti posuvu:   =   ∙  ∙  = 0,01 ∙ 2 ∙ 10 000 =̇       ∙                (8)   =   ∙  = 0,01 ∙ 1,0 =  ,                (9)   = 0,01     …            é   ∅1  ř     á ě í    
 

§ Unitool drill Ø 10mm 

 

    

Obr. 32 Vrták Unitool Ø10mm 

Tab. 7 Parametry Unitool drill Ø10mm 
d1 (h6) d2 (h6) l1 l2 chlazení povlak 

10.00 10.00 89.00 43.00 ne  

 

Výpočet řezných podmínek 

Výpočet otáček stroje: 

 =   ∙ 1000 ∙  = 120 ∙ 1000 ∙ 10 =        ∙               (10) 

Rychlost posuvu dle výrobce    = 0,18   /   
 

§ Datron gravírovací hrot Ø 0,2mm 
 

 
Obr. 33 Gravírovací hrot Datron Ø0,1mm 

Tab. 8 Parametry Datron Ø0,2mm 
α° D1 D2 L1 stopka povlak 

30 0.20 3.00 40.00 válcová  

LC 
line 

 

TiAIN 118° 

30° 

DIN 6535 – HA  

1 
břit 

Micro 
grain 

 
30° 

 
DIN 6535 – HA  
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Při gravírování hliníku gravírovacími hroty firma Datron s.r.o. doporučuje volit 

následující řezné parametry: 

§ otáčky 30 000   ∙      → 10 000   ∙      

§ posuv 700   ∙      

 

5.1.3 Volba CNC stroje 

 

EMCO PC MILL 155 

Tento CNC stroj (příloha 9) určený pro frézování s parametry dle Tab. 3 disponuje 

katedra obrábění a montáže a je určen pro výrobu reklamního předmětu. 

 

Tab. 9 Technická data CNC stroje  [12] 

 

Obr. 34 Diagram výkonu a točivého momentu [12] 

 

Popis stroje 

  

Obr. 35 EMCO PC MILL 155 [12] 

 

Technická Data EMCO PC MILL 155 

Pracovní prostor  

Rozsah v osách X/Y/Z 300 / 200 / 300 mm 

Rychloposuv 7.5 m/min 

Upínací plocha stolu 520 x 180 mm 

Výkon hlavního pohonu 2.5/4 kW 

Rozsah otáček 150 – 5000/10000 ot/min  

Počet nástrojů 10 

Rozměry stroje D x Š x V 1502 x 1284 x 1925 mm 

Hmotnost stroje 700 kg 
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5.2 Import modelu, polotovaru, upínek a nastavení 

Import modelu do prostředí CAM programu s následným tvořením drah nástrojů je 

základem pro generování NC kódu. Import modelu obnáší celou řadu operací jako: 

§ import CAD modelu  3D model programu Autodesk Inventor® 11 

§ typ obrábění   xy frézování 

§ volba prostředí CAM  frézovací 

§ volba materiálu  AW 6060 T66 

§ polohovat pro frézování určení stěny roviny xy, počátek souřadnic xyz 

§ rozpoznání 3D útvarů  z CAD, 2D dutiny, profilové dutiny, … 

§ volba polotovaru  vložení vhodného polotovaru obrábění 

§ volba upínek   připojení upínek k polotovaru 

§ zavedení obráb. postupu název postupu, údaje zakázky, … 

 

  

Obr. 36 Import modelu, polotovaru a upínek 

 

Po zadání těchto údajů v části design je model připravený pro přestup do fáze 

technologie, kde nastává určování nejvhodnějších drah nástrojů pro samotnou výrobu 

na CNC stroji.  
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5.3 Technologický postup obrábění „základny“ 

I. Zarovnání čela 

  

                Obr. 37 Zarovnání čela 

II. Hrubování – Obvod hlavní 
 

  
Obr. 38 Hrubování – Obvod hlavní 

III. Hrubování – Kapsa secret 

  

Obr. 39 Hrubování – Kapsa secret 

Nástroj: č. 1 – Unitool standart Ø 20mm 

Hloubka záběrů: 1 vrstva úběru 

Nástroj: č. 1 – Unitool standart Ø 20mm 

Hloubka záběrů: 4mm 

Nástroj: č. 2 – Unitool standart Ø 10mm 

Hloubka záběrů: 3mm 
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IV. Hrubování – Kapsa bloček 

  

Obr. 40 Hrubování - Kapsa bloček 

V. Dokončování – Kapsa bloček - ob 

  

                Obr. 41 Dokončování - Kapsa bloček - ob 

VI. Hrubování – Kapsa vizitek 
 

  

Obr. 42 Hrubování - Kapsa vizitek 

Nástroj: č. 2 – Unitool standart Ø 10mm 

Hloubka záběrů: 4mm 

Nástroj: č. 3 – Unitool standart Ø 4mm 

Hloubka záběrů: 3mm 

Nástroj: č. 3 – Unitool standart Ø 4mm 

Hloubka záběrů: 2mm 
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VII. Vrtání díry uložení propisky I 
 

  

Obr. 43 Vrtání díry uložení propisky I 

VIII. Gravírování textu 

  

 

Dokončení základny druhé strany je pouze zarovnání čela na celkovou výšku 

modelu 14mm, frézování ruční metodou na CNC stroji. 

 

 

 

 

 

 

Nástroj: č. 6 – Unitool drill Ø 10mm 

 

Nástroj: č. 5 – Datron gravírovací hrot Ø 0,2mm 

Hloubka záběru: 0,3mm 
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5.4 Technologický postup obrábění „nástavby“ 

I. Zarovnání čela 

  

Obr. 44 Zarovnání čela nástavby 

II. Hrubování – Patro III 
III. Hrubování – Patro II 
IV. Hrubování – Patro I 

  

Obr. 45 Hrubování – Patro III 

 

  
   Obr. 46 Hrubování – Patro II Obr. 47 Hrubování – Patro I 

Nástroj: č. 1 – Unitool standart Ø 20mm 

Hloubka záběrů: 1 vrstva úběru 

Nástroj: č. 1 – Unitool standart Ø 20mm 

Hloubka záběrů: 4mm; 3,5mm; 3,5mm 
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V. Dokončování – Patro I 
 

  

Obr. 48 Dokončování - Patro I 

VI. Hrubování – Umístění destičky 

 

  

Obr. 49 Hrubování - Umístění destičky 

VII. Hrubování – Okolí znaku I 
 
 

  

Obr. 50 Hrubování – Okolí znaku I 

Nástroj: č. 3 – Unitool standart Ø 4mm 

Hloubka záběrů: 3,5mm 

Nástroj: č. 3 – Unitool standart Ø 4mm 

Hloubka záběrů: 2mm 

Nástroj: č. 3 – Unitool standart Ø 4mm 

Hloubka záběrů: 1,5mm 
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VIII. Hrubování  – Okolí znaku II 

 

   

Obr. 51 Hrubování - Okolí znaku II 

IX. Profilování – Znak VŠB-TU - ob 

 

 

   

Obr. 52 Profilování – Znak VŠB-TU - ob 

 

 

              Obr. 53 Hrubování - Okolí znaku III Obr. 54 Hrubování - Okolí znaku IV  

Nástroj: č. 4 – Unitool standart Ø 1mm 

Hloubka záběrů: 1,5mm 

Nástroj: č. 3 – Unitool standart Ø 4mm 

Hloubka záběrů: 1,5mm 
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X. Vrtání díry uložení propisky II 

   

Obr. 55 Vrtání díry uložení propisky II 

 

Dokončení nástavby druhé strany je zarovnání čela s frézováním jednoduchého 

profilu pro usazování do základny, frézování ruční metodou na CNC stroji. 

 

5.5 Vygenerování NC kódu 

Součástí příloh jsou zkrácené NC kódy základny (příloha 11) i nástavby 

(příloha 13) vygenerované programem EdgeCAM 12.5. Na přiloženém CD jsou již 

kompletní NC kódy ve formátu .nc připravené pro výrobu. 

 

Hlavička NC kódu 

 
MSG("Stroj          : SINUMERIK-840D") 
MSG("Název součásti : Základna") 
MSG("Obr. postup    : Obrábění základny") 
MSG("Programátor    : Lukáš Kousal") 
MSG("Datum          : 14/05/09") 
MSG("Čas            : 14:17:38") 
MSG("Celkový čas    : 13.061     Minut") 
MSG("------------------------------------ VSB_W02_3----") 
MSG (" D20.0 ENDMILL   ") 
MSG (" D10.0 ENDMILL   ") 
MSG (" D4.0 ENDMILL   ") 
MSG (" D10.0 DRILL     ") 
MSG (" D0.2 ENDMILL   ") 
 

 

Nástroj: č. 6 – Unitool drill Ø 10mm 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce je návrh výroby reklamního předmětu pomocí třískového 

obrábění s následným vygenerováním NC kódu. Pro vygenerování drah nástroje byl 

použit CAM program EdgeCAM 12.5 za použití hrubovacích, profilovacích, vrtacích 

a gravírovacích operací. Použité nástroje byly od firem Unitool Europe s.r.o. a Datron-

Technology s.r.o. Možnost realizace polotovaru byla navrhnuta firma ALUPLUS a.s. 

dodávající slitiny hliníku. Použitý materiál je slitina hliníku EN AW-6060 T66 dle ČSN 

EN 573-3. Dvojice polotovarů o rozměrech 75x25–150mm a 70x25–80mm se ukázalo 

jako velice vhodné řešení, kde se ušetřilo více než ¼ materiálu oproti volbě jednoho 

kusu polotovaru. 

Úvodní částí této práce je shrnutí problematiky CAD/CAM. Její historie od počátku 

přes tvorby 3D grafických modelů až po dnešní způsoby vytváření řezných drah 

obrábění. Zavedení do problematiky gravírování a obrábění slitin hliníku. 

Oblast výroby reklamního předmětu: celkový čas výroby včetně přejezdů a výměn 

nástrojů je  = 30 ∶ 49    . při použití vypočtených řezných podmínek doporučujících 

firmou Unitool Europe s.r.o. s ohledem na použitý stroj EMCO PC MILL 155. 

Vytvořené programy základny a nástavby proběhly kompletní simulací. Touto simulací 

byla zjištěna funkčnost a pohyby řezných nástrojů při obrábění, simulace nevykázala 

žádné kolize obrábění, které by mohly vést k poškození nástrojů nebo i samotného 

stroje. 

NC kódy obou částí reklamního předmětu jsou součástí tištěných příloh jako 

ukázka jejich výpisu. Kompletní verze jsou na přiloženém mediu ve formátu .nc 

programu EdgeCAM 12.5. 

Výsledkem této práce jsme dostali grafický návrh, technologický postup výroby 

reklamního předmětu katedry obrábění a montáže 346. Spolu s tímto vznikla výkresová 

dokumentace, 3D modely programu Autodesk Inventor® 11 a samozřejmě vytvořené 

dráhy na modelu v programu EdgeCAM 12.5. Tyto zmíněné podklady by mohly být 

použity pro výuku následujícím studentům jako vzorová ukázka programování 

frézování v předmětu CAD/CAM systémy v obrábění. 
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