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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
POLÁCH, R. Návrh technologie obrábění skeletální náhrady kolenního kloubu 

na pěti–osém obráběcím centru s využitím CAD–CAM systémů: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a 

montáže, 2011, 50s. Vedoucí práce: Brychta, J. 

 

Bakalářská práce se zabývá kompletním návrhem technologie obrábění skeletální 

náhrady kolenního kloub. V úvodu jsou popsány současné technologie pro výrobu 

lidských náhrad. V hlavní části je navržena nová technologie pomocí 

nejmodernějších dostupných technických možností. V praktické části se autor 

zaměřuje na verifikaci optimálních řezných podmínek s důrazem na kvalitu integrity 

povrchu.  Dosažené výsledky a poznatky jsou uvedeny v závěru bakalářské práce.  

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 
POLÁCH, R. Technology project of knee joint skeletal replacement machining on 

five–axis machining centre using CAD–CAM systems: Bachelor Thesis. Ostrava: 

VŠB – Technical University Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Working and Assembly, 2011, 50s. Bachelor head: Brychta, J. 

 

The Bachelor Thesis deals with complete technology project of skeletal 

replacement machining. In the introduction part there are described current 

technologies for human replacements production. In the main part new technology 

is suggested considering the latest technical possibilities  that are presently 

available. In the practical part the author focuses on the verification of cutting 

conditions with emhasis on integrity surface quality. The results  and findings 

attained are stated in the conclusion of the Thesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Bakalářská práce Radim Polách 

10 

Obsah 

strana 

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

Úvod ................................................................................................................... 9 

1   Specifikace pěti-osého obráběcího centra ................................................ 11  

1.1 Lékařská technologie ve strojírenství ................................................ 11 

1.2 Technická specifikace stroje ULTRASONIC 20 ................................ 11 

1.3 Prezentace speciální technologie ULTRASONIC-OSCILACE .......... 14 

2 Vytvoření obráběného dílu pomocí CAD systému SolidWorks 2006 a 
      konstrukce upínacího přípravku ............................................................... 15 

2.1 Klasifikace 3D CAD software SolidWorks 2006 ................................ 15 

2.2 Modelování skeletální náhrady kolenního kloubu ............................. 15 

2.3 Konstrukce a modelování upínacího přípravku ................................. 16 

2.4 Tvorba sestavy .................................................................................. 18 

2.5 Výkresová dokumentace upínacího přípravku .................................. 18 

3 Výroba upínacího přípravku ...................................................................... 19 

3.1 Volba polotovaru ............................................................................... 19 

3.2 Technologický postup výroby ........................................................... 20 

3.3 Stanovení ceny přípravku ................................................................. 20 

4 Specifikace dostupných řezných nástrojů .............................................. 21 

4.1 Materiál obráběného dílu .................................................................. 21 

4.2 Nástrojové vybavení ......................................................................... 21 

4.3 Řezné nástroje a nástrojové upínače ............................................... 21 

4.4 Stanovení řezných podmínek ........................................................... 23 

5 Návrh výrobní technologie v CAM systému ............................................ 23 

5.1 Představení CAM software PowerMILL 8.0.09 ................................. 23 

5.2 Definice polotovaru a nástrojů .......................................................... 24 

5.3 Strategie obrábění ............................................................................ 25 

5.4 Simulace obráběných strategií ......................................................... 28 

5.5 Vytvoření NC programu .................................................................... 29 

6 Aplikace na pěti-osém obráběcím centru ................................................ 30 

6.1 CNC operační systém SINUMERIC 840D SolutionLine ................... 30 

6.2 Definice řezných nástrojů ................................................................. 30 

6.3 Nastavení korekcí nástrojů a stanovení nulových bodů ................... 31 

6.4 Ultrasonic generátor ......................................................................... 32 

6.5 Přenos NC programu ........................................................................ 34 

6.6 Automatický režim ............................................................................ 35 

6.7 Kontrola drsnosti obráběného povrchu ............................................. 36  



                                              Bakalářská práce Radim Polách 

 

Závěr .................................................................................................................. 38 

Seznam použité literatury ................................................................................ 39 

Seznam příloh ................................................................................................... 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Bakalářská práce Radim Polách 

8 

 

 

Seznam použitých značek a symbolů 

  

 vc .................................. řezná rychlost [m/min] 

 fz ................................... posuv na zub  [mm/zub] 

 n ................................... otáčky vřetene [ot/min] 

 F ................................... rychlost posuvu [mm/min] 

 Z ................................... počet zubů [1] 

 D ................................... průměr frézy [mm] 

 Rp .................................. největší výška povrchu [µm] 

 Rv .................................. největší hloubka prohlubně povrchu [µm] 

 Rz .................................. největší výška profilu [µm] 

 Rc .................................. průměrná výška profilu [µm] 

 Rt .................................. celková výška profilu [µm] 

 Ra .................................. aritmetický průměr výšky profilu [µm] 
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Úvod 

Návrh technologie obrábění skeletální náhrady kolenního kloubu vyžaduje 

hluboké zamyšlení nad postupem výroby. Na lidské náhrady jsou kladeny co 

nejpřísnější požadavky na opracování a přesnost obráběných 

tvarů. Tato technologie vyžaduje kvalitní konstrukci upínacího 

přípravku s co nejmenší možností deformace daného výrobku. 

Pro technologie výroby lidských náhrad je nezbytné použití 

nejmodernějších více-osých obráběcích strojů, nejkvalitnějších 

řezných nástrojů a upínacích systémů pro nástroje.  

 

   Tradice nástrojů a implantátů pro kostní chirurgii sahá do poloviny 20. století. 

Již v této době se na základě požadavků ortopedů začali vyrábět první lidské 

kostní náhrady z nových materiálů, které by lidský organismus snášel bez 

jakýchkoliv problémů. V 60. letech 20. století  se podařilo implantovat kloubní 

náhradu konstruovanou na principu kulových kloubů, kde lidské kosti nahrazují 

celokovové díly a lidskou chrupavku speciální polyetylenový materiál. Tento 

speciálně vyvinutý polyetylenový materiál na sebe váže lidskou tekutinu, která 

zajišťuje nízké tření mezi jednotlivými částmi kloubové náhrady. Náhrady kolenních 

kloubů vznikly až koncem 20. století. Jeden z důvodů je ten, že osa pohybu je 

proměnlivá, a tudíž značně komplikovaná na konstrukci. Nejpoužívanějším 

materiálem  pro kloubní náhrady jsou slitiny kobaltu, titanu a v dnešní době se také 

pracuje na vývoji keramických materiálů. Kovové materiály však nemají stejné 

vlastnosti jako lidská kost, nahrazují pouze jejich mechanický pohyb.  

 

V současné době se lidské implantáty vyrábějí na klasických obráběcích 

strojích a částečně na starších typech obráběcích center. Na základě požadavků 

společností zabývajících se konstrukcí, vývojem a výrobou lidských implantátů, 

byla jednou z oslovených společností také firma  DMG Czech. Tato německá 

společnost s hlavním sídlem ve městě Pfronten v Německu se zastoupením mimo 

jiné také v Česku se zabývá  prodejem, technologií a servisem obráběcím strojů. 

Firma byla oslovena, aby předložila návrh a realizaci kompletní technologie pro 

obrábění skeletální náhrady kolenního kloubu s využitím nejmodernějších 

dostupných technologií. Největší důraz při konečném  výrobku po obrábění je 

kladen na drsnost obráběného povrchu. Drsnost povrchu po obrábění je klíčovým 

faktorem pří návrhu této technologie.  
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Cílem této bakalářské práce je navržení optimálního řešení pro výrobu 

skeletální náhrady kolenního kloubu s využitím nejmodernějších technologií pro 

obráběcí centra. Při realizaci je použita speciální technologie ULTRASONIC, která 

bude představena v jedné z následujících kapitol bakalářské práce.  Konstrukce 

upínacího přípravku a tvorba výroby  bude vytvořena v CAD-CAM systémech 

SolidWorks 2006 a PowerMILL 8.0.09.  V následujících kapitolách jsou blíže 

představeny tyto systémy a jejich funkce.  
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1 Specifikace pěti-osého obráběcího centra 

1.1 Lékařská technologie ve strojírenství 

 
CNC obráběcí stroje od společnosti DMG se v dnešní době používají pro 

precisní vysokorychlostní obrábění lékařských implantátů. Německá společnost 

SAUER vyvinula nové stroje pro nejpřesnější výrobu náhrad kolenních kloubů, 

kyčelních kloubů, kostních šroubů a zubních implantátů. Stroj ULTRASONIC20 

(obr. 1) od společnosti SAUER, který byl použit pro vypracování bakalářské práce 

je speciálně konstruován pro výrobu tvrdých a křehkých materiálů, které se 

používají v lékařském průmyslu.  

1.2 Technická specifikace stroje ULTRASONIC20 

 

 

                                                Obr. 1 ULTRASONIC20 

 

Rozměrová specifikace stroje 

 
Výška     2383mm 

Transportní výška   2100mm 

Šířka     2045mm 

Délka     1689mm 

Instalační plocha šířka x délka  4400x4200mm 
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Standardní vlastnosti stroje 

 masivní litinová konstrukce 

 lineární valivé vedení 

 lineární pohony os X,Y,Z 

 plně řízená 4 a 5 osa 

 přímé odměřování Heidenhain 

 paměť řídícího systému 80GB 

 elektronické ruční kolečko 

 4ktrál USB vstup 

 síťové připojení 

 3D operační systém SINUMERIC 840D SolutionLine 

 dialogový způsob programování 

 cykly pro měření nástrojů a nulových bodu 

 automatický zásobník nástrojů 

 vnější a vnitřní chladící zařízení s nádrží na 800 l 

 ostřikovací pistole pro oplach špon   

 automatické čištění kuželu vřetene 

 laserové měření nástrojů Renishaw NC4 

 infračervené měřící systém Rehishaw OMP40-2 pro stanovení nulových bodů 

 automatická teplotní  kompenzace všech os 

 úplné krytí pracovního prostoru 

Specifikace stroje 
 

Vřeteno 

Kužel vřetene HSK32 

Otáčky vřetene 0-42000 ot/min 

Výkon pohonu 4,5 kW 

Kroutící moment 7,8 Nm 

Upínací rozsah 13 mm 

Frekvence max. 1400 Hz 

Proud  max. 11,5 A 

Napětí   max. 200 V 

Hmotnost  9,5 kg 
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Pojezdy 

Osa X  200 mm 

Osa Y  200 mm 

Osa Z   280 mm 

4/5 osa (obr.2) 360°/-20° +120° 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Obr. 2 Plně řízená  4 a 5 lineární osa 

 

Přesnost polohování 

Přesnost polohování   0,001 mm 

Opakovaná přesnost polohování 0,005mm 

 

Posuvy 

Rychloposuv 40 m/min 

Pracovní posuv  30 m/min 

 

Automatický zásobník nástrojů (obr. 3) 

Kapacita zásobníku   24 nástrojů 

Maximální délka nástroje   200 mm 

Maximální průměr nástroje  60 mm 

Maximální hmotnost nástroje  2 kg 

Maximální celková hmotnost nástrojů 50 kg 

 

  

 

 

 

 

 

 
             Obr. 3 Automatický zásobník nástrojů 
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1.3 Prezentace speciální technologie ULTRASONIC-
OSCILACE 

 
Základní funkce Ultrasonicu s upínáním nástrojů HSK  je přenos oscilačního 

kmitání z vřetene na speciální držák nástroje bez fyzického kontaktu.  Ultrazvukové 

vysokofrekvenční oscilaci vytváří piezoelektrický prvek. Aktivní vibrace se 

přenášejí na nástroj ve vertikálním směru o frekvenci 20 – 50kHz (obr. 4).  Rotace 

nástroje společně s oscilací vytváří kinetický pohyb. [8] 

Při připojení střídavého napětí na piezoelektrický prvek (obr.  5) dochází ke 

geometrické deformaci a tímto vzniká požadovaná oscilace.  Pohyb je generován 

v závislosti na polaritě aplikovaného napětí a směru vektoru polarizace. Použitím 

střídavého napětí generuje cyklickou změnu geometrie (např. zvýšení nebo snížení  

průměru disku).  [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   Obr. 4 Funkce Ultrasonic                                                                                                                                                      

        

          

                      Obr. 5 Princip piezoelektrického prvku                                             

ULTRASONIC  
20 – 50 kHZ 

Otáčky nástroje 

Max: 30000min
1
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2 Vytvoření obráběného dílu pomocí CAD systému 
SolidWorks 2006 a konstrukce upínacího přípravku 

2.1  Klasifikace 3D CAD software SolidWorks 2006  
 

SolidWorks je 

standardním CAD 

programem pro 

konstruování strojírenských komponentů. Nabízí kompletní řešení pro modelování 

3D těles s podporou tvorby výkresové dokumentace a mnohými mechanickými 

aplikacemi.   

2.2  Modelování skeletální náhrady kolenního kloubu  
 

Model lze velice snadno vytvořit pomocí modulu prvků, kde můžeme 

vytvořenou skicu vysunout, odebrat (obr. 6). Pro úpravu vytvořeného prvku se 

používají funkce zkosení, zaoblení, spojení profilů a speciální komponenty pro 

tvorbu polí děr atd.     

Při importování a exportování vytvořené součásti lze použít integrované 

translátory, kterými upravujeme data do příslušných CAD systémů např. : PRT 

(Pro/ENGINEER), IPT (Autodesk Inventor), CGR (CATIA graphics) atd. [1], [9] 

  

 

 

                                           Obr. 6 Odebrání materiálu  
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2.3 Konstrukce upínacího přípravku 
 

Při konstrukci upínacího přípravku je nutno dodržovat určité zásady pro 

obrábění požadovaného dílu. Obráběný díl je upínán tak, aby nedocházelo k jeho 

deformaci. Další zásadou bylo ustavení na jedno upnutí. Obrábění kolenního 

kloubu musí být souvislé. Každé další upínání snižuje přesnost obráběného dílu a 

zvyšuje možnost nepřesnosti při napojování obráběných ploch. Upínací přípravek 

byl navržen co nejefektivnějším a nejjednodušším způsobem. Navržený přípravek 

nesmí obsahovat žádné komponenty, které by bránily pohybu řezného nástroje a 

obráběné plochy musí být zcela přístupné. Přípravek je řešen speciální konstrukcí, 

která kopíruje vnitřní plochy skeletální náhrady.   Přesné ustavení obráběné 

součásti vůči nulovému bodu obrábění  je řešeno pomocí odměřovací 3D dotykové 

sondy. Upínací přípravek (obr. 7)  je umístěn a zafixován pomocí osmy šroubů na 

standardizovaném  upínači EROWA .   

 

 

                 Obr. 7  Upínací přípravek 

 

Při modelování upínacího přípravku bylo použito standardních funkcí programu 

SolidWorks pro tvorbu skici. Tyto skici jsou následně použity pro konstrukci 3D 

modelu upínacího přípravku.  Nejčastěji použitými prvky jsou Odebrání vysunutím, 

Přidání vysunutím  a Zkosení hran. U funkcí Odebrání vysunutím a Přidání 

vysunutím (obr. 8) se zadávají parametry směru a vzdálenosti pro tvorbu modelu.   

U funkce Zkosení hran (obr. 9) byly použity parametry délky a úhlu zkosení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeletální náhrada 

Upínací přípravek 

EROWA 
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                                                      Obr. 8 Přidání vysunutím 

 

 

 

                                                     Obr. 9 Zkosení hran 
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2.4 Tvorba sestavy 
 

Při tvorbě sestavy lze přímo načítat uložené díly, které se kompletují pomocí 

integrovaného modulu „ Vazby“. Modul vázaných bodů umožňuje vytvářet vazby: 

sjednocená, rovnoběžná, kolmá, tečná, soustředná (obr. 10). Velká přednost 

softwaru SolidWorks je schopnost vytvářet sestavy rozsáhlých konstrukcí 

tvořených z tisíců dílů, protože není nutné zavádět všechny komponenty do 

paměti. [1], [9] 

 

 

                                           Obr. 10 Soustředná vazba 

2.5 Výkresová dokumentace upínacího přípravku (obr. 11) 

 
Pomocí aplikace SolidWorks lze vytvářet kompletní výrobní dokumentaci bez 

jakéhokoli dalšího náročného kreslení 

jednotlivých pohledů a detailů daného dílu. Po 

jediném kliknutí myší na příslušnou ikonu (obr. 

12) software automaticky přepne zobrazení pro 

tvorbu výkresové dokumentace, kde jsou 

zobrazeny základní pohledy daného dílu: nárys, 

půdorys, bokorys a 3D pohled.  

 

 

       Obr. 12 Vytvořit výkres          
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Také lze velice jednoduše vytvářet po několika kliknutí myší pohledové řezy, 

rozvinuté   řezy,   detaily   a   kóty   daného dílu. Při jakékoliv úpravě 2D výkresu 

nebo modelu   se   tato    úprava    promítne    ve  všech  přidružených pohledech, 

výkresech a sestavách.  

 

 

                       Obr. 11 Výkresová dokumentace upínacího přípravku 

 

3 Výroba upínacího přípravku 

3.1 Volba polotovaru 
 

Délka součásti:   115 mm 
Průměr součásti:  100 mm 
Přídavek na zarovnání čel: 0,5 mm 
Hmotnost:   3,5 kg 
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3.2 Technologický postup výroby  (tab.1)    

 

Tab. 1 Technologický postup výroby 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

výrobek č. sestavy série č. výkresu 
List

ů 
list 

Přípravek 2  1/1 1 1 

 

pozice číslo   
Počet 
kusů 

   1 

po
s. 

ks 
hmot
n. 

Rozměr polotovaru  -  ČSN materiál 
a 

Kč 
cena 
Kč 

 1 3,5 100x116    19 312  9 

 

pra
c 

č. 
o 

popis práce tř tBC 
Kč 
tBC 

411
0 

1 

SV 18 
 Zarovnat čela l=115mm 

Odebrání materiálu 56x85mm    

 
4 

 
60 

 
450 

516
1 

2 

FGS 32  

Vrtat  8x8,5mm 

Zahloubit 8x14mm do hloubky l=8,5mm 

 
4 

 
60 

 
450 

942
0 

3 
Zámečník 
Srazit hrany 0,2x45° 

3 30 150 

516
1 

4 
CNC 5-osá fréza DMU60T 
Frézovat dosedací plochy dle výkresu č. 1/1 

1
0 

48
0 

1080
0 

000
3 

5 
Kooperace 
Kalit na 54HRC 

   

942
0 

6 
Zámečník 
Očištění přípravku 
Leštění dosedacích ploch 

 
3 

 
60 

 
300 

  Součet  690 12150 

 

3.3 Stanovení ceny přípravku 

 
Cena materiálu    345   Kč  
Mzda výroby   12150   Kč 
Výrobní režie (10%)  1215   Kč 
Správ. Režie (5%)  607,5   Kč 

Vlastní náklady   14317,5          Kč  
Zisk (10%)    1431,75  Kč 
Velkoobchodní cena  15749,25  Kč 
Daň (20%)    3149,85  Kč 

Cena výrobku   18 899  Kč 
 
Celková cena přípravku činí 18 899 Kč. 
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4 Specifikace dostupných řezných nástrojů 

4.1 Materiál obráběného dílu  

 
V současné době je nejrozšířenějším materiálem  pro výrobu femorální 

komponenty kolenního kloubu slitina CoCrMo (ISO 5832-4).  Nejčastějším 

nedostatkem tohoto materiálu je tvorba otěrových částic vedoucích k uvolnění a 

selhání implantátu, proto přicházejí na trh keramické materiály převážně na bázi 

ZrO2, které jsou odolnější proti otěru. U všech světových výrobců lidských 

implantátů se náhrady odvozují ze tří  základních kovů: železo, kobalt a titan, které 

v podobě slitin mají potřebné mechanické a antikorozní vlastnosti.  

Dalším důležitým faktorem při výběru kovového materiálu pro výrobu 

implantátu je biokompabilita. Biokompabilita je vlastnost chování povrchu 

kovového materiálu vůči kostní tkáni. Prostor mezi implantátem a okolní tkání je 

nejdůležitějším místem  při určování biologické reakce implantátu na lidské 

prostředí. Povrch kovového materiálu se upravuje různými technologiemi pro 

zlepšení biokompability.  

4.2 Nástrojové vybavení 

 
Při obrábění nejrůznějších tvarů se používají  CNC (Computer Numeric 

Control) obráběcí stroje, které dokáží s požadovanou přesností obrábět složité 

technologicky náročné tvary např. femorální komponenty. Na těchto strojích se 

používají  nejmodernější  obráběcí nástroje, které pracují při velkých řezných 

podmínkách. Pro bakalářskou prácí byly použity stopkové frézy rádiusová a 

kulové. Kulová celokarbidové fréza s kombinací hydraulického upínaní HSK32 je 

ideální volbou pro obrábění náročných tvarů femorální komponenty kolenního 

kloubu. Pro závěrečné šlichtování byly použity speciální diamantové frézy 

s kombinací speciálního kleštinového upínače pro technologii ULTRASONIC. Při 

výrobě byly použity celokarbidové frézy od společnosti ISCAR a diamantové frézy 

od společnosti SCHOTT. [5], [6], [10] 

4.3 Řezné nástroje a nástrojové upínače 

 

 Nástroj T1 ISCAR stopková fréza celokarbidová EC080B20-4C08R1.0 (obr. 12)  

Upínač Schunk Tendo SDF HSK-A 32 pr. 8mm (obr. 13)  

 
Obr. 13 Tendo SDF HSK-A 32 
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            Obr. 12 Stopková fréza EC080B20-4C08R1.0  

 

 Nástroj T2 ISCAR stopková fréza celokarbidová EB060A08-2C06 (obr. 14) 

Upínač Schunk Tendo SDF HSK-A 32 pr. 6mm (obr. 13) 

 

 

               Obr. 14 Stopková fréza EB060A08-2C06 

 

 Nástroj T3 Schott diamantový nástroj kulový S0504 pr. 6mm 

Speciální kleštinový upínač pro diamantový nástroj HSK32 Actor system (obr. 

15) 

 

 

 

  

 

 
 

 
    Obr. 15 HSK32 Actor system 
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4.4 Stanovení řezných podmínek 

 
Při stanovení řezných podmínek vycházíme z uvedených parametrů dané 

výrobcem a následně je upravujeme pro nejefektivnější využití daných řezných 

nástrojů. Otáčky a posuv řezného nástroje se vypočítává z níže uvedených vzorců. 

Při výpočtu otáček nástroje je určujícím faktorem řezná rychlost cv .  Při výpočtu 

řezného posuvu vycházíme z vypočítaných otáček nástroje a zadaného posuvu na 

zub 
zf . [5] 

  

 Nástroj T1 

Otáčky 3200
814,3

1000801000












D

v
n c


 ot/min 

Posuv 1920415,03200  zfnF z  mm/min 

 

 Nástroj T2 

Otáčky 13000
614,3

10002451000












D

v
n c


 ot/min 

Posuv 260021,013000  zfnF z  mm/min 

 

 Nástroj T3 

Otáčky 20000
614,3

10003751000












D

v
n c


 ot/min 

Posuv 400012,020000  zfnF z  mm/min 

 

 

5 Návrh výrobní technologie v CAM systému 

5.1 Představení CAM software PowerMILL 8.0.09 

 
PowerMILL je software vysoké kvality 

pro CNC programování tříosých i více-

osých frézovacích center. Převážně se 

specializuje na frézování tvarových ploch 

tříosými, čtyř-osými i pěti-osými strategiemi. Umožňuje však také 2,5D frézování 

pro konvenčnější účely. Pro vysokorychlostní obrábění PowerMILL představuje 

všechny potřebné nástroje, které šetří čas obrábění, opotřebení nástroje, životnost 

stroje a umožňuje vytvářet výrobky nejvyšší kvality. [11] 
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V základní výbavě softweru je modul pro načítání standardních formátů IGES, 

DXF, VDA, STL, speciální formáty PowerMILLU dgk, dmt, tri a také formáty jiných 

softwerů jako jsou PRO/E, CATIA, SolidWorks, Unigraphics atd. [11] 

5.2 Definice polotovaru a nástrojů 

 
Definice polotovaru představuje širokou škálu možností pro jeho nastavení. 

Nejrozšířenější definicí je nastavení hranolu (obr. 16). Další možností je definovat 

polotovar daný modelem nebo modelem z předchozí operace. Následně po definici 

polotovaru systém obrábí pouze materiál mezi polotovarem a obrobkem. Pro 

definici polotovaru obráběného dílu byla použita varianta pro načtení modelu. 

 

                                  Obr. 16 Definice polotovaru – hranol 

 

Při definování řezných nástrojů a jejich upínacích držáků byl použit modul 

integrovaný přímo v PowerMILLU, který nabízí jedenáct možností výběru řezného 

nástroje a to v následujícím pořadí: fréza s rovným čelem, fréza kulová, fréza 

rádiusová, fréza úhlová kulová, fréza úhlová rádiusová, vrták, fréza korunková, 

fréza sférická, závitník, tvarový nástroj a obrysový nástroj. Při kliknutí na příslušnou 

ikonu se zobrazí parametry pro nastavení geometrie řezného nástroje a jeho 

upínacího držáku (obr. 17).  [2], [3], [11] 
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                       Obr. 17 Definice řezného nástroje a upínacího držáku 

 

5.3 Strategie obrábění 

 
Základní strategie pro 3D hrubování jsou: hrubování offsetem, obrábění 

odvrtáním, hrubování profilu a hrubování rastrem. Při hrubování daného dílu byla 

použita strategie „Hrubování offsetem“ (obr. 18) při indexování 4 osy po 90°. Při 

hrubování lze použít nastavení dvou přídavků na dokončení - přídavek ve vertikální 

a horizontální rovině. Strategie pro hrubování jsou vybaveny nejrůznějšími 

funkcemi (obr. 18) s bohatým nastavením pro úpravu dané strategie např. typ 

nájezdu řezného nástroje, nastavení HSC obrábění, zbytkové obrábění, limitace 

plného záběru atd.  Po hrubování je možné velmi ekonomicky polotovar 

dohrubovat jiným nástrojem v jiných hladinách. [2], [3], [11] 
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                                   Obr. 18 Strategie hrubování offsetem 

 

Pro dohrubování a dokončení  kolenního kloubu je potřeba kontinuálního 

obrábění v pěti osách. Více-osé obrábění je zvláštní funkce  CAM systému, která 

úzce souvisí s nastavením postprocesoru pro konkrétní obráběcí stroj. Systém 

PowerMILL je jeden z CAM systémů s nejrozšířenější možností použití 
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kontinuálního více-osého obrábění. Ze 60% strategií obrábění je možné použití 

kontinuálního více-osého modulu.  Základní definicí je nastavení osy nástroje vůči 

obrobku. Strategie dokončení projekcí plochy (obr. 19) je nejvhodnější pro více-osé 

obrábění skeletální náhrady kolenního kloubu.  

 

                                    Obr. 19 Dokončení projekcí plochy 

Tato strategie obrábí pouze vybrané plochy daného dílu, proto je nutné před 

aktivací této strategie definovat dané plochy. Nejdůležitější parametry pro 

nastavení strategie jsou:  

 Tolerance plochy - určuje přesnost obráběné plochy 

 Přídavek - pro dokončení je použit nulový 

 Krok - parametr pro odsazení nástroje na následující řez 

 Obrazec - směr obrábění , parametr U obrábění rovnoběžně s osou X, 

parametr V obrábění rovnoběžně s osou Y 

Další důležité nastavení je zapnutí více-osého obrábění, které se aktivuje kliknutím 

na ikonu „Osa nástroje“. V zobrazeném dialogovém okně je možnost výběru 

z devíti nastavení osy nástroje (obr. 20). Pro obrábění kolenního kloubu bylo 

použito nastavení Náklon/Odklon, které orientuje osu nástroje kolmo k obráběné 

ploše. Po nastavení strategie je doporučeno provést vizuální simulaci pro zjištění 

správnosti strategie a kolizních stavů. 
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         Obr. 20 Nastavení osy nástroje 

5.4 Simulace obráběných strategií 
 

 Software PowerMILL obsahuje dva systémy vizuální kontroly dráhy nástroje. 

Jednoduší simulace (obr. 21), kde se zobrazuje pouze dráha nástroje 

k obráběnému dílu bez zobrazení polotovaru. Dokonalejší simulace „ViewMill“ (obr. 

21), kde je reálně trojrozměrně zobrazený polotovar a nástroj. Materiál je postupně 

odebírán až do konečné fáze obrábění. Během simulace lze velice jednoduše 

kontrolovat veškeré dráhové průběhy např. změna barvy polotovaru po každé 

strategii obrábění. [2], [3], [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obr. 21 Simulace dráhy nástroje 

Jednoduší simulace 

Simulace ViewMill 
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5.5 Vytvoření NC programu 

 
Program NC obsahuje dráhy nástroje a mnohá další nastavení, která jsou 

nezbytná pro konečné vytvoření NC programu. Nejlepším způsobem je definovat 

NC program před vytvořením strategií obrábění. Program NC se vytvoří kliknutím 

na ikonu „Vytvořit NC program“. Následně se zobrazí dialogové okno NC programu 

(obr. 22), kde je možné definovat jméno programu, číslo programu a postprocesor 

stroje. V základní instalaci softwaru existuje 50 postprocesorů pro nejrůznější typy 

strojů a operačních systémů. Pro vytvoření NC programu byl použit standardní 

postprocesor pro SIEMENS 840D, který byl následně upraven pro pěti-osé 

kontinuální frézování.     

 

 

                                        Obr. 22 NC Program 
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6 Aplikace na pěti-osém obráběcím centru 

6.1 CNC operační systém SINUMERIC 840D SolutionLine 
 

 SINUMERIK 840D sl je univerzální a flexibilní CNC systém s možností řízení 

až 31 os. SINUMERK 840D sl je dostupný a otevřený řídící systém nabízející 

širokou řadu funkcí. Jednotlivé elektrotechnické komponenty jsou hardwarově a 

softwarově propojeny pomocí ethernetu. Řízení probíhá pomocí NC softwaru, který 

je instalován do systému WINDOWS. 

Komunikaci mezi NC softwarem  a 

elektronikou zajišťuje integrovaný PLC 

software. NC software je už v základu 

plně vybaven pro programování a obsluhu 

CNC stroje. Nabízí správu nástrojů, 

nulových bodů, cykly programování 

s možností rozšíření o cykly pro obsluhu 

měřících sond atd. [12] 

 

6.2 Definice řezných nástrojů 
 

Definování řezných nástrojů se zadává v integrovaném modulu (obr. 23) 

operačního systému SINUMERIC 840D sl. Základní parametry pro definici řezného 

nástroje jsou: název (číslo) nástroje, typ nástroje, číslo magazínu nástrojů, číslo 

pozice v magazínu nástrojů a dalším důležitým parametrem pro nástroje 

využívající aplikaci Ultrasonic je „USPARAM“. Tímto parametrem lze aktivovat 

nástroje, které mohou 

využívat aplikaci Ultrasonic. 

Pomocí softklávesy „Data 

břitu“ se zobrazí nastavení 

pro délku a poloměr 

nástroje. Délka a poloměr 

nástroje jsou automaticky 

nastaveny pomocí 

laserového bezkontaktního 

měření RENISHAW NC4.  

 

              Obr. 23 Definice řezného nástroje 
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6.3 Nastavení korekcí nástrojů a stanovení nulových bodů 
 

Pro nastavení korekcí nástrojů a stanovení nulových bodů 

obrábění byly použity automatické systémy od společnosti 

RENISHAW. Korekce nástrojů jsou zaměřeny pomocí 

integrovaných cyklů, které ovládají bezkontaktní laserové měřící 

zařízení RENISHAW NC4. Zařízení NC4 (tab.2) je flexibilním laserovým systémem 

k ustanovení nástrojů s vysoce kompaktní konstrukcí přijímací a vysílací laserové 

jednotky. Systém NC4 umožňuje rychlé bezkontaktní ustanovení nástrojů a detekci 

jejich poškození s přesností m5,2 . Bezkontaktní systémy ustavování nástrojů 

nabízejí zkrácení seřizovacích časů až o 90% a snížení zmetkovitosti 

způsobované chybami ustavení. [13] 

 

Tab. 2 Technická specifikace RENISHAW NC4 

Typ laseru 
Laserový produkt 2. třídy s červeným 

viditelným paprskem < mW, 670 nm.  

Min. průměr nástroje pro ustavování 0,03mm 

Napájení 70mA 24V 

Teplotní rozsah 5°C až 50°C 

Ofukování nástroje Min. 3 bary, max. 6 barů 

 

Pro ustavování nulového bodu obrábění se mohou použít integrované cykly 

obsažené v ručním  nebo automatickém režimu stroje.  Pomocí kompaktní 

dotykové sondy RENISHAW OMP40-2 zcela jednoduše a přesně stanovíme 

nulový bod obrábění daného dílu. OMP 40-2 (tab. 3) splňuje požadavky pro měření 

na malých obráběcích centrech a vysokorychlostních 

obráběcích strojích s HSK upínáním nástrojů. 

Renishaw technologie zaujímá vedoucí místo na trhu 

v oblasti měření na CNC strojích. Při použití měřící 

sondy lze očekávat životnost baterie více než 6 

měsíců a to při minimálním čase prostojů a nákladů 

na údržbu. [13] 
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Tab. 3 Technická specifikace OMP40-2 

Rozměry délka: 50mm 
průměr: 40mm 

Váha 260g 

Typ přenosu 
360° infra-červený optický 
přenos  

Metoda zapnutí optická nebo automatická 

Metoda vypnutí optická nebo časovač 

Provozní rozsah  do 5m 

Typ baterie  ½ AA 3,6V 

Teplotní rozsah 5°C až 50°C 

 

6.4 Ultrasonic generátor 
 

Software pro ovládání a konfiguraci aplikace Ultrasonic je obsažen v základní 

ovládací oblasti operačního systému. Na prvním zobrazení (obr. 24) jsou základní 

parametry o zvoleném nástroji a parametry  pro definování aplikace Ultrasonic. 

Druhé zobrazení (obr. 25) ukazuje kontrolní údaje generátoru. Pozadí této funkce 

jsou nezávislé na uživatelském rozhraní a průběžně monitoruje aktuální nástroj. 

Přidělený parametr P na příslušný nástroj T a k němu nastavené parametry jsou 

automaticky převedeny na generátor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Obr. 24 Zobrazení „USPARA“ 
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                                            Obr. 25 Zobrazení „USCTRL“ 

 

Pro ladění generátoru lze použít dva módy a to automatický a manuální. 

Automatické ladění se spouští softklávesou  „Start“ . Po uplynutí určitého časového 

intervalu je režim  zastaven a zjištěné parametry jsou automaticky odeslány do 

nastavení generátoru.   Manuální ladění je někdy nutné pro těžké nástroje, u nichž 

automatické ladění vykazuje nesprávné parametry. Při manuálním ladění se 

využívají vertikální softklávesy, kde zvyšujeme a snižujeme příslušné parametry. 

Po zjištění optimálních parametrů tyto údaje ručně zapíšeme do nastavení 

generátoru. 

V automatickém režimu se aplikace spouští pomocí M funkcí, kde funkce M12 

zapíná oscilaci nástroje a M13 ji vypíná.  V následující části je uvedena ukázka NC 

příslušného programu.  

N01 G40 G17 G94 G90 G71  Nastavení základních G funkcí 

N02 T03      Nastavení nástroje   

N03 M06     Volba nástroje 

N04 CYCLE 832 (0.05,112101)  Zapnutí vysokorychlostního obrábění(HSC) 

N05 G54      Volba nulového bodu 

N06 M12     Zapnutí aplikace Ultrasonic 

Následují bloky pro kontinuální pěti-osé obrábění. 

N07 X18.66869 Y-.983839 Z-3.556215 C=DC(33.279261) A85.100397 S6000 M03 

N08 X19.019143 Y-.788736 Z-3.544699 C=DC(35.98095) A84.682406 
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N09 X19.352785 Y-.581171 Z-3.536384 C=DC(38.681165) A84.291565 

- 

- 

N10336 M13    Vypnutí aplikace Ultrasonic 

N10337 CYCLE832   Vypnutí vysokorychlostního obrábění(HSC) 

N10339 G53 Z+400 D0   Bezpečné odjetí v ose Z. 

N10342 M30    Konec programu 

 

6.5 Přenos NC programu 
 

Při přenosu NC programu do operačního systému CNC stroje se používá tří 

rozhraní USB, RS232 a síťového rozhraní. Pro přenos krátkých a jednodušších 

programů se používá přenos pomocí USB klíče. Zastaralý ale stále používaný 

přenos dat mezi PC a CNC strojem je rozhraní pomocí sériového portu RS232. 

Nevýhodou tohoto připojení je nutnost zakoupení speciálního softwaru. Přenos  

pomocí RS232 rozhraní je nejpomalejší ze všech uvedených způsobů.  V dnešní 

době je většina obráběcích strojů vybavena síťovými kartami  a tudíž lze použít pro 

přenos programů standardního nastavení protokolu sítě internetu (TCP/IP) (obr. 

26). Po definování síťových protokolů na uživatelském PC definujeme síťovou 

jednotku, kde se odkazujeme na příslušný adresář ve stroji. Následně pomocí 

jednoduchých počítačových příkazů kopírujeme program z uživatelského PC do 

daného adresáře stroje.  

 

       Obr. 26 Protokol sítě internet (TCP/IP) 
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6.6 Automatický režim 
 

Po přenosu daného NC programu, nastavení korekcí nástrojů a definování 

nulových bodů obrábění se stroj přepne pomocí příslušného tlačítka na ovládacím 

panelu (obr. 27) do automatického režimu. Po stlačení klávesy NC start začne 

automatický obráběcí proces. Na obrazovce stroje 

(obr. 28) se zobrazují jednotlivé probíhající části 

programu. Řezné podmínky během automatického 

provozu se ovládají pomocí potenciometru pro 

pracovního posuvu a tlačítek otáček vřetene. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Obr. 27 Ovládací panel 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Obr. 28 Automatický režim 
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6.7 Kontrola drsnosti obráběného povrchu 
 

Kontrola obráběné součásti spočívá na změření standardních geometrických 

odchylek a také důležitým faktorem je vyhodnocení integrity povrchu. Integrita 

povrchu je vyhodnocení geometrických a fyzikálních vlastností jako jsou např. 

vnitřní pnutí, zbytková pnutí, tvrdost a mikrostruktura. Důležitým faktorem pro 

kontrolu obráběného povrchu je drsnost.  Dle ČSN EN ISO4287 definujeme 

geometrické parametry pro drsnost povrchu značkou „R“. [7] 

Výškové parametry drsnosti povrchu 

Rp – největší výška povrchu 

Rv – největší hloubka prohlubně povrchu 

Rz – největší výška profilu 

Rc – průměrná výška profilu 

Rt – celková výška profilu 

 

 

 

 

      
         Parametry Rv, Rp, Rz     Parametry pro stanovení Rc 

 

Aritmetický průměr Ra – aritmetický průměr absolutních hodnot pořadnic Z(x) 

v rozsahu základní délky Ir. 

 

     Parametr Ra 

 

Pro stanovení aritmetického průměru povrchu Ra byl použit dílenský drsnoměr 

od společnosti Mitutuyo Surftest SJ-400. Tento snímač se vyznačuje vysokým 

rozlišením, širokým rozsahem měření a kvalitní přesností 

měření. Měření bylo prováděno ve dvou směrech a to ve 

směru dráhy nástroje (obr. 29) a ve směru kolmém k dráze 

nástroje (obr.30). Naměřené hodnoty standardního obrábění 

a hodnoty naměřené po použití technologie Ultrasonic jsou 

zapsány v níže uvedené tabulce (tab. 3).  [14] 
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Obr. 29 Měření drsnosti povrchu ve směru dráhy nástroje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 30 Měření drsnosti povrchu kolmo ke směru dráhy nástroje 
 
 
Tab. 3 Tabulka naměřených hodnot drsností Ra 
 

 Ve směru dráhy nástroje Kolmo ke směru nástroje 

Ultrasonic Ra = 0,61µm Ra = 1,2µm 

Standardní obrábění  Ra = 1,02µm Ra = 2,02µm 
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Závěr 

 
Vypracovaná bakalářská práce je zaměřena na kompletní návrh technologie 

výroby skeletální náhrady kolenního kloubu.  Skeletální náhrada kolenního kloubu 

je jedna z mnoha částí, kterou lze v dnešní době díky technologickému pokroku 

v lidském těle implantovat. V posledních letech představují lidské náhrady jednu 

z nejvíce se rozvíjejících technologických oblastí. Konstruktéři, materiáloví inženýři  

a technologové vyvíjejí ve spoluprácí s lékaři nejmodernější technologie, řezné 

nástroje a materiály, která jsou nejvhodnější pro lidské náhrady. Materiál použitý 

na skeletální náhradu kolenního kloubu CoCrMo ISO 5832-4 (Kobalt, Chrom, 

Molybden) splňuje veškeré kladené nároky pro lidské tělo.   

 

Podkladem pro vypracování této bakalářské práce byly nejmodernější 

technologie a nástroje dostupné na současném trhu. Pro úpravu modelu kolenního 

kloubu a konstrukci upínacího přípravku byly použity dva CAD-CAM softwary. 

SolidWorks 2006 je jeden z předních CAD (Computer Aided Design) softwarů pro 

konstrukci dílů, tvorbu sestav, vytvoření výkresové dokumentace a zjištění 

mechanických vlastností. Strategie obrábění byla vygenerována v softwaru 

PowerMILL 8.0.09, který přináší širokou škálu strategií obrábění s možností 

zapnutí kontinuálního více-osého průběhu nástroje. Během testování výrobní 

technologie na pěti-osém obráběcím centru bylo zjištěno, že nejdůležitějším 

faktorem pro kvalitu povrchu a životnost nástroje je poloha nástroje vůči obráběné 

ploše. Jako nejlepší se osvědčila poloha nástroje kolmo k obráběné ploše, kdy 

docházelo k nejmenšímu poškození břitu řezného nástroje.   

 

Při vysokorychlostním obrábění  (HSC) s použitím speciální technologie 

Ultrasonicu se výrazně zlepšila integrita povrchu obráběného materiálu. Bohužel 

z časových a technologických důvodů byla integrita povrchu vyhodnocena pouze 

jedním parametrem a to drsností. Drsnost obráběného povrchu se od standardního 

obrábění zlepšila o  50%. Na základě těchto získaných zkušeností lze konstatovat, 

že technologie Ultrasonic má velikou budoucnost v oblasti obrábění nových a velmi 

tvrdých materiálů. Pomocí této technologie se částečně nahradí broušení velmi 

přesných a geometricky náročných dílů a dojde tak výrazně ke snížení výrobních 

nákladů.      
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