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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

BROŽÍČEK, T. Návrh technologie výroby prototypové součásti Glider : diplomová práce. 

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

a montáže, 2012, 53 s. Vedoucí práce: Sadílek, M. 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem prototypu rybářské nástrahy Glider. V úvodní části 

práce je popsán současný stav součásti zahrnující stanovení terminologie a základní 

přehled výroby. Dále je zde zobrazen přehled procesu výroby v CAD/CAM systémech. 

Převážná část přehledu se zabývá problematikou výroby prototypu pomocí progresivní 

technologie 3D tisku - Rapid Prototyping. V praktické části diplomové práce je vytvořen 

grafický návrh prototypu součásti dle zadání. Technologie výroby prototypu je navržena 

a poté vyrobena pomocí CNC frézky a vyzkoušena. Poslední část popisuje postup výroby 

prototypu, dle navržené technologie. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

BROŽÍČEK, T. Technology Production of Prototype Components Glider: Master Thesis. 

Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Machining and Assembly, 2012, 53 p. Thesis head: Sadílek, M. 

 

This thesis describes the design of the prototype Glider fishing lures. In the introductory 

part of the paper describes the current status of components, including the determination 

of the basic terminology and an overview of production. Furthermore, there is shown 

an overview of the production process in CAD / CAM systems. The bulk of the report 

deals with the production using advanced technology prototype 3D printing - Rapid 

Prototyping. In the practical part of the work is created graphic design prototype parts 

to specification. Production technology prototype is designed, manufactured using CNC 

milling machines and tested. The last section describes an overview of the production 

prototype, according to the proposed technology. 
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1.  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

Značení Význam  

CA počítačem podporované systémy  

CAD počítačová podpora konstruování   

CAM počítačová podpora výroby  

CIM výroba integrovaná počítačem  

CNC  počítačem číslicově řízený   

FDM nanášení tavné depozice  

IT toleranční stupeň  

LM vrstvení materiálu  

LOM vrstvení materiálu  

NC číslicově řízený  

PSG prototypová součást glider 

Ra průměrná aritmetická úchylka profilu 

RO rychlořezná ocel 

RP technologie rychlé výroby prototypu 

SGC vytvrzování fotocitlivých polymerů 

SK slinutý karbid 

SLA stereolitografie 

SLS spékání práškových materiálů laserem 

2D dvourozměrný prostor   

3D třírozměrný prostor   

ap hloubka řezu  

fo posuv na otáčku  

fz posuv na zub  

vc řezná rychlost  

*.aim přípona vytvořené sestavy v programu Autodesk Inventor   

*.idw přípona výkresu v programu Autodesk Inventor   

*.ipt přípona vytvořeného modelu v programu Autodesk Inventor  

*.pdf přípona vytvořeného dokumentu v programu Adobe Reader 

*.txt přípona textového souboru 
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2. ÚVOD 

Vývoj vědy a technicky nás ovlivňuje každý den. Nikdy v minulosti nebyla patrná 

tak rapidní expanze výpočetní techniky jako za poslední desetiletí. Lidstvo si navyklo 

aplikovat počítač v každodenním životě za účelem zefektivnění práce nebo pouze 

pro zábavu. Tento fakt zapříčinil, že si počítačová technika vybudovala trvalé místo 

v průmyslu - především ve výrobě. 

Stupňující se rybářský tlak spojený s úbytkem přirozené rybí obsádky způsobuje 

značnou konkurenci mezi rybáři. Modernímu lovci, spotřebiteli, již nestačí tradiční 

rybolovné techniky a vybavení. Je nucen sledovat nejnovější trendy a reagovat na ně. 

Pouze tímto způsobem může efektivně rybařit.  

Výrobci ochotně reagují na poptávku a předhání se ve vývoji stále 

sofistikovanějšího rybolovného vybavení, zvláště pak umělých nástrah. V éře výpočetní 

techniky již nikoho nepřekvapí, že úspěšnost jakéhokoliv výrobce závisí značnou měrou 

na využití moderního softwaru v návrhu i ve výrobě.  

Primárním úkolem této diplomové práce je vytvořit grafický návrh prototypu 

součásti o daném parametru rozteče závěsů 110 mm. Dále pak navrhnout výrobní 

technologii tak, aby s minimálními finančními prostředky bylo možné zhotovit a otestovat 

navržený prototyp. Zároveň je požadováno, aby použitá technologie byla nízkonákladová, 

co možná nejjednodušší a aplikovatelná v sériové výrobě. To vše pomocí moderní 

počítačové podpory.  

Sekundárním cílem práce je otestování navržené technologie samotné. 

Zda je schopna poskytnout kvalitní produkty. 

Čtenář se dozví o stavu procesu vývoje výrobku v CAD / CAM systémech. Dále 

získá představu o výrobě prototypů jak konvenčními metodami, tak pomocí progresivní 

technologie 3D tisku – Rapid prototyping. Po přečtení tohoto textu by se měl čtenář 

orientovat v základní problematice výroby nástrahy glider.  
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3. SOUČASNÝ STAV SOUČÁSTI GLIDER 

Glider je tvrdá umělá nástraha určená k lovu dravých ryb pomocí rybolovné 

techniky zvané přívlač. Vzhledem i pohybem napodobuje kořist predátorů - živočichy 

žijící ve vodě, nebo v její těsné blízkosti. Imituje malé druhy savců, obojživelníků, 

nejčastěji však napodobuje nejdůležitější potravu dravých ryb – menší rybičky.  

  

Obr. 1 Varianty nástrahy Glider (1) 

Název nástrahy pochází z anglického slova „glide“, tedy plachtit. A není tomu 

náhodou. Nástraha vychází tvarem z profilu leteckého křídla. Profil je tvořen dvěma 

rozdílně dlouhými obrysovými křivkami. Při pohybu profilu prostředím způsobuje nestejná 

délka křivek obtékání rozdílnými rychlostmi, čímž vzniká u křídla vztlak. U nástrahy, díky 

značnému poměru výšky k šířce profilu, vzniká vztlaková síla, která způsobuje 

nerovnováhu a tím charakteristický kývavý pohyb dráždící dravé ryby.  

  

Obr. 2 Princip leteckého křídla (2)  
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3.1 TERMINOLOGIE 

Nezbytným předpokladem pro orientaci v problematice výroby prototypové 

součásti glider v dalších kapitolách této práce je stanovení jednoznačné terminologie a 

popis jednotlivých elementů nástrahy. Obr. 3 popisuje jednotlivé části nástrahy. 

 

Obr. 3 Jednotlivé elementy glideru 

1. Tělo – nejčastěji dřevěné, nebo polymerové. Spojuje součásti 2 a 4 v jeden celek. 

2. Kostra – zohýbaný ocelový drát. 

3. Závěs – jedná se očko na kostře, sloužící k připevnění dalších členů sestavy. 

4. Zátěž – olověná součást, sloužící ke správnému vyvážení prototypu.  

5. Trojháček – ocelová součást, sloužící k zachycení ryby. 

6. Pérový kroužek – ocelový spojovací prvek mezi součástmi 3 a 5. 
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3.2 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ  

Nástrahu lze definovat dle několika kritérií, od velikosti, přes tvar a barvu. Zásadním 

parametrem, ovlivňujícím vlastnosti nástrahy (mechanická odolnost, chemická odolnost), 

je materiál těla. 

Dělení nástrah dle materiálu těla: 

 Dřevěné (balza, lípa, smrk aj.), 

 polymerové (polyetylen polypropylen, polyuretan., apod.). 

 

Parametrem, který je přímo ovlivněn materiálem nástrahy je hustota. Ta určuje 

aplikaci nástrahy do konkrétního prostředí (hloubka, síla proudu vody, aj.) 

Dělení nástrah dle hustoty: 

 Plavoucí,  

 vznášivé (intermediální),  

 potápivé. 

 

Design a především barva rozhodují o tom, zda nástraha bude atraktivní pro rybu, 

ale i pro spotřebitele, tedy rybáře. Firmy, zabývající se výrobou pavlačových nástrah, 

se předhánějí v navrhování nových barevných vzorů. Barva nástrahy se volí dle světelných 

podmínek, čistoty toku, hloubky a ročních období.  

Dělení nástrahy dle barevného vzoru: 

 Přírodní, 

 fascinující. 

Přírodní vzory mají za úkol co nejvěrněji napodobit přirozenou potravu ryb. 

Naopak tzv. fascinující vzory nemají reálnou předlohu, často využívají pestré a barevné 

kombinace k vydráždění netečného dravce. 
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3.3 VÝROBA 

Tato kapitola má za účel předložit přehled současné problematiky výroby nástrahy. 

Jedná se především o dvě stěžejní části, kterými se blíže budou zabývat další kapitoly této 

práce.  

Technologie výroby kostry  

Kostra se vyrábí plošným tvářením převážně ocelových nerezových drátů. 

V malosériové výrobě se vyrábí převážně za použití ručního nářadí, například kleští nebo 

jednoduchých ohýbačů drátu. Výrobci zabývající se sériovou a hromadnou výrobou, kteří 

používají CNC ohýbače, se sice vyznačují produktivitou, vysokou přesností, 

ale i značnými pořizovacími náklady. Na Obr. 4 je zobrazen příklad víceúčelového CNC 

ohýbače drátů. Obrázek je pořízen od  největšího evropského výrobce přivlačových 

nástrah - polské firmy Salmo. 

 

Obr. 4 Víceúčelový automat (3) 
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Technologie výroby těla 

Technologie výroby se odvíjí od použitého materiálu. V malosériové výrobě 

se používá k výrobě těla nástrahy převážně technologie obrábění dřevěných materiálů. 

Výhodou této metody je dostupnost materiálu, snadná opracovatelnost a nízké náklady 

na technologii zpracování za předpokladu, že se nejedná o málo používanou výrobu 

pomocí kopírovacích strojů. Nevýhodou je nízká produktivita práce.  

Mezi většími výrobci je nejrozšířenější zpracování polymerních hmot. Jedná 

se především o vstřikování a odlévání. Obě metody jsou vysoce produktivní se zaručenou 

opakovatelností výsledků. Nevýhodou technologie vstřikování jsou vysoké pořizovací 

náklady na výrobní zařízení. Naopak odlévání polymerů, především polyuretanových a 

epoxidových systémů, je méně produktivní, ale pořizovací náklady výrobní technologie 

jsou nepoměrně nižší. Proto se tento způsob rozšiřuje i mezi menší výrobce rybářských 

nástrah. 
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4. PŘEHLED PROCESU VÝROBY 

POMOCÍ CAD/CAM SYSTÉMŮ 

Tato kapitola má za úkol nastínit způsob výroby prototypu za přispění počítačové 

podpory. Výroba pomocí počítačem řízených strojů, dále již CNC, se za posledních 20 let 

natolik rozšířila, že dnes ji lze považovat, na rozdíl od let minulých, za konvenční 

technologii. K CNC strojům neodmyslitelně patří jejich „mozek“ - CAD / CAM systémy. 

Zprvu byly tyto systémy vyvíjeny a používány pro obrábění složitých tvarových ploch, 

jako jsou zápustky, lopatky turbín, nebo tvářecí nástroje. Dnes není odvětví lidské činnosti, 

kde by tyto systémy nenašly uplatnění.  

Vývoj výrobku pomocí CAD/CAM lze obecně popsat jako souhrn činností na 

jednotlivých rozhraních umožňujících zhotovení výrobku. Sled jednotlivých činnosti 

zobrazuje Obr. 5. 

 

Obr. 5 Proces vývoje výrobku při aplikaci CAD/CAM systému (4) 

Zrod budoucího výrobku vzniká v systému CAD. Konstruktér či designér zde 

ztvární svoji představu o budoucím výrobku v grafický návrh - model. Model tvoří podklad 

pro celý proces vývoje výrobku. Následuje výroba prototypů. Ta se uskutečňuje dvěma 

technologiemi. Každá z nich využívá počítačovou podporu pro řízení odlišných zařízení. 

Mladší, rapidně se rozšiřující, technologií je Rapid prototyping.  
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Starší a konvenčnější způsob technologie výroby je pomocí CNC strojů a tím 

spojené technologie CAM. Posloupnost výroby součásti pomocí CAM systémů znázorňuje 

Obr. 6. (4) 

  

Obr. 6 Posloupnost výroby pomocí CAD/CAM s. (4) 

4.1 CAD SYSTÉM 

CAD (Computer Aided Design) - počítačem podporovaný návrh promění 

myšlenku konstruktéra ve virtuální model. Jedná se o souhrn prostředků k realizaci 

a editaci plošných výkresů a modelování objektů. Geometrie modelu je interaktivním 

způsobem zobrazována v reálné formě i v reálném čase. CAD aplikace obsahují grafické, 

geometrické, matematické a inženýrské nástroje pro kreslení 2D/3D návrhů a dějů reálného 

světa. Komunikace mezi CAD a uživatelem realizuje programový modul pro zpracování 

vstupů nejčastěji pomocí klávesnice a myši, dnes i pomocí dotykových displejů, nebo 

elektronického pera. Zadávané příkazy jsou téměř okamžitě zpracovány a interpretovány 

se současným zobrazením změn na monitoru. (4) (5) (6) 

Výstupní data jsou nejčastěji ve formě technické dokumentace (výkresů dílů, sestav 

a kusovníků), pohledů modelovaných objektů nebo modelů samotných. Modely 

se využívají jako podklad pro další CAD systémy. Již středně velké CAD systémy obsahují 

databáze vytvářející protokoly s vlastnostmi a změnami modelů. Na Obr. 7 je zobrazeno 

rozdělení CAD systémů. (4) 
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Obr. 7 Dělení CAD systémů (7) 

Cílem aplikace CAD je: 

 Snížení doby vývoje výrobku, 

 snížení počtu chyb při návrhu, 

 kvalitnější zpracování výkresové dokumentace, 

 optimalizace výrobku z hlediska hmotnosti, designu aj. (7) 

4.2 CAM SYSTÉM 

CAM (Computer Aided manufacturing) - počítačem podporovaná výroba vytváří 

a edituje data pro řízení CNC strojů za účelem automatické výroby produktu. Aplikuje se 

především pro technologii třískového obrábění (soustružení, frézování, broušení), 

nekonvenčního obrábění (elektroerosivní obrábění, vodním paprskem, plazmou, apod.). 

Dále se využívá pro řízení svařovacích automatů, manipulačních a montážních strojů 

a robotů. Výstupem ze systému jsou NC data, sloužící k řízení CNC obráběcích strojů. (4) 

CAM systém využívá geometrické informace z návrhu modulu CAD 

k určení simulace sledu technologických operací při vlastní výrobě produktu. 

Nejjednodušší simulace znázorňují pouze vygenerovanou dráhu nástroje a obrobek, 

pokročilé CAM aplikace zobrazují komplexní proces obrábění včetně verifikace 

a kinematiky výrobního zařízení. Obr. 8 zobrazuje základní dělení CAM systémů. (4)  

NIŽŠÍ TŘÍDA 

2D KRESLENÍ + 3D PRVKY  

CENA 10 000 - 60 000 KČ 

AUTOCAD LT 

SMARTSKETCH 

STŘEDNÍ TŘÍDA 

3D MODELOVÁNÍ 

CENA 70 000 - 130 000 KČ 

INVENTOR PROF. 

SOLIDWORKS 

VYŠŠÍ TŘÍDA 

3D MODELOVÁNÍ +  
MODULY MKP, AJ. 

CENA 80 000 - 1MIL. KČ 

CATIA 

CREO (PRO / ENGINEER) 
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Obr. 8 Dělení CAM systémů (8) 

Speciální oddíl CAM systémů se zabývá programováním výrobních robotů. Roboti 

transportují zpracovávaný materiál mezi jednotlivými výrobními operacemi. Speciální 

oddíl hledá nejefektivnější způsob manipulace materiálu mezi jednotlivými pracovišti, 

sestavuje součásti z jednotlivých elementů atd. (9) 

4.3 RAPID PROTOTYPING 

RP (Rapid Prototyping) - rychlé zhotovení prototypu je souhrn technologií 

sloužících k rychlé výrobě plně funkčních dílů s vlastnostmi blížícími se finálnímu 

výrobku. Aplikuje se především při tvorbě složitých prostorových součástí, které by bylo 

obtížné a neekonomické zhotovit pomocí konvenčních postupů. Virtuální model součásti 

vytvořený nejčastěji v CAD, nebo načtený prostorovým scannerem, je převeden 

do příslušného formátu softwaru řídící 3D tiskárnu, která výrobek vytiskne. (10) (11) 

Tímto způsobem lze rychle a přesně ověřit vlastnosti výrobku v reálném prostředí 

a tím odhalit dosud skryté limity řešení. Díky propojení CAD s 3D tiskárnou lze libovolně 

modifikovat model a změny ihned zapracovávat do reálného modelu do doby, než je 

produkt vyhovující. RP zásadním způsobem snižuje čas a finanční prostředky při konečné 

realizaci prototypu oproti konvenčním technologiím. Doba výroby složitého prototypu 

vyráběného např. pomocí drahé formy a následná nutnost potřeby dalších forem 

pro každou modifikaci návrhu je již dávno překonána. (11) 

NIŽŠÍ TŘÍDA 

2D A 2,5D OBRÁBĚNÍ 

VÝPOČET ZÁKLADNÍCH 
GEOMETRICKÝCH ENTIT 

S 2000, F 2000 

STŘEDNÍ TŘÍDA 

2D - 3D OBRÁBĚNÍ 

SLOŽITĚJŠÍ VÝPOČTY 

EDGECAM 

VYŠŠÍ TŘÍDA 

3D  - 5D OBRÁBĚNÍ 

MATEMATICKY A 
GEOMTERICKY 

NÁROČNÉ OBJEKTY 

CATIA 

NX CAM 
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Místo odebírání materiálu polotovaru, jak je to u třískového obrábění, je materiál 

u RP přidáván vrstvu po vrstvě. Výchozím materiálem jsou nejčastěji tekuté pryskyřice, 

papír, ABS plast, vosky a práškové materiály obsahující kovy, keramiku nebo plasty. 

Model součásti je softwarově „rozřezán“ na množství tenkých vrstev (tloušťka vrstvy 

se pohybuje řádově v desetinách až setinách milimetru). Tiskárna klade jednotlivé vrstvy 

na sebe a tím vzniká v pracovním prostoru výrobek. RP umožňuje tisk nejen jednotlivých 

součástí, ale i pohyblivých sestav- kinematických mechanismů. V současnosti umí 3D 

tiskárny vytisknout samy sebe. (12) (11) 

Nejefektivnější použití RP náleží do výroby složitých součástí a především celých 

montážních celků. Obr. 9 znázorňuje „vytisknutý“ funkční mechanismus s pohyblivými 

součástmi v reálných barvách. (11) (13) 

. 

Obr. 9 Produkt RP – Mechanismus s pohyblivými součástmi (13) 

Aplikace RP náleží do oblasti: 

 3D zobrazení součásti - RP se používá pro ztvárnění a tzv. „ohmatání“ složitých 

prostorových prvků a sestav, které si lze na obrazovce PC pouze stěží představit. 

 Vývoj výrobku – součást lze v jakékoliv fázi vývoje rychle vyrobit a zkontrolovat 

požadované vlastnosti a potřebné změny ihned aplikovat do dalších vývojových 

stádií. 

 Výroba – pomocí RP neslouží pouze pro výrobu prototypů, ale i pro kusovou 

a malosériovou výrobu. Časté je začlenění do další, navazující výroby, například 

pro výrobu lití s vytavitelným modelem. 
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 Kontrola – RP umožňuje zkontrolovat funkční vlastnosti návrhu, např.: tvar, 

aerodynamiku, mechanické vlastnosti, životnost součásti, aj. 

 Reverzní inženýrství – zpětné inženýrství je proces, jenž má za úkol poodhalit 

vlastnosti zkoumaného předmětu bez výchozí technické dokumentace. Často 

se využívá pro průmyslovou špionáž, kdy je např. úspěšný nový produkt 

konkurence nasnímán pomocí 3D scanneru do počítače, převeden do CAD a díky 

RP vyroben a testován. Přepracovaná verze předmětu je posléze zavedena 

do sériové výroby a vydávána za zcela nový produkt. (12) (11) 

 

Obr. 10 Oblasti využití RP (11) 

V průběhu vývoje RP od konce 80. let minulého století do současnosti, 

vykrystalizovala řada technologií pracujících na základě principu postupného přidávání 

nebo vytvrzování vrstev materiálu. (11) 
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Mezi technologie RP náleží: 

 SLA (Stereo Lithography) - vytvrzováni vrstev tekutých světlocitlivých pryskyřic 

(polymerů) laserem.  

 SLS (Selective Laser Sintering) - spékání práškových materiálů laserem (lze 

vyrábět i kovové výrobky), 

 LOM, LM (Laminated Object Manufacture) - vrstvení lepivých fólií na sebe, 

řezání a vytvrzování laserem, 

 SGC (Solid Ground Curing) - vytvrzování fotocitlivých polymerů, 

 FDM (Fused Deposition Modeling) - nanášení vláken z termoplastů,  

 Multi-Jet Modelling – tisk jednotlivých vrstev pomocí termopolymerů, 

 Model Maker 3D Plotting - nástřik kapek termoplastů pomocí dvou hlav, 

 Ballistic Particle Manufacturing - nástřik kapek termoplastů pomocí jedné hlavy. 

(10) (11) 

 

Výhody technologie RP:  

 Efektivnost – výroba vyniká oproti konvenčním metodám rychlostí (myšlena 

rychlost přípravy) a nižšími náklady v závislosti na složitosti výrobku. 

 Flexibilita – výrobek lze jednoduše modifikovat pouze změnou CAD návrhu. 

(oproti konvenčním metodám odpadá změna nástrojů). 

 Automatizace – výroba zahrnující i přípravu je ve všech fázích převážně 

automatická, tím odpadají náklady spojené na další obslužný personál.  

 Technologičnost součásti – geometrie výrobku může mít téměř libovolnou 

podobu, není zde omezení v podobě geometrie nástrojů a pracovníka os výrobního 

zařízení, jak je tomu např. u třískového obrábění. (11)  



22 

 

Nevýhody technologie RP:  

 Dosahovaná přesnost – oproti konvenčním metodám dosahuje RP nižší přesnosti 

(řádově v desetinách milimetru). Je to dáno tím, že metody RP nanášejí materiál 

o konstantní tloušťce, oproti tomu u CNC strojů lze vzdálenost mezi drahami 

měnit. 

 Dosahovaná drsnost – vlivem vrstvení jednotlivých hladin není povrch součásti 

zcela hladký. 

 Omezení výrobní dávky – technologie není vhodná pro sériovou výrobu. 

 Omezení velikosti výrobku – na rozdíl od CNC strojů jsou 3D tiskárny vyráběné 

pouze v několika velikostech, proto je velikost výrobku omezená dle velikosti 

pracovního prostoru stroje. V praxi se v tiskárně vyrobí části prototypu a spojí 

se do jednoho celku - nejčastěji lepením. 

 Porušování autorských práv - rozmachem 3D tisku se zvýšilo riziko padělání 

a kopírování. (11) 

 

Porovnání technologie výroby prototypu RP s CAM  

Na Obr. 11 je znázorněno srovnání časového podílu přípravy a zhotovení 

prototypu technologií CAM a RP. Celková doba výroby je závislá především na 

velikosti a složitosti výrobku. Efektivnost technologií a s ní spojené náklady a časová 

náročnost vždy souvisí s konkrétním projektem. Z tohoto důvodu nelze obecně 

stanovit, která z technologií je efektivnější.  

 

Obr. 11 Srovnání časové náročnosti přípravy a zhotovení prototypu pomocí technologie RP 

a CNC obrábění (14) 
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5. GRAFICKÝ NÁVRH PROTOTYPU 

Prototyp - první fyzické zhmotnění výrobku. Jeho účelem je poskytnutí 

měřitelných informací o vlastnostech budoucího výrobku potřebných k návrhu technologie 

výroby. (12) 

Aplikací prototypu se docílí: 

 Eliminace chyb ve výkresové dokumentaci a v konstrukčním řešení, 

 ověření vyrobitelnosti a montáže, 

 ověření vhodnosti výrobku pro sériovou výrobu, 

 posouzení vzhledu a ergonomie výrobku, 

 ověření v reálných podmínkách (např. zjištění životnosti součásti). (12) (14) 

 

K návrhu prototypové součásti glider, dále již „PSG“ byla použita střední třída 

CAD systému - Autodesk Inventor Professinonal 2012 a jeho nadstavba Autodesk Inventor 

Fusion 2012. Návrh modelu vychází z ověřené koncepce geometrie komerčně vyráběných 

produktů. Návrh splňuje jediný  požadavek zadání práce a to charakteristický rozměr 

110 mm, mezi osami předního a zadního závěsu. Model prototypu - Glider. ipt je obsažen 

na přiloženém kompaktním disku.  

  

Obr. 12 Grafický návrh PSG 
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6. NÁVRH TECHNOLOGIE VÝROBY 

PROTOTYPU 

Tato kapitola se zabývá návrhem technologie výroby prototypu tak, 

aby s minimálními finančními prostředky bylo možné zhotovit a otestovat navržený 

prototyp.  Zároveň je zde požadavek, aby zvolená technologie byla schopna se začlenit 

do sériové výroby. Tato skutečnost, společně s relativně jednoduchou konstrukcí 

prototypu, vylučuje technologii Rapid prototyping.  

Stěžejní pro tuto práci je návrh technologie výroby těla prototypu. Z tohoto důvodu 

je výroba kostry společně se závěsy pouze jednoduše popsána. Kostra je vytvořena 

z nerezového drátu ČSN 10088-1 1.430 o průměru 0,9 mm, pomocí kulatých kleští 

Knipex, určených k ohýbání drátěných ok, viz. Obr. 13. Výrobou ostatních komponentů 

se tato práce nezabývá. Tyto komponenty jsou dokoupeny a následně zkompletovány 

do jednoho celku. 

 

Obr. 13 Kleště Knipex (15) 

6.1 MATERIÁL  

Materiál těla zásadním způsobem ovlivňujíce vlastnosti výrobku a volbu 

technologie výroby. Praktickou zkušeností je ověřeno, že nejlepších vlastností dosahuje 

dřevo - buk, lípa, smrk a polymery – polyuretan. Výhodou dřeva je jeho dostupnost, dobrá 

opracovatelnost, jednoduchá a finančně nenáročná technologie výroby, díky níž lze tělo 

nástrahy zhotovit pouze pomocí ručního nářadí. Naopak zpracování polyuretanu vyžaduje 

dražší technologii zpracování, především se jedná o výrobu formy. Pokud by se tato práce 

zabývala pouze výrobou prototypu, dřevěný materiál by byl určitě výhodnější. Protože má 

tato práce za cíl kromě jiného, ověřit technologii výroby pro rozšíření do sériové výroby, je 

zvoleným materiálem těla polyuretan. 
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6.1.1 Polyuretan 

Polyuretan, dále již „PUR“ je polymer vytvořený polyadicí dvou hlavních složek - 

izokyanátů a polyolů (vícesytných alkoholů) za vzniku uretanové (karbamátové) vazby. 

Doprovodným jevem chemické reakce je napěnění materiálu (až 14 krát z původního 

objemu). Při vlastní chemické reakci se často aplikují nadouvadla (dříve se používal 

neekologický freon R11, dnes je zakázán), katalyzátory a aditiva (retardéry hoření, 

antioxidanty, pigmenty). Přísady se reakce účastní v kapalném skupenství, postupně se 

mění v pevnou, netoxickou látku. (16) (17) 

 

Obr. 14 Výrazná reakce po smíchání směsi izokyanátů a polyolů (16) 

Polyoly se převážně získávají z ropy (polyéterové a polyesterové polyoly) nebo 

rostlinného oleje (levnější a především ekologičtější cesta pro výrobu tvrdých PUR pěn). 

Z takto vyrobeného PUR lze zpětně získat recyklací polyoly. (16) (17) 

Izokyanáty snadno reagují se sloučeninami obsahujícími aktivní vodík (voda, 

alkoholy, fenoly, thioly, aminy, karboxylové kyseliny, aj.). Proto je hlavní růstová reakce 

doprovázena řadou vedlejších reakcí, z nichž se část cíleně využívá při výrobě 

specifických typů polyuretanů, např. pěnového polyuretanu (díky reakci izokyanátu 

s vodou se uvolňuje CO2 způsobující nadouvání). (17) 

Polyuretany zahrnují širokou škálu aplikací od tvrdých pěn, přes lepidla, 

barvy, laky, až po napěněné elastomery. Přes 75 % celosvětové produkce PUR je ve formě 

pěn. Pro potřeby této Diplomové práce postačuje základní rozdělení.  
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Rozdělení polyuretanových pěn dle mechanických vlastností: 

 Tvrdé – jsou materiály se značným rozpětím hustoty (10 – 800 kg/m
3
). Vynikají 

výbornými tepelně - izolačními vlastnostmi, dobrou adhezí k ostatním materiálům 

(kovům, dřevům, keramice nebo betonům), proto se hojně využívají ve stavebnictví 

ve formě izolačních desek. Další aplikací je výroba nářadí, prototypy součástí, 

umělecká díla, formy a jiné konstrukční materiály. 

 Měkké – uplatní se především v dopravním průmyslu (opěrky, tvarovky sedáků, 

dětské autosedačky), dále pak ve spotřebním průmyslu (výplň lyžařských bot, 

hračky, matrace). Nejznámějším představitelem měkkých pěn je bezesporu 

obchodní značka Molitan a Barex. 

 Integrální – díky charakteristickým vlastnostem se používají jako alternativa 

k tradičním materiálům jako je dřevo, kov, termoplasty a termosety. Sendvičová 

struktura pěny propůjčuje výrobkům při relativně nízké hmotnosti vysokou 

mechanickou odolnost. Reakční směs se aplikuje do uzavřených forem. Na základě 

specifických teplotních a tlakových poměrů se ve formě vytvoří masivní okrajová 

zóna tzv. kůra, jakož i jemně pórovité pěnové jádro. Hustota pěny v průřezu 

konstrukčního dílu vykazuje integrální průběh. Uplatnění náleží do automobilového 

průmyslu (volanty, madla), zdravotnictví (loketní opěrky, rehabilitační prvky), 

nábytkářský průmyslu, aj. (16) (18) 

 

Rozdělení polyuretanových pěn dle teploty reakce: 

 Horké – při reakci uvolňují značné množství tepla,  

 Studené – při reakci uvolňují malé množství tepla. Slouží k vytvoření části forem 

jako plnivo v jiných předmětech, izolátory, atd. Vyznačují se kvalitnějším 

povrchem, lepší stálostí a vyššími náklady než je tomu u horké pěny. (16) (18) (19) 

(20). 



27 

 

Materiálem výroby těla prototypu byla zvolena tvrdá horká pěna: PUR 2K – 45 

od firmy Havel Composites. Její vlastnosti jsou znázorněny na Obr. 15.  

 

Obr. 15 Vlastnosti pěny PUR 2K – 45 (21) 

6.2 TECHNOLOGIE LITÍ  

Způsob výroby těla prototypu byla zvolena technologie lití do uzavřených forem. 

Nejčastěji se uplatňuje v sériové a hromadné výrobě izolačních prvků, nebo tam kde je 

kladen důraz na přesnost, vysokou jakost povrchu a dobré mechanické vlastnosti. Aplikace 

této technologie náleží do výroby prototypů k odlévání izolačních panelů sendvičové 

konstrukce, v automobilovém a nábytkovém průmyslu, v lékařství při výrobě protéz, apod. 

K lití se aplikují polyuretanové systémy o měrné hustotě 30 – 250kg/m
3
. Materiál forem je 

nejčastěji ocelový, pro menší série hliníkový, polymerový, v menší míře dřevěný nebo 

sádrový. Formy se obvykle skládají ze dvou částí - s otvorem pro lití a odvzdušnění. 

Velkoobjemové formy musí být pevné, nýbrž tlak ve formě dosahuje až 0,4 MPa. 
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7. NÁVRH KONSTRUKCE FORMY 

Formy pro vypěnění PUR vycházejí z podobných požadavků jako vstřikovací 

formy, mají však proti nim specifické odlišnosti, které musí být při konstrukci formy brány 

v úvahu. (22) 

Technologie vstřikování je vhodná především pro zpracování termoplastů 

(výjimečně reaktoplastů a kaučuků), která probíhá na vstřikovacím stroji. Granulát plastu 

je nasypán do násypky, odtud je odebírán pracovní částí vstřikovacího zařízení (pístem, 

šnekem) a dále dopravován do tavící komory. Zde se sypký materiál za působení teploty 

přemění v taveninu. Působením vysokého tlaku a dalších procesních parametrů je tavenina 

vstříknuta do formy, kde zcela vyplní dutinu a získá její tvar v krátkém čase. 

Ochlazováním polymeru dojde ke ztuhnutí a vzniku hotového výrobku. (23) 

Technologie odlévání PUR se nejčastěji využívá u směšovacích strojů dělících 

se dle pracovního tlaku na nízkotlaké nebo vysokotlaké. Tyto stroje míchají ze zásobníků 

dvě základní složky polyuretanu. Směs je lita do spodní části formy, množství PUR je dané 

požadavkem na hustotu, tvrdost a jakost konečného výrobku. Po lití se forma uzavře 

druhým dílem. Od namíchání směsi se musí celý proces lití uskutečnit v relativně krátkém 

časovém úseku označovaném jako startovací čas (řádově v desítkách sekund až minutách 

v závislosti na složení směsi a její teplotě). Po této době dochází k vytvoření krémů 

a následné želatinaci, což je jiný název pro napěnění. Dochází též k sekundárním jevům, 

především k exotermické reakci a expanzi plynů, způsobující ve formě tlak. Čas 

odformování se pohybuje řádově v desítkách minut až hodin v závislosti na objemu, 

tloušťce, druhu materiálu a teplotě temperance. Plnou tvrdost získává výrobek po několika 

hodinách až dnech. Technologie lití PUR je oproti vstřikování konstrukčně jednodušší 

a tím pádem jsou pořizovací náklady na zařízení o mnoho nižší. (22)  

Konstrukce a technologičnost formy vždy závisí na použití konkrétní technologie 

výroby a konkrétním výrobku. Při konstrukci formy pro PUR je zásadní podmínkou 

zohlednit správné zatečení směsi a umístění dělící roviny. Na rozdíl od vstřikovací formy 

se může objevit negativní úhel (při výrobě měkkých PUR pěn). (22) 
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7.1 POŽADAVKY KLADENÉ NA FORMU  

Požadavky na formu vychází především z požadované jakosti odlévaného výrobku, 

dále pak snadné obsluhy a seřízení. Mezi nejdůležitější aspekty, které forma pro lití PUR 

musí splňovat, patří: 

 Vysoká jakost a přesnost funkčních částí formy, především dutiny formy, 

 relativně velká tuhost pro zachycení tlaků, 

 vhodně navržený vtok a odvzdušnění, temperování aj., 

 snadné vyjmutí dílce, 

 nenáročná a rychlá údržba, 

 stálost a životnost, 

 nízké náklady na zhotovení a provoz. (24) 

7.2 SMRŠTĚNÍ  

Kvalita povrchu a rozměrová přesnost odlévané součásti je dána přesností tvarové 

dutiny a její jakostí. Během chladnutí PUR pěny dochází ke smrštění výrobku. Velikost 

smrštění se pohybuje mezi 1,5 % až 2 %. V drtivém množství případů se o tuto velikost 

smrštění zvětší rozměry dutiny formy, aby po odlévání měl odlitek rozměry shodné 

s návrhem. V konkrétním případě této práce je tomu jinak, jelikož se procesu odlévání 

zúčastňuje drátěná kostra výrobku. Pokud by se zvětšila dutina, zasahovala by 

do středících kolíků pro kostru. Pro výrobek je zásadním rozměrem rozteč závěsů kostry, 

nikoliv velikost těla výrobku. Z tohoto důvodu nebyl zahrnut přídavek na smrštění. 

7.3 DĚLÍCÍ ROVINA 

Dělící rovina byla určena dle zaformování s ohledem na vlastnosti výrobku, směr, 

velikost úkosů a tím dané dobré vyjímání odlitku z formy. Dále byl brán v úvahu systém 

lití PUR do otevřené formy. Ta je následně uzavřena a otočena o 90
o
 tak, aby vypěnění 

probíhalo kolmo na dělící roviny z důvodů rovnoměrnosti a dobré zatékání směsi. Dělící 

rovina je totožná s rovinou symetrie odlitku. 
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7.4 NÁSOBNOST FORMY 

Forma byla projektovaná jako jednonásobná, jelikož je předpoklad, že forma 

se bude podílet řádově na jednotkách až desítkách prototypů. Vícenásobná forma 

by pravděpodobně uspíšila vývoj prototypu, ale zároveň není zaručeno, že navržená 

technologie i prototyp budou splňovat veškerá kritéria. 

7.5 VTOKOVÝ SYSTÉM 

Vtokový systém byl navrhnut tak, že se polyuretanová směs lije přímo do spodní 

části formy bez směšovacího systému. Po naplnění směsi do spodní části formy následuje 

uzavření horní částí a otočení o 90
o
 tak, aby směs zatekla do nejnižšího místa dutiny 

7.6 TEMPERACE FORMY 

Teplota temperance ovlivňuje zásadním způsobem kvalitu produktu a čas 

odformování. Ve většině případů bývá volena 40 
o
C – 60 

o
C. Jelikož byla vybrána vhodná 

PUR směs s minimální teplotou temperace 20 
o
C a teplota pracoviště se pohybovala 

v rozmezí 22 
o
C – 25 

o
C, odpadá návrh temperančního systému. Důsledkem je úspora 

finančních prostředků, jednodušší konstrukce formy, ale i možnost nedostatečné jakosti 

povrchu. Delší čas odformování prototypu nelze chápat jako zásadní nevýhodu. 

7.7 ODVZDUŠNĚNÍ DUTINY FORMY 

Odvzdušnění dutiny formy je stěžejní, protože se přímo podílí na zatékání pěny 

a tím přímo ovlivňuje množství a rozsah vad odlitku. I malé množství plynu má 

za důsledek vznik prohlubně, pórů či nedotečení materiálu a tím vznik zmetku. 

Při dostatečném naplnění PUR směsi a správné poloze formy dochází k postupnému 

vypěnění do horní obrysové křivky. Tudíž je předpoklad, že většina nahromaděného 

vzduchu a vzniklého CO2 zde bude nahromaděna. Odvzdušňovací kanálek je navržen 

v nejvyšším bodě dutiny. Tím by měl být dosažen dostatečný odvod většiny plynů. Zbytek 

nahromaděných plynů, především v místech výstupu kostry z odlitku by měl být odveden 

vůlemi v dělící rovině. Hloubka kanálku byla navržena 0,05 mm, šířka kanálku 4mm. 

7.8 VEDENÍ FORMY 

Vedení formy má za úkol zajistit přesné a rychlé polohování horní části formy 

do dolní části formy. Přesnost vedení má zásadní význam na přesnost předsazení dutin.  
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Hlavní vedení zvoleno pomocí dvou ocelových čepů 

ČEP 10f7 x 20 A ISO 2340 - St. Vedlejší vedení, zajišťující polohování drátové kostry 

do formy bylo zvoleno pomocí třech čepů 3f7 x 16 A ISO 2340 – St. Vedení uložení 

oboustranně s vůlí H7/f7, aby bylo možné formu kompletně rozebrat a čistit. 

7.9 UZAVÍRÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ FORMY 

Uzavírání formy je zvoleno ruční s následnou fixací svorkami. Otevírání formy 

se uskutečňuje odejmutím svorek. Pro možné riziko zatečení PUR do prostoru hlavního 

vedení vedoucí k přilepení obou částí forem, jsou navrženy dvě možnosti vybrání sloužící 

k otevření zalepené formy. 

7.10 VYJMUTÍ VÝROBKU Z FORMY 

Po čas odformování bude forma otevřena a výrobek bude manuálně vyjmut 

z formy. K vyjmutí odlitku by měl napomoci oboustranně odnímatelný vodící čep sloužící 

k polohování kostry. 

7.11 MATERIÁL FORMY  

Materiál formy pro technologii odlévání PUR se v sériové výrobě volí především ocelový, 

pro malosériové a kusové výroby hliníkový, polymerový. Pro prototypovou, tedy kusovou 

výrobu, je nejpoužívanějším materiálem slitina hliníku.  

Přehled tříd hliníkových materiálů: 

 2000 – nesvařitelné, vytvrditelné za tepla, dobrá pevnost, 

 3000 – slitiny AlMn, 

 5000 – svařitelné, nevytvrditelné, 

 6000 – svařitelné (nutná tepelná úprava), vytvrditelné za tepla. Slitiny 

AlMgSi, 

 7000 – svařitelné, vytvrditelné za tepla; slitiny AlZnMg, 

 7075 – nejpevnější hliníková slitina. (25) 

Materiál zvolen EN AW - 6063 – A 
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7.12 GRAFICKÝ NÁVRH FORMY 

Ke grafickému návrhu formy byl použit software Autodesk Inventor 2012. Obr. 16 

znázorňuje sestavu navržené formy, včetně jednotlivých dílů. Kompletní výkresová 

dokumentace se nachází v příloze této práce. Jedná se o výkres sestavy - Sestava formy. 

idw,a výrobní výkresy - Horní část forma. idw, Spodní část forma. idw. 

 

Obr. 16 Sestava navržené formy 

1. Spodní forma 

2. Horní forma 

3. Hlavní vodící čep 

4. Vedlejší vodící čep 
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8. NÁVRH VÝROBY FORMY 

Cílem této kapitoly je návrh obráběcího postupu horní a spodní části formy. 

K návrhu slouží středně velký CAM systém - Edgecam 2010 R1. Výsledek obráběcího 

postupu je ve formě NC programu. Pro výrobu dílů formy bylo použito tří osé vertikální 

frézovací centrum Haas Super VF 2 SS, které je znázorněno na Obr. 17. 

 

Obr. 17 Haas Super VF 2 SS (26) 

Parametry stroje: 

 Upínací plocha stolu 914 x 457 mm, 

 pojezd v ose x, y, z: 762 mm, 406, 508, 

 max. výkon motoru vřetena 14,9 kW, 

 max. otáčky vřetena:12000 min
-1

, 

 max. pracovní posuv 16,5 m/min, 

 rychloposuv v osách x, y, z: 25,4 m/min, 

 max. průměr nástroje 89 mm, 

 přesnost polohování +/- 0,005. (26) 



34 

 

8.1 DOPORUČENÉ ŘEZNÉ PARAMETRY PŘI OBRÁBĚNÍ 

HLINÍKOVÝCH SLITIN 

Přesnost a jakost obrobené plochy je dána parametry řezného procesu, především 

řeznými podmínkami, řezným prostředím, geometrií břitu nástroje, obráběným materiálem, 

tuhosti systému stroj – nástroj - obrobek – přípravek. Obecně platí, že lze dosáhnout těchto 

parametrů: (27) 

 

Obr. 18 Parametry povrchu při jednotlivých způsobech obrábění (27) 

Řezné podmínky frézování: 

Široké spektrum frézovacích nástrojů a způsobů frézování umožňují dosažení 

různých výsledků jakosti obrobené plochy. Ta je kromě řezných podmínek ovlivňována 

dalšími parametry, ke kterým patří přesnost seřízení stroje a nástroje, tuhost stroje, druh 

procesních kapalin, aj. Drsnost závisí především na velikosti posuvu, řezné rychlosti 

a velikosti fazetky. (27) 

Hloubka záběru ap se při frézování hliníkových slitin pohybuje v závislosti 

na druhu obrábění 0,5 mm až přes 20 mm. Dle fází frézování se obvykle volí v tomto 

rozsahu: 

 Hrubování 10 mm až 20 mm (ve speciálních případech možné volit i více), 

 středně těžké obrábění 2 mm až 10 mm, 

 na čisto 0,5 mm až 2 mm. (27) 

Posuv na zub fz by neměl klesnout pod hranici 0,05 mm. Pod touto hranicí 

se projevuje vliv poloměrů ostří břitu nástroje (především u nástrojů z povlakovaných SK). 

Posuv na zub se obvykle pohybuje v rozsahu 0,05 mm až 0,5 mm. Dle způsobu frézování 

se obvykle volí v tomto rozsahu:  
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 Běžné frézování 0,1 mm až 0,5 mm, 

 frézování tvarovými nástroji 0,05 mm až 0,2 mm. (27) 

Řezná rychlost vc při frézování hliníkových slitin se obvykle pohybuje v rozsahu 

20 m.min
-1

 až 570 m.min
-1

. Je závislá především na druhu obráběného materiálu, způsobu 

frézování a materiálu nástroje. Pro středně těžké frézování se řezná rychlost pohybuje 

v závislosti na materiálu nástroje v rozsahu: 

 RO 100 m.min
-1

  až 150 m.min
-1

, 

 SK 450 m.min
-1

 - 570 m.min
-1

. (27) 

 

Řezné podmínky vrtání, vyhrubování, vystružování: 

Dosahovaná přesnost a jakost obrobeného povrchu je závislá zejména na typu 

nástroje. Aplikací běžného šroubovitého nebo kopinatého vrtáku dosahuje přesnost 

rozměrů hrubovacím operacím. Aplikací dělového vrtáku, vrtáku s vyměnitelnými 

břitovými destičkami nebo výhrubníku se docílí parametrů povrchu odpovídajících 

obrábění na čisto. Pro přesnější a hladší otvory se používá výstružník. (27) 

Hloubka záběru ap je dána při vrtání do plného materiálu poloměrem řezné části 

nástroje. Při vrtání již předvrtaných otvorů (vyhrubování, vystružování) je hloubka záběru 

dána rozdílem poloměru otvoru před a po obrábění. (27) 

Je nutné volit nástroje tak, aby byl pro jednotlivé operace optimální přídavek 

na obrábění. Velikost přídavku se pohybuje dle druhu a průměru nástroje v rozsahu: 

 Výhrubník 0,3 mm až 1 mm, 

 výstružník 0,1 mm až 0,3 mm. (27) 

Posuv na otáčku fo volí se zpravidla větší než 0,05 mm/min. Velikost posuvu 

se volí zejména s ohledem na obráběný materiál a druh nástroje. 

 Vrtání 0,05 mm až 0,5 mm, 

 vyhrubování 0,2 mm až 0,3 mm, 

 vystružování 0,3 mm až 1 mm. (27) 
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Řezná rychlost vc je v porovnání s frézováním a soustružením nižší kvůli 

nepříznivým pracovním podmínkám. Jedná se o špatný odvod tepla z místa řezu, díky 

čemuž je břit tepelně zatížen. V naprosté většině konvenčních případů je nutnost používat 

chlazení nástroje. (27) 

Při vrtání hliníkových slitin se řezná rychlost zpravidla pohybuje dle materiálu 

nástroje a to v rozsahu: 

 RO 120 až 200 m.min
-1

, 

 SK 200 až 300 m.min
-1

, 

 VBD až 400 m.min
-1

. (27) 

 

Dle způsobu obrábění se pohybuje řezná rychlost v rozmezí: 

 Vrtání 120 až 400 m.min
-1

, 

 vyhrubování 35 až 45 m.min
-1

, 

 vystružování 10 až 15 m.min
-1

. (27) 
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8.2 TERMINOLOGIE OBRÁBĚNÝCH ÚTVARŮ 

Předpokladem orientace v obráběcím postupu je stanovení jednoznačné 

terminologie obráběných útvarů formy. Na Obr. 19 jsou zobrazeny jednotlivé útvary horní 

části formy. 

  

Obr. 19 Útvary horní části formy 

1. Hlavní dutina  

2. Vedlejší dutina 

3. Otvor hlavního vedení 

4. Otvor vedlejšího vedení 

5. Odvzdušňovací kanálek 

6. Dosedací plocha závěsů 

7. Rohové vybrání  
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8.3 POSTUP VÝROBY FORMY 

Tato část práce se zabývá postupem výroby složitější části formy – horním dílem. 

Postup výroby spodní části formy není uveden, jelikož jsou parametry obrábění shodné. 

Jednotlivé nástroje byly navrženy dle současného stavu nástrojů ve firmě ARP - Moto 

Racing, majitele Bc. Radka Novotného. Parametry nástrojů byly zvoleny dle zkušeností 

konzultanta s jednotlivými nástroji a podle požadavků na jakost výrobku. Tab. 1 zobrazuje 

přehled nástrojů, aplikovaných během obrábění.  

Tab. 1 Použité nástroje 

Pozice nástroje T1 T2 

Nástroj Kopírovací fréza s kruhovými VBD Drážkovací fréza 

Průměr [mm] 50 (66) 8 

Délka řezné části [mm] 10 20 

Počet břitů [-] 8 3 

Materiál řezné části VBD SK SK 

Pozice nástroje T3 T4 

Nástroj Šroubovitý vrták Vyvrtávací hlava 

Průměr [mm] 9,8 10 H7 

Délka řezné části [mm] 60 60 

Počet břitů [-] 2 1 

Vrcholový úhel [
0
] 118  - 

Materiál řezné části RO SK 

Pozice nástroje T5 T6 

Nástroj Šroubovitý vrták Výstružník 

Průměr [mm] 2,8 3 

Délka řezné části [mm] 40 40 

Počet břitů [-] 2 3 

Vrcholový úhel [
0
] 118 118 

Materiál řezné části RO RO 

Pozice nástroje T7 T8 

Nástroj Drážkovací fréza Drážkovací fréza 

Průměr [mm] 6 3 

Délka řezné části [mm] 60 28 

Počet břitů [-] 3 2 

Materiál řezné části SK RO 

Pozice nástroje T9 

 Nástroj Kuželová fréza (odjehlovací hrot)   

Průměr [mm] 8   

Délka řezné části [mm] 8   

Počet břitů [-] 8   

Vrcholový úhel [0] 90   

Materiál řezné části SK   
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Postup obrábění: 

V tabulkách Tab. 2 až Tab. 5 je zaznamenán postup obrábění funkční strany 

horního dílu formy. Tab. 6 zobrazuje postup frézování druhé strany horního dílu formy.  

 

Tab. 2 Základní operace  

1. Frézování čela 

Operace Parametry Grafické znázornění 

Hrubování Nástroj T1 D=50 

 

vc [m.min
-1

] 500 

ap  [mm] 2,2 

fz  [mm] 0,3 

Přídavek k 

modelu [mm] 

0,3 

Strategie Frézování 

čela plochy 

Na čisto Nástroj T1 D=50 

vc [m.min
-1

] 500 

ap  [mm] 0,3 

fz  [mm] 0,2 

Přídavek k 

modelu [mm] 

- 

Strategie Frézování 

čela plochy 

2. Zúhlování a frézování rohového vybrání 

Operace Parametry Grafické znázornění 

Na čisto Nástroj T2 D=8 
 

vc [m.min
-1

] 275 

ap  [mm] 10 

fz  [mm] 0,15 

Přídavek k 

modelu 

[mm] 

- 

Strategie Profilování 
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Tab. 3 Obrábění otvorů 

3. Vrtání otvorů hlavního vedení 

Operace Parametry Grafické znázornění 

Vrtání Nástroj T3 D=9,8 

 

vc [m.min
-1

] 60 

ap  [mm] 4,9 

fo  [mm] 0,12 

Přídavek k 

modelu [mm] 

0,1 

Strategie Obrábění 

děr 

Vystruž. Nástroj T4 D=10H7 

vc [m.min
-1

] 30 

ap  [mm] 0,1 

fo  [mm] 0,1 

Přídavek k 

modelu [mm] 

- 

Strategie Obrábění 

děr 

4. Vrtání otvorů vedlejšího vedení 

Operace Parametry Grafické znázornění 

Vrtání Nástroj T5 D=2,8 

 

vc [m.min
-1

] 150 

ap  [mm] 1,4 

fo  [mm] 0,15 

Přídavek k 

modelu [mm] 

0,1 

Strategie Obrábění 

děr 

Vystruž. Nástroj T6 D=3H7 

vc [m.min
-1

] 8 

ap  [mm] 0,1 

fo  [mm] 0,07 

Přídavek k 

modelu [mm] 

- 

Strategie Obrábění 

děr 
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Tab. 4 Frézování kapes 

5. Frézování hlavní a vedlejší dutiny 

Operace Parametry Grafické znázornění 

Na čisto 

 

Nástroj T7 D=6 

 

vc [m.min
-1

] 226 

ap  [mm] 0,05 

fz  [mm] 0,1 

Přídavek k 

modelu 

[mm] 

- 

Strategie Hrubování 

Obrobení 

zbytkového 

materiálu  

 

Nástroj T8 D=3 

vc [m.min
-1

] 113 

ap  [mm] 0,05 

fz  [mm] 0,03 

Přídavek k 

modelu 

[mm] 

- 

Strategie Hrubování 

6. Frézování dosedacích ploch pro závěsy 

Operace Parametry Grafické znázornění 

Na čisto Nástroj T8 D=3 
 

vc [m.min
-1

] 113 

ap  [mm] 0,5 

fz  [mm] 0,03 

Přídavek k 

modelu 

[mm] 

- 

Strategie Profilování 
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Tab. 5 Dokončení první strany 

7.  Frézování odvzdušňovacího kanálku 

Operace Parametry Grafické znázornění 

Na čisto Nástroj T8 D=3 

 

vc [m.min
-1

] 113 

ap  [mm] 0,05 

fz  [mm] 0,07 

Přídavek k 

modelu 

[mm] 

- 

Strategie Profilování 

8.  Celkové odjehlení 

Operace Parametry Grafické znázornění 

Na čisto Nástroj T2 D=8 

 

vc [m.min
-1

] 275 

ap  [mm] 10 

fz  [mm] 0,15 

Přídavek k 

modelu 

[mm] 

- 

Strategie Profilování 
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Tab. 6 Frézování druhé strany 

8. Frézování čela 

 

Poznámka Operace frézování čela 2. strany je totožná s operací 1. Frézování čela  

9. Zúhlování 

Operace Parametry Grafické znázornění 

Na čisto Nástroj T2 D=8  

vc [m.min
-1

] 35 

ap  [mm] 2 

fz  [mm] 0,5 

Přídavek k 

modelu 

[mm] 

- 

Strategie Profilování 

10.  Sražení hran 

Operace Parametry Grafické znázornění 

Na čisto Nástroj T9 D=8  

vc [m.min
-1

] 276 

ap  [mm] 2 

fz  [mm] 0,17 

Přídavek k 

modelu 

[mm] 

- 

Strategie Profilování 

Poznámka  
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8.4 VÝSLEDEK VÝROBY 

Dle obráběcího postupu byla vyrobena horní a spodní část formy. Obr. 

20 znázorňuje obě části formy po ručním slícování dělících rovin a ručním broušením 

dutin. Vyrobené části formy splňují předepsané parametry dle výkresu.  

 

Obr. 20 Obrobené části formy 
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9. POSTUP VÝROBY PROTOTYPU 

Tato část práce si klade za cíl vytvořit jednoduchý přehled výroby prototypu dle 

navržené technologie (nejedná se o technologický postup). Tab. 7 Zobrazuje sled 

jednotlivých úkonů výroby. 

Tab. 7 Přehled výroby prototypu 

Pořadí Popis úkonu Ilustrace 

1. 

Separovat funkční 

části formy 

silikonovým olejem 

  

2. 
Řezat ocelový drát 

dle výkresu 
  

3. 

Vytvořit kleštěmi 

kostru se závěsy dle 

výkresu 

  

4. 
Vložit kostru do 

spodní části formy 
  

5. 
Upevnit závaží 15g 

na kostru 

 

6. 

Smíchat 5 ml složky 

A a 5 ml složky B 

polyuretanové pěny 

  

7. 
Lít do spodní části 

formy 
  

8. Uzavřít formu   

9. 
Přichytit formu 

svorkami 
  

10. Obrátit formu o 90
o
 

 

11. Oddělat svorky   
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12. 
Odformovat horní 

část formy 

 

13. Vyjmout odlitek   

14. 
Brousit přebytečný 

materiál 
  

15. Odmastit   

16. 

Nanést podkladový 

syntetický email 

máčením 

  

17. 

Stříkat syntetické 

emaily pomocí 

airbrush pistole  

 

18. 

Lakovat 

polyuretanovým 

lakem 

  

19. 
Čistit závěsy od 

barvy a laku 
  

20. 

Kompletovat 

trojháčky a závěsy 

pomocí pérových 

kroužků 
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9.1 VÝSLEDEK VÝROBY 

Výsledek výroby je znázorněn na Obr. 21, znázorňující hotový prototyp. 

   

Obr. 21 Hotový prototyp 

Vlastnosti prototypu a výrobní technologie jsou dostačující. Jediným nedostatkem 

je občasná pórovitost odlitku. Z tohoto důvodu budou probíhat úpravy parametrů procesu 

lití a to především temperance izokyanátů na min. 25
o
C. Pakliže by temperance 

neodstranila výskyt pórů, problém by se řešil změnou odlévacího systému PUR.  
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10. ZÁVĚR 

Diplomová práce usiluje o předložení komplexních poznatků v oblasti 

problematiky návrhu a výroby prototypů při využití počítačové podpory.  

Čtenář si osvojí teoretické i praktické informace z oblasti vývoje výrobku pomocí 

CAD / CAM systémů a s tím spojenou problematiku výroby prototypů. Dále získá základní 

představu o technologii lití polyuretanových systémů, konstrukci licích forem 

a o současném stavu výroby součásti glider.  

Hlavním cílem práce byl návrh a odzkoušení prototypu, ověření výrobní 

technologie. Výsledkem je grafický návrh prototypu a od něj se odvíjející návrh 

technologie výroby zahrnující konstrukci a CNC výrobu forem. Výstupní data jsou ve 

formě technické dokumentace, sloužící jako podklad pro samotnou výrobu a aplikaci pro 

podobné projekty. 

Návrh prototypu a výrobní technologie splnil očekávání a lze je s modifikacemi 

aplikovat i do sériové výroby. Modifikací je myšleno především zvýšení násobnosti forem 

tak, aby při jednom odlévacím cyklu bylo vyrobeno i několik desítek produktů. Při 

navýšení výrobní kapacity forem by vyvstala nutnost návrhu, nebo zakoupení 

produktivního ohýbače drátových závěsů. Nárůst výrobní kapacity má jeden nepříjemný 

projev z ekologického hlediska. Při reakci složek PUR pěny vznikají jedovaté výpary, 

z této příčiny je nutné projektovat dostatečné odsávání pracoviště. 

Jediným, ne zcela zásadním, ale opakujícím se nedostatkem návrhu je tvorba póru 

na povrch součásti. Existuje předpoklad, že změnou parametrů procesu lití, především 

zvýšení teploty temperance izokyanátů na min. 25
o
C, se docílí zamezení pórovitosti. Pokud 

by vyšší teplota nesnížila výskyt povrchových vad, byla by nutná výměna stávajícího 

systému PUR pěny za systém s nižší pěnivostí. 
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11. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A – 1 x přiloženo CD 

Příloha B – výkresová dokumentace sestavy formy A3 

Příloha C - výkresová dokumentace horní části formy A3 

Příloha D - výkresová dokumentace spodní části formy A3 
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