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FRÉZOVÁNÍ 2.5 osé – 2D GEOMETRIE 
 

Příprava součástí v CAD systémech pro frézování může mít podobu 3D drátových, plošných 
nebo objemových modelů. Tyto objekty lze importovat do EdgeCAMu a dále pak připravit 
pro výrobu. Skříňové součásti lze programovat pro obrábění na CNC strojích i z načtených 
nebo vytvořených rovinných 2D objektů.  
 
 

1. Příprava 3D drátových modelů 
 
Prostorové drátové 3D modely připravené pro CAM lze vytvořit z načtených výkresových 
rovinných 2D objektů z CAD systémů nebo je lze vytvořit přímo v EdgeCAMu. 
 
Postup přípravy prostorového drátového 3D modelu pro CAM: 
 

A. Načtení výkresu víka např. z AutoCADu 
         

 
 

B. Odstranění nepotřebných elementů 
 
Pro přípravu 3D víka vybereme (nakreslíme) nárysný pohled, vše ostatní je možno odstranit 
 
ÚLOHA 1 – nakreslete nárysný pohled víka v EdgeCAMu dle zadaných rozměrů, vytvořte 
3D drátový model víka a nastavte nový obráběcí postup v CAM 
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C. Změna barev elementů víka a jejich přenos do jiných vrstev 
 
Po nakreslení (načtení z CADu) nárysného pohledu víka lze provést úpravy příkazem 
Vlastnosti prvku -Vybrané z menu Úpravy nebo z panelu nástrojů Úpravy příkazem 
Upravit vybrané prvky, lze změnit barvu, vrstvu a jména elementů. Změnu provedeme 
dvojklikem levým tlačítkem myší na libovolný prvek kapsy 1 a následovně pravým tlačítkem 
(Enter) otevřeme okno Úpravy, ve kterém provedeme změny. Přiřazení barev a nových vrstev 
provedeme následovně pro kapsu 2 a3. 
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D. Vytvoření drátového 3D modelu víka 
 
Ve většině případů lze prosté obrábění skříňových součástí definovat pomocí rovinných 2D 
objektů, přičemž hloubka obrábění v Z se nastaví ve vlastním obráběcím cyklu. Konstrukce 
drátového 3D modelu zmenšuje možnost vytvoření chyby u složitějších součástí. 
Pro posunutí vnějšího profilu víka a profilů kapes s propojením okrajů (vytvoření 3D)lze 
použít příkaz Projekce na úroveň z panelu nástrojů Úpravy zadáním souřadnic z pro: 
 
          Vnější profil víka                                                                     Kapsy 

 

                   
 
    Vytvořený prostorový obraz víka 
 

   
Prvky, podle kterých se definuje obrábění, 
např. horní profily kapes, je možné seskupit 
do jednoho prvku příkazem Skupina 
z panelu nástrojů CAD. 

 
 

E. Vytvoření polotovaru 
 
Polotovar je prvek, ze kterého se budou ubírat vrstvy materiálu v modulu Simulace. 
Vlastnosti polotovaru se definují v dialogovém okně Polotovar/Upínka příkazem z menu 
Geometrie.  
 

      Možnosti tvorby polotovarů: 
 

• Auto-polotovar zaškrtnutý - polotovarem je Hranol 
nebo Válec s možností přídavků rozměrů 
v absolutních hodnotách 

 
• Auto-polotovar nezaškrtnutý – polotovar je určen 

3D modelem, Profilem, Hranolem nebo Válcem 
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Polotovar, vytvořený spodním profilem víka dvojklikem na profil levým tlačítkem myší: 
 
      Drátové zobrazení polotovaru                                    Průsvitné zobrazení polotovaru 
 

 
Přepínání mezi drátovým a průsvitným zobrazením polotovaru se provádí tlačítkem 
Polotovar-Drátový/Průsvitný v panelu Zobrazení 
 

F. Definování nulového bodu obrobku 
 
Nulový bod obrobku je bodem, ke kterému se v modulu CAM bude generovat NC-kód pro 
obrábění a jeho definování je možné dvěma způsoby: 
 

• Posunutím víka příkazem Posuň z panelu nástrojů Úpravy 
V dialogovém okně Posunout se zaškrtne Dynamicky určit myší, oknem se vyberou 
všechny vrstvy víka včetně polotovaru, určí se nulový bod pro určení počátku na obrobku 
(např. střed přední díry) a cílovým bodem se označí NULA na ploše. 

 

                
 

• Definováním nové NULY na obrobku 
V dialogovém okně Výběr roviny CPL z menu Geometrie -Nová CPL zaškrtnutím Určit 
vlastní počátek a pojmenováním např. Nová lze určit nový počátek kliknutím na určený bod 
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G. Nastavení nového obráběcího postupu 
 
Obráběcím postupem se rozumí souhrn instrukcí (volba nástrojů, cykly obrábění, výměny 
nástrojů,…), které vstupují do procesu obrábění a ze kterých se generuje NC-kód. 
Po přechodu z modulu CAD do CAM se objeví dialogové okno Nový obráběcí postup, ve 
kterém se definují nastavení: 

 
• Jméno postupu-např. Test 
• Profese- frézování 
• Postprocesor (NC-stroj)-vybere se 

odpovídající z dostupných v 
nabídce 

• Počáteční obráběcí CPL-Půdorys 
• Nula stroje-definuje skutečný 

nulový bod stroje, standardně je 
totožný s nulou obrobku 

• Programování (typ posunutí) 
 
 

Kliknutím pravým tlačítkem v okně Instrukce na Test:fanuc3x.mpc: se otevře roletová 
nabídka: 

 
• Nový-definice nového obráběcího postupu 
• Vybrat-výběr postupu pro definování obrábění 
• Upravit- editace parametrů obráběcího postupu 
• Odstranit-odebrání  obráběcího postupu   
• Simulovat-simulace pohybu nástroje na obrazovce 
• Vypsat do souboru-transformace postupu do textového 

souboru 
• Obnovit-obnovení drah nástrojů 
• Regenerovat- přepočítání drah nástrojů 
• Skupina-možnost zobrazit instrukce po skupinách, např. po 

nástrojích 
 

 
 

H. Editace parametrů nového obráběcího postupu 
 
Dvojklikem na Test:fanuc3x.mpc: se otevře dialogové okno Parametry obráběcího 
postupu, ve kterém lze editovat základní parametry nastavení nového obráběcího postupu 
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2. Hrubování 

 
Obrábění v EdgeCAM je možné definovat za pomocí jednotlivých cyklů nebo operací (menu 
Operace), operace sestávají z několika instrukcí včetně cyklů. Postup obrábění se souvislým 
řízením 2.5D  se definuje zadáváním hodnot nabídek jednotlivých cyklů  
 

A.  Frézování čelní 
 
Čelním frézováním odebíráme nadbytečný materiál z čela součásti, pro určení plochy 
k frézování stačí označit vnější obrys součásti a případně vnitřní okna. Obráběcí ikony na 
panelu nástrojů Frézování se aktivují po vybrání nástroje z menu Nástroje -  Z databáze. 
 
ÚLOHA 2 – Vypracujte obráběcí postup pro cyklus Čelní frézování obrobku vytvořeného 
konstrukcí 3D modelu víka z Úlohy 1 
 
Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr čelní frézy ze Zásobníku nástrojů – dialogové okno všech nadefinovaných 
nástrojů se načte kliknutím na ikonu Zásobník nástrojů z panelu nástrojů CAM 

 
Panel nástrojů CAM 

 
 
 

 
Dialogové okno Zásobník nástrojů – pro čelní frézování obrobku vytvořeného 
konstrukcí 3D modelu víka z  Úlohy1 vybereme čelní frézu průměru 80 mm. 
V Zásobníku nástrojů lze vytvořit a upravit jakoukoliv jinou používanou frézu na stroji. 
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• Výběr cyklu Frézování čelní – příkazem z menu Frézování-Čelní nebo ikonou 

Frézování Čelní z panelu nástrojů Frézování se otevře dialogové okno Cyklus-
frézování Čelní se záložkami Základní, Výšky-hloubky, Najetí-vyjetí, Přejíždění  

 
• Nastavení parametrů v oknech záložek se provede podle následujících obrázků: 
 

 

Parametry v jednotlivých oknech záložek definují: 
 
a) Základní – zvolený způsob frézování s nastavením roztečí drah a úhlu drah vzhledem 

k ose X, přídavek od vnějšího profilu v rovině X-Y, maximální hloubku obrábění 
v ose Z při jednom přejezdu nástroje a řezné podmínky 

 
b) Výšky-Hloubky – zvolenou rovinu pro bezpečné přejíždění nástroje rychloposuvem, 

odměřovací rovinu určenou jako rovinu počátku obrábění, cílovou hloubku ubrání 
materiálu v ose z od odměřovací roviny 

 
c) Najetí-Vyjetí – zvolenou dráha nástroje pro najetí (vyjetí) do materiálu, dráhu tvoří 

oblouk definovaný poloměrem s úhlem a přímou délkou větve napojující se před 
oblouk (najetí se vytvoří v kolmé rovině k rovině X-Y) 

 
d) Přejíždění - zvolenou dráhu nástroje, spojující sousední dráhy pro určený způsob 

obrábění, dělí se na  Krátké a Dlouhé přejezdy, v případě zvolení sousledného nebo 
nesousledného způsobu frézování je možné definovat přejezd nástroje V úrovni 
Přejíždění nebo V optimální výšce 

 
• Určení Geometrie vymezující obráběnou oblast dvojklikem na libovolný prvek 

vnějšího profilu víka – je vygenerována dráha nástroje 
 

• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 
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Po zadání všech parametrů a vygenerování drah nástroje je možno provádět Simulaci a 
Simulaci s ověřením 
 
• Simulace – spuštění se provede v okně Simulace 

 
 

 
• Simulace s ověřením – spuštění se provede kliknutím na ikonu Simulátor ověření 

obrábění v panelu nástrojů CAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



 11 

B. Hrubování ve vrstvách-kapsy(dutiny) 
 

Hrubováním ve vrstvách lze obrábět kapsy, jejichž určující profil tvoří uzavřená křivka a 
uvnitř kapsy může být  libovolný počet ostrůvků různě vysokých, tvárníky a otevřené kapsy. 
V cyklu Hrubování se generují dráhy  postupně v nižších úrovňových rovinách podle zadané 
cílové hloubky a hloubky záběru s ponecháním přídavku na obvod a na dno pro dokončení 
jiným dokončovacím cyklem nebo operací. 

 
ÚLOHA 3 – Vypracujte obráběcí postup pro cyklus Hrubování ve vrstvách kapes obrobku 
vytvořeného čelním frézováním 3D modelu víka z Úlohy 2 
 
Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr válcové frézy ze Zásobníku nástrojů – dialogové okno všech nadefinovaných 
nástrojů se načte kliknutím na ikonu Zásobník nástrojů z panelu nástrojů CAM, po 
kliknutí na ikonu Válcová fréza vybereme válcovou frézu průměru 16 mm. 

 
 
 
 

• Výběr cyklu Hrubování ve vrstvách – provedení příkazem z menu Frézování -
Hrubování nebo ikonou Hrubování ve vrstvách z panelu nástrojů Frézování se 
otevře dialogové okno Cyklus-hrubování se záložkami Základní, Výšky-hloubky, 
Boční stěna,  Zaříznutí 

 
• Nastavení parametrů v oknech záložek se provede podle následujících obrázků: 
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Parametry v jednotlivých oknech záložek definují: 
 
a) Základní – zvolený způsob frézování se strategií obrábění, nastavením roztečí drah, 

přídavku na obvod a na dno, způsob zápisu NC kódu, toleranci generovaní drah, 
obrábění jedné oblasti po druhé až do konce zaškrtnutím Ucelené zóny najednou, 
obrábění kapes zadáním Polotovaru Žádný 

 
b) Výšky-Hloubky – zvolenou rovinu Přejíždění pro bezpečné přejíždění nástroje 

rychloposuvem, Odměřovací rovinu určenou jako rovinu počátku obrábění, Cílovou 
hloubku ubrání materiálu v ose Z od odměřovací roviny a Hloubku záběrů pro 
postupné odebírání materiálu 

 
c) Boční stěna – sklon stěny zadáním Úhlu boku od svislice a  Zaoblení horní a u dna, 

nebo volbou nakresleného bočního profilu Označit boční profil 
 

d) Zaříznutí – způsob Najetí nástroje do materiálu s parametry vygenerované 
programem nebo zadáním Povolené hloubky zářezu, Úhlu zaříznutí, atd. : 
- Automaticky – hrubovací cyklus vybírá nejlepší způsob zaříznutí do materiálu 

podle tvaru obráběné součástí v preferovaném pořadí  Pod úhlem, Spirálně,      
Cik-Cak, Podle profilu, případně Osovém při zaškrtnutém Lze zaříznout v ose 

- Předvrtaná díra – umožňuje definovat bod zaříznutí v dříve vyvrtaném otvoru 
- Spirálně – je preferovaným způsobem Zaříznutí 
- Cik-Cak – zahloubení nástroje se provede pod Úhlem zaříznutí 

 
• Určení Geometrie vymezující obráběnou oblast definovanou jednotlivými prvky nebo 

profilem. Po ukončení příkazu jsou vygenerovány dráhy nástroje v každé kapse včetně 
drah Najetí 

 
• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 

 
Po zadání všech parametrů a vygenerování drah nástroje je možno provádět Simulaci a 
Simulaci s ověřením 

 
        Vygenerované dráhy v kapsách                             Obraz po simulaci s ověřením 
 

 
ÚLOHA 4 – Vypracujte obráběcí postup pro cyklus Hrubování ve vrstvách kapes obrobku 
vytvořeného čelním frézováním 3D modelu víka z Úlohy 2, kapsy 1 a 3 mají rovné stěny, 
kapsa 2 (červená) má šikmou stěnu. 
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Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr válcové frézy ze Zásobníku nástrojů pro obrábění kapes 1 a 3, vybereme 
válcovou frézu průměru 16 mm 

 
• Výběr cyklu Hrubování ve vrstvách, nastavení parametrů v oknech záložek se 

provede stejně jako v Úloze 3 
 

• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny 
 

• Výběr válcové frézy ze Zásobníku nástrojů pro obrábění kapsy 2, vybereme 
válcovou frézu průměru 10 mm 

 
• Výběr cyklu Hrubování ve vrstvách, nastavení parametrů v oknech záložek se 

provede stejně jako v Úloze 3, v záložce Boční stěna se zadá Úhel boku od svislice a 
Zaoblení, v záložce Výšky-Hloubky se zadá Hloubka záběrů, v nabídce Mezi-
záběry slouží Hloubka záběrů pro obrábění zbytků materiálu vytvořených schodků 
po předchozím obrábění šikmé stěny kapsy 

 
• Nastavení parametrů v oknech záložek se provede podle následujících obrázků: 

 

 
• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny 

 
Vygenerované dráhy nástrojů: 

 
        v kapsách s rovnými stěnami                               v kapse se šikmými stěnami 
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C. Hrubování ve vrstvách-tvárníky(nálitky) 

 
V případě obrábění součástí typu tvárník (vnější tvar) je nutné nastavit volbu Polotovar se 
určí na hodnotu Profilem v okně Cyklus-hrubování a záložce Základní 
 
ÚLOHA 5 –  vytvořte 3D drátový model dle zadaných rozměrů, nastavte nový obráběcí 
postup v CAM a  vypracujte obráběcí postup pro cyklus Hrubování ve vrstvách tvárníku 
 

 
 

 
Drátový 3D model vytvoříme stejným postupem jako v Úloze 1- nakreslení 2D profilů, změna 
barev a vrstev, vytvoření 3D modelu Projekcí, vytvoření polotovaru a definování nové 
NULY  
 
          Drátové  zobrazení 3D modelu                                    Průsvitné zobrazení polotovaru                                                          
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Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr válcové frézy ze Zásobníku nástrojů – dialogové okno všech nadefinovaných 
nástrojů se načte kliknutím na ikonu Zásobník nástrojů z panelu nástrojů CAM, po 
kliknutí na ikonu Válcová fréza vybereme válcovou frézu průměru 30 mm. 

 
• Výběr cyklu Hrubování ve vrstvách – provedení příkazem z menu Frézování -

Hrubování nebo ikonou Hrubování ve vrstvách z panelu nástrojů Frézování se 
otevře dialogové okno Cyklus-hrubování se záložkami Základní, Výšky-hloubky, 
Boční stěna,  Zaříznutí 

 
• Nastavení parametrů v oknech záložek Základní a Výšky-Hloubky se provede podle 

následujících obrázků(zbylé záložky nenastavujeme): 
 

 
Po označení Geometrie pro obrábění a určení profilu polotovaru dvojklikekm na příslušné 
profilové křivky dojde k vygenerování drah nástroje 
 
• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny 

 
         Vygenerované dráhy nástroje                                  Obraz po simulaci s ověřením                                                       
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ÚLOHA 6 –  vytvořte 3D drátový model dle zadaných rozměrů z Úlohy 5, nastavte nový 
obráběcí postup v CAM a vypracujte obráběcí postup pro cyklus Hrubování tvárníku. 
Součást  konstrukčně definujte se šikmými stěnami určenými bočním profilem podle obrázků. 
 
             Drátové zobrazení modelu                                      Průsvitné zobrazení polotovaru 

 
Drátový 3D model vytvoříme kliknutím na ikonu Ekvidistanta z panelu nástrojů CAD a 
nastavením hodnot v dialogovém okně Ekvidistanta, boční profil nakreslíme. 
 

Po nakreslení základny se spodním profilem volíme 
hodnoty v dialogovém okně Ekvidistanta, po 
zobrazení horního profilu zaoblíme ostré rohy 
rádiusem R 12.5.  
Boční křivku definujeme horním rádiusem R10 a 
spodním R15, propojenými úsečkou a změnou prvků 
na Profil kliknutím na ikonu Profil z panelu nástrojů 
CAD, změníme barvy a vrstvy, vytvoříme polotovar 
a definujeme novou NULU 
 

Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr válcové frézy ze Zásobníku nástrojů – dialogové okno všech nadefinovaných 
nástrojů se načte kliknutím na ikonu Zásobník nástrojů z panelu nástrojů CAM, po 
kliknutí na ikonu Válcová fréza vybereme válcovou frézu průměru 30 mm. 

 
• Výběr cyklu Hrubování ve vrstvách – provedení příkazem z menu Frézování -

Hrubování nebo ikonou Hrubování ve vrstvách z panelu nástrojů Frézování se 
otevře dialogové okno Cyklus-hrubování se záložkami Základní, Výšky-hloubky, 
Boční stěna,  Zaříznutí 

 
• Nastavení parametrů v oknech záložek Základní se provede stejně jako v Úloze 5 a 

Výšky-Hloubky podle následujícího obrázku (zbylé záložky nenastavujeme): 
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Po označení Geometrie pro obrábění, vybrání bočního profilu a určení profilu polotovaru 
dvojklikem na příslušné profilové křivky dojde k vygenerování drah nástroje 
 
• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny 

 
Obrobení zbytků – válcová fréza použitá pro hrubovací cyklus mněla větší poloměr než 
je poloměr definovaný v rozích horního profilu, proto definujeme obrobení zbytků 
menším nástrojem: 
 
• Výběr válcové frézy průměru 10 mm ze Zásobníku nástrojů 

 
• Výběr cyklu Hrubování ve vrstvách – nastavení v záložce Základní se provede 

stejně jako v předcházejícím cyklu, navíc se zaškrtne Odřezat zbytky po předchozím 
hrubování, nastavení v záložce Výšky-hloubky se provede nadefinováním Hloubka 
záběrů 2.  

 

 
 

Hloubka záběru se stanovuje stejně jako při předcházejícím hrubovacím cyklu                
v nastavení Mezi-záběry, pro obrábění zbytků se volí menší nástroj 
Po kliknutí na OK dojde k automatickému vygenerování drah nástroje pro odřezání 
zbytků materiálu 

 
• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny 
 

 
            Vygenerované dráhy nástroje                                  Obraz po simulaci s ověřením                                                       
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D. Hrubování ve vrstvách-otevřené kapsy(dutiny) 
 
Geometrie součásti určená pro obrábění musí tvořit otevřenou dutinu a profil polotovaru se 
musí částečně překrývat s profilem určeným pro obrábění, oba profily mohou ležet ve stejné 
úrovni osy Z, případně je možno profil polotovaru posunout. 
 
ÚLOHA 7 –  vytvořte 3D drátový model součásti s otevřenými kapsami dle zadaných 
rozměrů, nastavte nový obráběcí postup v CAM pro obrobení kapes a vypracujte obráběcí 
postup pro cyklus hrubování kapes obrobku. 
 

 
 

 
 
Drátový 3D model vytvoříme stejným postupem jako v Úloze 1 
 
      Drátové  zobrazení 3D modelu                                    Průsvitné zobrazení polotovaru                                                          
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Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr válcové frézy ze Zásobníku nástrojů pro obrábění otevřených kapes, 
vybereme válcovou frézu průměru 10 mm 

 
• Výběr cyklu Hrubování ve vrstvách – provedení příkazem z menu Frézování -

Hrubování nebo ikonou Hrubování ve vrstvách z panelu nástrojů Frézování se 
otevře dialogové okno Cyklus-hrubování 

 
• Nastavení parametrů v okně záložky Základní se provede stejně jako v Úloze 5 a 

v oknech záložek Výšky-Hloubky a Zaříznutí se provede podle následujících 
obrázků (ostatní nenastavujeme): 

 

Nastavení Odstup vnějšího najetí v záložce Zaříznutí definuje délku nájezdu pracovním 
posuvem k obrobku v rovině X-Y 
 
• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny 

 
            Vygenerované dráhy nástroje                                  Obraz po simulaci s ověřením                                                       
 
 
 

 
 

E. Hrubování ve vrstvách-trochoidní obrábění 
 
Trochoidní obrábění umožňuje obrábění i v místech prvního záběru menší šířkou záběru, než 
je celý průměr nástroje. Tím se přiblíží tato šířka prvního záběru šířce dalších rozšiřujících 
záběrů.    
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ÚLOHA 8–  vytvořte 3D drátový model součásti s drážkou dle zadaných rozměrů polotovaru 
z Úlohy 7, rozměry drážky volte 100 x 30 x 10mm, nastavte nový obráběcí postup v CAM a  
vypracujte obráběcí postup pro cyklus obrábění  drážky součásti Trochoidním hrubováním.  
 
           Drátové  zobrazení 3D modelu                              Průsvitné zobrazení polotovaru                                                          
 

 
 
Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr válcové frézy ze Zásobníku nástrojů pro obrábění drážky, vybereme válcovou 
frézu průměru 20 mm 

 
• Výběr cyklu Hrubování ve vrstvách – provedení příkazem z menu Frézování -

Hrubování nebo ikonou Hrubování ve vrstvách z panelu nástrojů Frézování se 
otevře dialogové okno Cyklus-hrubování 

 
• Nastavení parametrů v okně záložky Základní se provede stejně jako v Úloze 5-

nastavení Rozteč řádek u stěny se nevyplní a v okně záložky Výšky-Hloubky se 
nastaví Cílová hloubka -10 a Hloubka záběrů 10, v okně Zaříznutí se zaškrtne 
Trochoidní (ostatní nenastavujeme) 

 
• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny 

 
                 Vygenerované dráhy nástroje                                  Obraz po simulaci s ověřením                                                       
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3. Dokončovací obrábění 
 

Pro dokončovací obrábění méně komplikovaných uzavřených i otevřených profilů slouží 
cyklus frézování Po 2D profilu, v případě složitějších úloh se doporučuje používat cyklus 
Dokončení Po profilech, který podobně jako cyklus Hrubování umožňuje generování drah 
nástrojů pomocí geometrie 2D. 
 

A. Dokončování Po 2D profilu-kapsy(dutiny) 
 
Cyklus Po 2D profilu slouží pro dokončovací obrábění po Hrubování nebo může definovat 
samostatný cyklus s možností nastavení Korekce na poloměr nástroje. Podobně jako 
v hrubovacích cyklech je možno definovat obrábění prvků se šikmými stěnami. 
 
ÚLOHA 9 – vypracujte obráběcí postup pro cyklus obrábění dokončováním Po 2D profilu 
kapsy víka z ÚLOHY 3 
 
Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr válcové frézy ze Zásobníku nástrojů pro obrábění drážky, vybereme válcovou 
frézu průměru 10 mm 

 
• Výběr cyklu Po 2D profilu – provedení příkazem z menu Frézování - Po 2D profilu 

nebo ikonou Frézování Profilem z panelu nástrojů Frézování se otevře dialogové 
okno Cyklus-frézování Po 2D profilu se záložkami Základní, Výšky-Hloubky, 
Najetí-vyjetí, Boční stěna, Prováděcí volby 

 
• Nastavení parametrů v oknech záložek se provede podle následujících obrázků: 
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Parametry v jednotlivých oknech záložek definují: 
 
a) Základní – zvolený způsob frézování s definováním NC kódu po Ekvidistantě nebo 

po Geometrii profilu s korekcí 
 
b) Výšky-Hloubky – zvolenou rovinu pro bezpečné přejíždění nástroje rychloposuvem, 

odměřovací rovinu určenou jako rovinu počátku obrábění, cílovou hloubku ubrání 
materiálu v ose Z od odměřovací roviny 

 
c) Najetí-Vyjetí – zvolenou dráhu nástroje pro najetí (vyjetí) do materiálu, dráhu tvoří 

oblouk definovaný poloměrem s úhlem a přímou délkou větve napojující se před 
oblouk (najetí se vytvoří v rovině X-Y), doplňky na profilu určují oddálení nebo 
přiblížení bodu Startu a Konce vzhledem k nadefinovanému profilu 

 
d) Boční stěna – parametry související s tvarem boční stěny a hloubkou záběrů, 

optimalizací průběhu cyklu zaškrtnutím Nezvedat mezi záběry a Prováděcí volby 
nedochází k vyjetí nástroje do roviny Přejíždění před následující dráhou 

 
e) Prováděcí volby – zvolenou strategii objezdu rohů, stranu profilu k obrábění, 

zaškrtnutím Pouze uzavřené profily se určuje celá velikost kapsy pro obrábění, 
zaškrtnutím Použít i půlicí bod se určuje bod Startu např. střed úsečky 

 
• Určení Geometrie vymezující obráběnou oblast definovanou jednotlivými prvky nebo  

profilem, na obrazovce se objeví u profilu šipka, která znamená Start obrábění  a 
hvězdička, která znamená Konec obrábění, Start a Konec obrábění lze posunout 
kliknutím levým tlačítkem na symbol, případně při podržení klávesy Ctrl – posunout 
současně Start i Konec. Po ukončení příkazu jsou vygenerovány dráhy nástroje v 
kapse včetně drah Najetí 

 
• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 

 
 

Po zadání všech parametrů a vygenerování drah nástroje je možno provádět Simulaci a 
Simulaci s ověřením 
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                  Start a Konec obrábění                    Vygenerované dráhy nástroje  pro dokončování                                
 

 

 
                   Vygenerované dráhy nástroje                        
                   pro hrubování a dokončování                             Obraz po simulaci s ověřením                                                       
 

 

 
Použití korekce 

 
Příkaz Korekce z menu Nástroje v případě cyklu Po 2D profilu má být vyvolán před 
definovaným cyklem, může být vyvolán i později a přesunut před vlastní cyklus. 
 
Definování vyvolání korekce: 
 

• Výběr příkazu Korekce z menu Nástroje 
 

• Výběr typu korekce Levá nebo Pravá podle potřeby 
 

• V záložce Základní v dialogovém okně Cyklus-frézování Po 2D profilu vybereme 
způsob Posunutí nástroje - NC-systém, NC kód je v tomto případě generován jako 
souřadnice Geometrie profilu, na obrazovce jsou vygenerovány  2 dráhy – jedna dráha 
pro využití v modulu Simulace a druhá dráha odpovídající Geometrii profilu. Při 
volbě Ekvidistanta je vygenerována dráha již posunuta o poloměr nástroje. 
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                 Dvě dráhy vygenerované při zadání Korekce 
 
 

   
    
 
Růžová – pro Simulaci 
 
Červená – pro NC-kód 
 
 
 
 
 
 

 
 
ÚLOHA 10 – vypracujte obráběcí postup pro cyklus obrábění dokončováním Po 2D profilu 
kapsy víka se šikmou stěnou z ÚLOHY 4 
 
Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr válcové frézy ze Zásobníku nástrojů pro dokončování, vybereme válcovou 
frézu průměru 10 mm 

 
• Výběr cyklu Po 2D profilu – provedení příkazem z menu Frézování - Po 2D profilu 

nebo ikonou Frézování Profilem z panelu nástrojů Frézování se otevře dialogové 
okno Cyklus-frézování Po 2D profilu  

 
• Nastavení parametrů v okně záložky Základní, Výšky-Hloubky, Najetí-vyjetí a 

Prováděcí volby se provede stejně jako v Úloze 9, okno záložky Boční stěna  se 
nastaví dle obrázku 

 
  
Zadáním hodnoty Výška příčné 
drsnosti (např. 0.02) lze zahustit 
řádky drah – hodnota představuje 
max. výšku materiálu, která může 
zůstat mezi sousedními řádky drah.  

 
• Určení Geometrie vymezující obráběnou oblast dvojklikem na libovolný prvek profilu  

kapsy víka 
 

• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 
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         Vygenerované dráhy nástroje  bez           a          s definováním Výška příčné drsnosti                      
 

 
 

B. Dokončování Po 2D profilu -tvárníky(nálitky) 
 
ÚLOHA 11 – vypracujte obráběcí postup pro cyklus obrábění dokončováním Po 2D profilu 
tvárníku se šikmými stěnami určenými bočním profilem z Úlohy 6 
 
Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr kulové frézy průměru 20 mm ze Zásobníku nástrojů 
 

• Výběr cyklu Po 2D profilu – provedení příkazem z menu Frézování - Po 2D profilu 
nebo ikonou Frézování Profilem z panelu nástrojů Frézování 

 
• Nastavení parametrů v okně záložek Výšky-Hloubky a Boční stěna podle obrázků: 

 

 
 

• Určení Geometrie vymezující obráběnou oblast dvojklikem na libovolný prvek profilu  
tvárníku na horní ploše, správné označení startovacího bodu vně profilu 

 
• Označení prvku vnějšího boku profilu tváníku 

 
• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 
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           Vygenerované dráhy nástroje                                  Obraz po simulaci s ověřením                                                       
 

 
 

C. Dokončování Po 2D profilu - otevřené kapsy(dutiny) 
 
ÚLOHA 12 – vypracujte obráběcí postup pro cyklus obrábění dokončováním Po 2D profilu 
otevřených kapes součásti z ÚLOHY 7 
 
Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr válcové frézy ze Zásobníku nástrojů pro dokončování, vybereme válcovou 
frézu průměru 10 mm 

 
• Výběr cyklu Po 2D profilu – provedení příkazem z menu Frézování - Po 2D profilu 

nebo ikonou Frézování Profilem z panelu nástrojů Frézování 
 

• Nastavení parametrů v okně záložek Základní, Výšky-Hloubky, Najetí-vyjetí a 
Boční stěna podle obrázků: 
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• Určení Geometrie vymezující obráběnou oblast kliknutím na první a poslední krajní 
prvek profilu otevřené kapsy s využitím příkazu Řetěz Od-Do z panelu nástrojů 
Manipulace (zadáme nejdříve), správné označení startovacího bodu uvnitř profilu 
přesunutím k druhému krajnímu prvku 

 

 
 

• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 
 
            Vygenerované dráhy nástroje                                  Obraz po simulaci s ověřením                                
 

    
 

4. Frézování drážek 
 

Obrábění drážek lze definovat příkazem Drážky z menu Frézování nebo ikonou Frézování 
Drážky z panelu nástrojů Frézování.  

 
 
 

 
V cyklu Drážky je nástroj veden středem po označeném profilu, profil může být uzavřený 
nebo otevřený a v cyklu lze využít dvě Strategie obrábění – 2D nebo 3D. Jestliže v jednom 
cyklu obrábění je několik drážek, můžeme definovat způsob přejezdu mezi nimi parametrem 
Způsob přejíždění.  
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ÚLOHA 13 – vypracujte obráběcí postup pro cyklus Frézování Drážky nápisu svého jména, 
nápis definujte True Type z menu Geometrie příkazem Text dle obrázku, případně logo firmy 

Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr frézy ze Zásobníku nástrojů, vybereme drážkovací frézu průměru 5 mm 
 

• Výběr cyklu Drážky z menu Frézování nebo ikonou Frézování Drážky z panelu 
nástrojů Frézování.  

 
• Nastavení parametrů v okně záložek Základní a Výšky-Hloubky podle obrázků: 

 
• Výběr Geometrie profilu písmen pro obrobení a Enter, jsou vygenerovány Starty a 

Konce drah a dráhy nástrojů 
 

• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 
 

 
 

• Vygenerované dráhy nástroje  a                                
Obrazy po simulaci s ověřením                                                       
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5. Frézování textů 

 
Při obrábění různých součástí nastává potřeba v konečné fázi vyfrézovat nápis nebo číslo. 
Text pro obrábění může být vytvořený v EdgeCAM, načten z jiného programu CAD nebo 
textového souboru. Písmo ve Windows (True Type) má určenou tloušťku, parametry typu 
Kurziva, Tučné nebo Zrcadlení lze nastavit jako vlastnosti. Podle použité metody obrábění 
můžeme získat nápis hloubkový nebo vystouplý. 
 

A. Frézování hloubkového textu 
 
ÚLOHA 14 – vypracujte obráběcí postup pro cyklus obrábění hloubkového nápisu 
EdgeCAM, nápis definujte True Type z menu Geometrie příkazem Text, zvolte písmo Arial 
Black a výšku písma 60, ke zvolenému nápisu nadefinujte polotovar Hranol hloubky 10 mm. 

 
 

 
 
Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr frézy ze Zásobníku nástrojů, vybereme válcovou frézu průměru 5 mm 
 

• Výběr cyklu Hrubování ve vrstvách – provedení příkazem z menu Frézování -
Hrubování nebo ikonou Hrubování ve vrstvách z panelu nástrojů Frézování se 
otevře dialogové okno Cyklus-hrubování 

 
• V záložce Základní označíme Typ geometrie Drátová a Polotovar Žádný  

 
• V záložce Výšky-Hloubky napíšeme Přejíždění 10, Odměřovací rovina 0 a Cílová 

hloubka -5 
 

• Označení Geometrie pro obrábění kliknutím na nápis EdgeCAM 
 

• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 
 

          Vygenerované dráhy nástroje                                  Obraz po simulaci s ověřením                                                       
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B. Frézování vystouplého textu 
 
ÚLOHA 15 – definujte cyklus obrábění vystouplého nápisu EdgeCAM, nápis definujte True 
Type z menu Geometrie příkazem Text, zvolte písmo Arial Black a výšku písma 60, ke 
zvolenému nápisu nadefinujte polotovar Hranol hloubky 10 mm. 
 
Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr frézy a cyklu stejně jako v Úloze 13, průměr frézy volíme 2 mm 
 

• Výběr cyklu Hrubování ve vrstvách 
 

• V záložce Základní označíme Typ geometrie Drátová a Polotovar Profil 
 

• V záložce Výšky-Hloubky napíšeme Přejíždění 10, Odměřovací rovina 0 a Cílová 
hloubka -2 

 
• Označení Geometrie pro obrábění kliknutím na nápis EdgeCAM a polotavaru 

dvojklikem na horní prvek profilu polotovaru 
 
• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 
 

           Vygenerované dráhy nástroje                                  Obraz po simulaci s ověřením                                  
 

 
 

C. Frézování vektorového textu 
 
ÚLOHA 16 – vypracujte obráběcí postup pro cyklus obrábění vektorového nápisu EdgeCAM 
zadáním Jednoduché - Vektorové z menu Geometrie příkazem Text, zvolte písmo 
standard s výškou 60, ke zvolenému nápisu nadefinujte polotovar Hranol hloubky 10 mm. 

 
 

 
Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr frézy ze Zásobníku nástrojů, vybereme válcovou frézu průměru 5 mm 
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• Výběr cyklu Texty z menu Frézování 

 
• Nastavení parametrů v okně záložek Základní, Výšky-Hloubky v dialogovém okně 

CYKLUS-frézování Textu podle obrázků: 
 

 
• Označení Geometrie pro obrábění kliknutím na nápis EdgeCAM 

 
• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 

 
             Vygenerované dráhy nástroje                                  Obraz po simulaci s ověřením                                                       
     

 
 
 

6. Gravírování 
 

 
EdgeCAM umožňuje využít pro gravírování geometrie cyklus Po 2D profilu, aby byla 
vytvořená správně dráha nástroje, je nutné označit nastavení Včetně ohranění profilu 
v záložce Prováděcí volby. Pro gravírování lze používat pouze kuželové frézy. 
Cyklus Po 2D profilu s kuželovou frézou lze využít jako dokončovací obrábění po 
předcházejícím hrubování. 
 
ÚLOHA 17 – nakreslete geometrii ve tvaru písmene T dle obrázku, vytvořte polotovar tvaru 
Hranol hloubky 15, nastavte nový obráběcí postup v CAM pro gravírování a definujte 
gravírování v cyklu Po 2D profilu obrobku.   



 32 

                                                                                                                                                             
           Definování postupu obrábění: 
                                                                                                                                              

• Výběr frézy ze Zásobníku nástrojů, 
vybereme kuželovou frézu průměru 
20 mm 

                                                                                                                                                                                 
• Výběr cyklu Po 2D profilu – 

provedení příkazem z menu 
Frézování - Po 2D profilu nebo 
ikonou Frézování Profilem z panelu 
nástrojů Frézování 

 
 
 

 
• Nastavení parametrů v okně záložek Výšky-Hloubky a Prováděcí volby podle 

obrázků: 
 

 
 

• Určení Geometrie vymezující gravírovanou oblast dvojklikem na libovolný prvek 
geometrie písmene T, správné označení startovacího bodu  

 
• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 

 
              Vygenerované dráhy nástroje                                  Obraz po simulaci s ověřením                                                       
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7. Vrtání, Vystružování, Vyvrtávání a Závitování 
 

Pro definování tvorby děr v EdgeCAM slouží cyklus Vrtání/Závitování  z menu Frézování, 
který zahrnuje různé způsoby vrtání. Termínem Vrtání označujeme všechny strategie tvorby 
děr. Průběh Vrtacího/Závitovacího cyklu je závislý na Cílové hloubce. Pro definici tohoto 
cyklu lze vybrat 2D geometrii  určenou body, osami symetrie nebo oblouky. Při vrtání většího 
počtu děr lze  optimalizovat dráhy nástroje s cílem minimalizovat přejezdy nástroje.   
 
ÚLOHA 18 – nakreslete geometrii otvorů dle obrázku, vytvořte polotovar tvaru Hranol 
Hloubky 15, nastavte nový obráběcí postup v CAM pro vrtání a vypracujte obráběcí postup 
pro cyklus Vrtání/Závitování obrobku.   
 

 
  Definování postupu obrábění: 
                                                                                                                                                  

• Výběr vrtáku ze  Zásobníku 
nástrojů, vybereme vrták  
průměru 4 mm, v dialogovém 
okně Nástroj, záložce Další 
volby určíme řízení pohybu Na 
špičku nebo Na plný průměr 

                                                                                                    
• Výběr cyklu Vrtání/Závitování 

z menu Frézování nebo ikonou 
Vrtací/Závitovací z panelu 
nástrojů Frézování 

 
 
 

• Nastavení parametrů v okně záložek Základní, Výšky-Hloubky, Nastavit záběry a 
Vymezit výběr podle obrázků: 
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Parametry v jednotlivých oknech záložek definují: 
 
a) Základní – volbu strategie obrábění(typu vrtacího cyklu): 

- vrtat – prosté vrtání s výjezdem rychloposuvem po každém záběru 
- vrtat s odtrhem – s výjezdem po každém záběru o 1 mm 
- vystružovat – sjezd i výjezd nástroje z Cílové hloubky přísuvem 
- vyvrtat – po dosažení Cílové hloubky nástroj poodjede od povrchu otvoru a vyjede 

rychloposuvem 
- závitovat – závitník po dosažení Cílové hloubky se zastaví, změní směr otáčení a 

vyjede přísuvem 
 

V případě vrtání velkého počtu děr, které jsou více vzdálené od sebe, lze optimalizovat 
dráhy přejezdu nastavením Pořadí vrtaných děr. 

 
 
b) Výšky-Hloubky – zvolenou rovinu pro bezpečné Přejíždění nástroje rychloposuvem, 

Odměřovací rovinu určenou jako rovinu počátku obrábění, Cílovou hloubku vrtání  
nástroje v ose Z od Odměřovací roviny. Lze nastavit i Různé úrovně a hloubky vrtání. 
V případě obrábění otvorů ležících v různých úrovňových rovinách program rozpozná 
jejich počáteční úroveň a vrták obrábí otvor do zadané Cílové hloubky a vrací se na 
úroveň Přejíždění v závislosti na úrovňové rovině díry při označení Díra na více 
úrovních. 

 
c) Nastavit záběry – velikost záběru(zahloubení) s možností definování úbytku každého 

následujícího záběru a vzdálenosti zpětného rychloposuvu 
 

d) Vymezit výběr – výběr kritérií pro označení a určení obráběných děr 
 

• Výběr všech děr průměru 1 – 10 mm oknem 
 

• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 
 
            Vygenerované dráhy nástroje                                  Obraz po simulaci s ověřením                                                       

 

 
 
 
V případě obrábění velkého počtu skupin různě velkých otvorů lze optimalizovat proces 
vrtání podle použitých nástrojů příkazem Seskupit podle nástroje v okně Instrukce.  
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           FRÉZOVÁNÍ 2.5 osé – 3D GEOMETRIE 
 

Asociativnost CAD/CAM systémů znamená propojení, kdy  konstrukční úpravy 3D 
objemového (Solid) modelu provedené v CAD systému znamenají aktualizaci součásti 
v CAM včetně drah nástrojů obrábění.  
EdgeCAM asociativně spolupracuje s CAD systémy Autodesk Inventor, Part Modeler, 
Pro/ENGINEER, Solid Edge, SolidWorks, Catia a dalšími založenými na jádře Parasolid. 
Objemové 3D modely lze načíst z CAD systémů včetně modelů polotovarů, upínek a stolu, 
což upřesňuje celou sestavu obráběné součásti. Pro tvorbu obráběcího postupu lze využít  
možností nastavení z 3D drátových modelů a další specifikace. 
 
 

1. Vyhledávání útvarů 3D objemových modelů 
 
Vyhledáváním útvarů v EdgeCAM se rozumí definování konstrukčních znaků převzatých 
z 3D objemových modelů jako jsou Dutiny, Otvory, Profily, atd., které tvoří základ pro 
generování drah nástrojů obrábění. Útvary je možno vyhledávat automaticky nebo ručně 
příkazy z panelu nástrojů Modely 
 
Postup přípravy objemového 3D modelu pro CAM: 
 

A. Načtení sestavy objemového 3D modelu skříně z CAD systému 
 

                      
B. Vyhledání útvarů 3D modelu skříně 

 
Pro přípravu 3D modelu skříně využijeme vhodný CAD systém a obrázek viz výše 
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ÚLOHA 19 – nakreslete 3D model skříně podle obrázku ve zvolených rozměrech 
v Inventoru, Solid Edge nebo jiném vhodném CAD systému, k modelu skříně vytvořte 3D 
model polotovaru, který bude stejného tvaru s výškou větší o 2mm. Vyhledejte útvary modelu 
skříně pro přípravu obrábění v CAM 
 
                  Polotovar                                                                 Polotovar a součást 
 

   
 
Definování postupu vyhledávání útvarů: 
 
1. Ruční určování útvarů typu Dutina 
 

• Na obrazovce zviditelníme pouze součást – ostatní vrstvy skryjeme 
 

• Vytvoříme vrstvu Dutiny a aktivujeme ji 
 

• Klikneme na ikonu Frézovací útvar(dnem) z panelu Modely 
 

• Označíme jednotlivá dna dutin – ohraničujícími křivkami je určen útvar Dutina 
 
                   Označená dutina dnem                                                      Určený útvar Dutina 
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2. Automatické určování útvarů typu Otvor 
 

• Klikneme na ikonu Automaticky určit útvary z panelu Modely 
 

• Nastavíme parametry v okně Rozpoznat útvary dle obrázku a v záložce Parametry 
zobrazení zvolíme barvu a název vrstvy pro díry: 

 
   
 

 
• Označíme 3D těleso – středy a kružnicemi jsou určeny útvary Díry 

    
                Označené 3D těleso                                                     Určené útvary Díra 

   
 
3. Ruční určování útvarů typu Profil 
 

• Vytvoříme vrstvu Profil a aktivujeme ji 
 

• Klikneme na ikonu Profil(obvod-hranice) z panelu Modely 
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• Označíme horní nejvyšší vnější profil - ohraničujícími křivkami je určen útvar Vnější 
tvar 2D 

 
              Označené 3D těleso                                             Určené útvary Vnějsí tvar 2D 
  

 
 
 
 

2. Hrubování 
 

A. Frézování čelní 
 
ÚLOHA 20 – vypracujte obráběcí postup pro cyklus Čelní frézování obrobku vytvořeného 
3D modelu skříně z Úlohy 19 
 
Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr frézy ze Zásobníku nástrojů, vybereme válcovou frézu průměru 70 mm 
 

• Výběr cyklu Frézování čelní – příkazem z menu Frézování -Čelní nebo ikonou 
Frézování Čelní z panelu nástrojů Frézování se otevře dialogové okno Cyklus-
Frézování Čelní se záložkami Základní, Výšky-hloubky, Boční stěna,  Zaříznutí 

 
• Nastavení parametrů v oknech záložek se provede podle následujících obrázků: 
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• Určení Geometrie vymezující obráběnou oblast kliknutím na horní profil součásti – po 

ukončení příkazu jsou vygenerovány dráhy nástroje 
 

• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM   
 
 

B. Hrubování ve vrstvách-kapsy(dutiny) 
 
ÚLOHA 21 – vypracujte obráběcí postup pro cyklus Hrubování ve vrstvách dutin obrobku  
z Úlohy 20 
 
Definování postupu obrábění dutiny levé(největší s ostrůvkem): 
 

• Výběr válcové frézy ze Zásobníku nástrojů pro hrubování ve vrstvách, vybereme 
válcovou frézu průměru 6 mm 

 
• Výběr cyklu Hrubování ve vrstvách – provedení příkazem z menu Frézování -

Hrubování nebo ikonou Hrubování ve vrstvách z panelu nástrojů Frézování se 
otevře dialogové okno Cyklus-hrubování 

 
• Nastavení parametrů v oknech záložek se provede podle následujících obrázků: 
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• Určení Geometrie vymezující 

obráběnou oblast kliknutím na profil 
určující útvar Dutina součásti – po 
ukončení příkazu jsou vygenerovány 
dráhy nástroje 

 
• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na 

ikonu Do výměny z panelu nástrojů 
CAM   

 
 
 

 
Definování postupu obrábění 2 dutin prostředních: 
 

• Výběr válcové frézy ze Zásobníku nástrojů pro hrubování ve vrstvách – nástroj 
ponecháme stejný, nevybíráme 

 
• Výběr cyklu Hrubování ve vrstvách 

 
• Nastavení parametrů v oknech záložek se provede podle následujících obrázků: 

    
Záložka Základní zůstane nastavena stejně jako u první dutiny, záložka Boční stěna nic 
 

• Určení Geometrie vymezující obráběnou oblast kliknutím na profil určující útvar 
Dutina součásti – po ukončení příkazu jsou vygenerovány dráhy nástroje 

 
• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM   
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Definování postupu obrábění dutiny pravé(kruhové): 
 

• Výběr válcové frézy ze Zásobníku nástrojů pro hrubování ve vrstvách, vybereme 
válcovou frézu průměru 8 mm 

 
• Výběr cyklu Hrubování ve vrstvách 

 
• Nastavení parametrů v oknech záložek se provede stejně jako u dutiny levé 
 
• Určení Geometrie vymezující obráběnou oblast kliknutím na profil určující útvar 

Dutina součásti – po ukončení příkazu jsou vygenerovány dráhy nástroje 
 

• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM   
 
 
 

3. Dokončovací obrábění 
 
Pro dokončovací obrábění použijeme cyklus Dokončení Po profilech, provedeme  dokončení 
v pravé díře stejným nástrojem jako při hrubování a útvaru Vnější tvar 2D. 
 
ÚLOHA 22 – vypracujte obráběcí postup pro cyklus Dokončení Po profilech ve třetí(pravé) 
dutině a útvaru Vnější tvar 2D obrobku z Úlohy 21 
 
Definování postupu obrábění dutiny pravé (kruhové): 
 

• Výběr válcové frézy ze Zásobníku nástrojů pro hrubování ve vrstvách – nástroj 
ponecháme stejný, nevybíráme 

 
• Výběr cyklu Dokončení Po profilech 

 
• Nastavení parametrů v oknech záložek se provede podle následujících obrázků: 
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• Určení Geometrie vymezující obráběnou oblast kliknutím na profil určující útvar 

Dutina součásti – po ukončení příkazu jsou vygenerovány dráhy nástroje 
 

• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM   
 
 
 
Definování postupu obrábění útvaru Vnější tvar 2D: 
 

• Výběr válcové frézy a výběr cyklu je stejný jako u dutiny pravé(kruhové) 
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• Nastavení parametrů v oknech záložek se provede podle následujících obrázků, ostatní 
stejné jako u dutiny pravé: 

 

  
• Určení Geometrie vymezující obráběnou oblast kliknutím na profil určující útvar 

Vnější tvar 2D – po ukončení příkazu jsou vygenerovány dráhy nástroje 
 

• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM   
 
                

4. Vrtání 
 
Pro obrobení otvorů použijeme příkaz Vrtání/Závitování z menu Operace, což značně 
urychlí definování postupu obrábění děr – většina nastavení je provedena automaticky 
 
ÚLOHA 23 –vypracujte obráběcí postup pro operaci Vrtání/Závitování obrobku z Úlohy 22 
 
Definování postupu obrábění útvaru Slepá díra: 
 

• V okně Útvary klikneme pravým tlačítkem na útvar Slepá díra a vybereme z nabídky 
Vrtání/Závitování – objeví se dialogové okno Operace Vrtání/Závitování 
s některými nastavenými parametry v záložkách  Základní, Navrtat, Zahloubit, 
Hrubovat a Dokončit (parametry definované útvarem), tyto lze editovat a ostatní 
definovat v oknech záložek  a vše potvrdit     
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• Vygenerují se dráhy nástroje a v okně Instrukce se vygeneruje soubor jednotlivých 

cyklů a instrukcí pod názvem Operace díry  
           

• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM   
 

 
              Vygenerované dráhy nástrojů                       Označené vygenerované dráhy nástrojů 

   
 
  
   
                   Obraz v průběhu simulace                                          Obraz po simulaci 
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SOUSTRUŽENÍ 2 osé – 2D GEOMETRIE 

 
Příprava součástí v CAD systémech pro soustružení může mít podobu 2D objektů , drátových 
nebo objemových 3D modelů. Tyto objekty lze importovat do EdgeCAMu a dále pak 
připravit pro výrobu. Specifika obrábění soustružením vyžadují vysvětlení některých 
nastavení programu, které jsou jiné než v modulu frézování. Při soustružení jsou nejdůležitější 
dvě osy – modrá osa Z a červená osa X, zelená osa Y plní pomocnou funkci při programování 
na obráběcích centrech s poháněnými nástroji v osách C, Y a B 
 
  

1. Příprava 2D objektů  
 

2D objekty připravené pro CAM lze připravit z načtených výkresových 2D objektů z CAD 
systémů nebo je lze vytvořit přímo v EdgeCAMu. 

 
Postup přípravy 2D objektu pro CAM: 
 

A. Načtení výkresu soustružené součásti z např. AutoCADu 
 

 
B. Odstranění nepotřebných elementů 

 
Pro přípravu 2D soustružené součásti vybereme (nakreslíme) obrys, vše ostatní je možno 
odstranit 
 
ÚLOHA 24 – nakreslete obrys soustružené součásti v EdgeCAMu dle zadaných rozměrů (viz 
obrázek) a nastavte nový obráběcí postup v CAM 
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C. Přenesení prvků do roviny ZX a nastavení prostředí ZX-soustružení 

 
Obrys součásti je nakreslen v rovině XY, pro přenesení prvků do roviny ZX použijeme příkaz 
Transformace-Změna souřadnic z menu Úpravy a změníme prostředí na ZX-soustružení 
 
            Odstraněné kóty a šrafy                                    Odstraněné nepotřebné svislé čáry 
 

 
D. Definování nulového bodu obrobku 

 
Nulový bod obrobku se definuje obvykle na čele součásti Posunutím soustružené součásti 
příkazem Posuň z panelu nástrojů Úpravy.  
V dialogovém okně Posunout se zaškrtne Dynamicky určit myší, oknem se vybere 
soustružená součást, určí se nulový bod pro určení počátku v průsečíku čela součásti a osy  a 
cílovým bodem se označí NULA na ploše. 
 
                    Nulový bod posunutý na čelo součásti 
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E. Vytvoření polotovaru 
 
Polotovar je prvek, ze kterého se budou ubírat vrstvy materiálu v modulu Simulace. 
Vlastnosti polotovaru se definují v dialogovém okně Polotovar/Upínka příkazem z menu 
Geometrie. Polotovar může mít tvar válce nebo libovolného rotačního tělesa 
  
Postup tvorby polotovarů: 

 
 
 

• Auto-polotovar zaškrtnutý – polotovarem je 
Válec s možností přídavků rozměrů na levém 
a pravém čele a na poloměru v absolutních 
hodnotách 

 
• Auto-polotovar nezaškrtnutý – polotovar je 

určen Válcem, 3D modelem nebo je vytvořen 
Soustružnický polotovar 

 
  
 
 

 
Při automatické tvorbě polotovaru je zároveň vygenerována automaticky oblast obrábění ve 
vrstvě Polotovar, oblast obrábění je vhodné přenést do vrstvy např. Oblast pomocí ikony 
Upravit vybrané prvky z panelu nástrojů Úpravy. 
 

F.   Nastavení nového obráběcího postupu 
 
Po přechodu z modulu CAD do CAM se objeví dialogové okno Nový obráběcí postup, ve 
kterém se definují nastavení: 
 

• Jméno postupu-např. Obrábění 
• Profese- Soustružení 
• Postprocesor (NC-stroj)-vybere 

se odpovídající z dostupných v 
nabídce 

• Počáteční obráběcí CPL-
Osový_ZX 

• Nula stroje-definuje skutečný 
nulový bod stroje, standardně je 
totožný s nulou obrobku 

• Programování (typ posunutí) 
 
 

G. Editace parametrů nového obráběcího postupu 
 
Dvojklikem na Test:fanuc2x.tcp: se otevře dialogové okno Parametry obráběcího 
postupu, ve kterém lze editovat základní parametry nastavení nového obráběcího postupu 
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2. Hrubování 

 
Hrubování znamená odebírání značného množství materiálu s možností ponechání přídavku 
pro dokončovací obrábění 
 

A. Soustružení čelní - pravoúhlé 
 
Čelním soustružením odebíráme nadbytečný materiál z čela součásti, pro určení plochy 
k soustružení stačí označit dva body: start a konec obrábění. Obráběcí ikony na panelu 
nástrojů Soustružení se aktivují po vybrání nástroje z menu Nástroje Z databáze. 
 
ÚLOHA 25 – Vypracujte obráběcí postup pro cyklus Pravoúhlé (čelní) soustružení obrobku 
vytvořeného obrysem z Úlohy 24 
 
Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr soustružnického nože ze Zásobníku nástrojů – dialogové okno všech 
nadefinovaných nástrojů se načte kliknutím na ikonu Zásobník nástrojů z panelu 
nástrojů CAM 

  
• Výběr cyklu Pravoúhlé soustružení – provedení příkazem z menu Soustružení -

Pravoúhlé nebo ikonou Pravoúhlé soustružení z panelu nástrojů Soustružení se 
otevře dialogové okno Cyklus-pravoúhlé soustružení. 

 
• Nastavení parametrů v se provede podle                                  Vygenerovaná dráha 
      následujícího obrázku: 

                                                   
 
• Označení začátku a konce cyklu – je vygenerována dráha nástroje 

 
• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 

 
• Provedení simulace obrábění 
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         Drátové zobrazení polotovaru                                    Průsvitné zobrazení polotovaru 
 

 
 

B. Hrubování podélné 
 
Podélným hrubováním odebíráme nadbytečný materiál z obvodu součásti, pro určení plochy 
k hrubování stačí označit obráběný profil řetězením a oblast obrábění 
 
ÚLOHA 26 – Vypracujte obráběcí postup pro cyklus Hrubování (podélné) na profil 
obrobku vytvořeného z Úlohy 25 
 
Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr soustružnického nože ze Zásobníku nástrojů – hrubovací nůž 
  

• Výběr cyklu Hrubování – provedení příkazem z menu Soustružení - Hrubování 
nebo ikonou Hrubování z panelu nástrojů Soustružení se otevře dialogové okno 
Cyklus-Hrubování na profil 

 
• Nastavení parametrů se provede podle následujícího obrázku: 
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• Označení obráběného profilu řetězením OD-DO a polotovaru – je vygenerována dráha 

nástroje 
 

• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 
 

• Provedení simulace obrábění 
 
             Vygenerované dráhy nástroje                                  Obraz po simulaci s ověřením                                                       

 
C. Hrubování a dokončování zápichů 

 
Cyklus Hrubování  a Dokončování zápichů slouží pro celkové obrábění zápichů. 
 
ÚLOHA 27 – Vypracujte obráběcí postup pro cyklus Hrubování a Dokončování zápichů 
obrobku vytvořeného z Úlohy 26 
 

• Výběr soustružnického nože ze Zásobníku nástrojů – zapichovací nůž levý 
  

• Výběr cyklu Hrubování zápichů – provedení příkazem z menu Soustružení – 
Hrubování zápichů nebo ikonou Hrubovat zápich z panelu nástrojů Soustružení se 
otevře dialogové okno Cyklus-Hrubování zápichů 

 
• Nastavení parametrů se provede podle následujícího obrázku: 
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• Označení prvků drážky a směrů posuvu a přísuvu – je vygenerována dráha nástroje 

 
• Výběr cyklu Dokončování zápichů – provedení příkazem z menu Soustružení – 

Dokončování zápichů nebo ikonou z panelu nástrojů Soustružení 
 

• Označení prvků drážky - je vygenerována dráha nástroje 
 

• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 
 

• Provedení simulace obrábění 
 
 

3. Dokončovací obrábění 
 

K dokončovacímu  obrábění na čisto patří cyklus Dokončování podle profilu a Dokončování 
zápichu. 
 

B. Dokončování podle profilu 
 
V cyklu Dokončování podle profilu systém generuje dráhu nástroje ve tvaru, který odpovídá 
geometrii určené k obrábění s možností definování parametrů Najetí a Vyjetí nástroje 
z materiálu. 
 
ÚLOHA 28 – Vypracujte obráběcí postup pro cyklus  Dokončování podle profilu 
obrobku vytvořeného z Úlohy 27 
 
Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr soustružnického nože ze Zásobníku nástrojů – dokončovací nůž 
 

• V dialogovém okně Úhly nastavení z menu Nástroje zatrhnout Nastavit 
  

• Výběr cyklu Dokončování podle profilu – provedení příkazem z menu Soustružení - 
Dokončování nebo ikonou Dokončování z panelu nástrojů Soustružení se otevře 
dialogové okno Cyklus- Dokončování podle profilu, před generováním cyklu lze 
zadat Korekci (Levá, Pravá, Ekvidistanta) z menu Nástroje 

 
• Nastavení parametrů se provede podle následujících obrázků: 
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• Označení obráběného profilu řetězením – je vygenerována dráha nástroje 
 

• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 
 
           Vygenerované dráhy nástroje                                  Obraz po simulaci s ověřením                                                       
 

 
 
 

4. Vrtání a závitování 
 
Pro obrábění otvorů slouží cyklus Vrtání/závitování, přičemž definování cyklu je podobné 
jako u frézování. Po vyvrtání díry můžeme pokračovat v obrábění vnitřním soustružením. 
 
ÚLOHA 29 – Vypracujte obráběcí postup pro cyklus  Vrtání/závitování a vytvořte díru 
průměru 18 mm do hloubky 100 mm v ose  obrobku vytvořeného z Úlohy 28 
 
Definování postupu obrábění: 
 

• Výběr vrtáku ze Zásobníku nástrojů – vrták 18 mm 
  

• Výběr cyklu Vrtání/závitování – provedení příkazem z menu Soustružení - 
Vrtání/závitování nebo ikonou Vrtání/závitování z panelu nástrojů Soustružení se 
otevře dialogové okno Cyklus- Vrtání/závitování se záložkami Základní, Výšky-
Hloubky, Nastavit záběry 

 
• Nastavení parametrů se provede podle následujících obrázků s hloubkou záběrů 20: 

 

 
• Odjetí nástroje do výměny kliknutím na ikonu Do výměny z panelu nástrojů CAM 

 
• Provedení simulace obrábění 
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