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1.  Výrobní stroj jako základní článek výrobního systému – struktura 
      výrobního stroje 
       
      Ze systémového hlediska je možné si znázornit výrobní závod, výrobní 
systém i výrobní stroj, tj. výrobní zařízení stejným schématem,  které vždy 
přetvoří vstupující hmotu H1 na výstupní H2 působením své vnitřní struktury za 
pomoci vstupní energie E1 podle vstupních informací I1.  
      Technologické pracoviště je ze systémového pohledu tvořeno: 
- systémem stroj – nástroj – obrobek , který zajišťuje tok energie a její realizaci  
  v procesu obrábění 
- systémem operační manipulace s nástroji, polotovary či hotovými kusy a 
   odpadem (např. třískami či odstřižky), tj. systémem, který zajišťuje tok hmoty 
   technologickým pracovištěm 
-systémem řízení zajišťujícím tok informací sloužících k řízení všech funkcí 
 

 
 
Obr.3 Identifikace prvků nosných soustav, často využívané typy. 
       Z výrobně technologického hlediska jsou nosné soustavy obráběcích strojů 
tvořeny zpravidla skladbou více částí, vzájemně spojených v připojovacích 
plochách pevných či pohyblivých. 
       Základní, nosný rám pak tvoří uzly spodní stavby, na  kterých jsou umístěny 
a upevněny jednotlivé funkční skupiny v rozměrovém a prostorovém uspořádání 
podle požadavků určeného technologického procesu. Jejich tvar, poloha 
dimenze jsou pak určeny především základními parametry jednotlivých os a 
vzájemnou funkční vazbou jednotlivých uzlů, jako vřeteníků, saní, stolů, 
pohonů, motorů aj. a podléhají vlivům zatížení z technologického procesu. 
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Obr.1 Struktura obráběcího stroje 
Vyjmeme-li ze systému stroj – nástroj – obrobek ty druhé dva členy, zůstává jen 
vlastní stroj tj. nosný systém stroje (vytažený na obr. 1 silnou čarou) a pohony 
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s částí mechanismů. Vlastní nosný systém je pak vytvořen z hlavních nosných 
těles (lože, skříně stojany,ramena, příčníky apod.), z jejich spojení (pohyblivých 
i nepohyblivých – např. vedení přímočará, rotační uložení, sešroubovaná atd.) a 
z koncových, výstupních částí mechanismů pohonů (vřetena apod.). 
        Nosný systém (nosnou soustavu) si tedy můžeme definovat jako soustavu 
spolu spojených těles, mechanismů a součástí, kterými se uzavírá tok sil při 
obrábění a které mají vliv na statickou a dynamickou tuhost celého systému stroj 
– nástroj – obrobek v místě obrábění (tj. mezi nástrojem a obrobkem). 
 
  

 
 
Obr.2 Systém stroj – nástroj – obrobek horizontální vyvrtávačky při frézování  
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3. Identifikace prvků nosné soustavy 

 
 
Obr.4Identifikace prvků nosné soustavy různých typů obr.strojů
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1.Lože – část stroje skříňovitého tvaru, zpravidla s převládající délkou nebo 
   šířkou nad výškou. U většiny strojů spojuje základní části stroje v celek. Na 
   loži jsou zpravidla vodicí plochy (pro stůl, suport nebo jiné pohyblivé části) a  
   případně dosedací plochy pro uložení (připojení) dalších částí. 
 
2.Podstavec – má stejnou charakteristiku jako lože, je však bez vodicích ploch 
   a slouží pouze pro uložení dalších základních nepohyblivých částí. 
 
3.Základní deska – spodní část stroje plochého tvaru. Jsou na ní dosedací plochy 
   k uložení dalších základních částí, případně upínací plochy s drážkami pro 
   upnutí stolu nebo obrobku. 
 
4.Stojan – část stroje skříňovitého tvaru s výškou převažující nad délkou nebo 
  šířkou. Jsou na něm vodicí případně dosedací plochy. 
 
5.Sloup – stojatá část stroje válcovitého tvaru s převládající výškou. Slouží k  
   ustavení dalších částí stroje (vřeteníku, ramena). 
 
6.Konzola – část stroje ustavená zpravidla na základní svislé rovině. Podle 
   polohy roviny dosedacích ploch je konzola vodorovná, šikmá či svislá. 
 
7.Příčník – vodorovně na stojanech uložená svisle pohyblivá část stroje s 
   vodícími plochami pro vřeteník nebo suport. 
 
8. Rameno – podobně definované jako příčník, jedním koncem uložené. 
 
9.Příčka (most) část skříňovitého tvaru. Spojuje horní konec stojanů. 
 
10.Vřeteník – část stroje zpravila skříňovitého tvaru. Je v něm uloženo vřeteno 
     případně i převody pro změnu jeho otáček. 
 
11.Saně – součást pohybující se po přímočarém vedení delším než je ona. 
 
12.Smýkadlo – součást pohybující se přímočaře po vedení kratším než ona. 
 
13.Stůl – část zpravidla plochého tvaru s vodorovnou upínací plochou obrobku. 
 
14.Suport – část stroje sestávající ze soustavy saní, která umožňuje nastavení  
    nástroje do potřebné polohy vzhledem k obrobku a jeho pohyb při obrábění.   
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4.Vývoj trhu s obráběcími stoji ve světě, Evropě a v ČR. 
 
    Dále uvedené grafy tuzemského „Svazu strojírenské technologie“ dávají 
velmi dobrý přehled o situaci ve světové, evropské a domácí výrobě a spotřebě, 
vývozu a importu obráběcích strojů. 
    Vyplývají z nich následující závěry usnadňující orientaci na trhu s obráběcími 
stroji. 

1) V současnosti se světový trh obráběcích a tvářecích strojů nachází ve fázi 
deprese, které ještě v roce 2008 předcházel růst s historicky rekordní 
produkcí 55.5 mld. EUR. Rovněž evropští výrobci sdružení v CECIMO 
zaznamenali v loňském roce rekordní produkci ve výši 24.633 mld. EUR. 
Domácí produkce dosáhla hodnoty 13627.5 mil. CZK  ve Svazu výrobců a 
celková produkce celé ČR činila dokonce 16376.1 mil. CZK což 
představovalo největší procentní nárůst 32,4 % v Evropě a celkových 
2,7% evropské produkce. 

2) Uvedené dlouhodobé grafy světové a evropské produkce jsou klasické 
cyklické průběhy s periodou oživení 10 let. Současná krize s vnějšími 
příčinami přišla dříve. Zkracování fáze poklesu a dřívější oživení lze 
dosáhnout vlivem technologických inovací, které vedou ke zvyšování 
produktivity. 

3) V evropském měřítku produkce 3 zemí (Německa, Itálie a Švýcarska) 
představuje 75% celkové produkce a ve světě spolu s těsně prvním 
Japonskem 65 %.  Z toho vyplývá, že tyto země určují vývojové trendy, 
zvláště když se dokáží prosazovat na trhu USA, který svojí poptávkou po 
„High Technology“ je nejnáročnější a vyvíjí nejvyšší inovativní tlak díky 
rozsáhlému kosmickému a vojenskému průmyslu vyžadujícímu nové 
materiály, nové technologie a tudíž i nové výrobní stroje.  
Výsledkem jsou stroje zejména s vysokorychlostním (HSC) a nyní í 
vysokoproduktivním obráběním a to s nejvyššími parametry přesnosti, při 
současném vysokém stupni integrace technologických operací a vysokou 
adaptibilitou, pružností i rekonfigurační schopností. Jsou to stroje 
specielně konstruované podle nových zásad (nejde o pouhou inovační 
úpravu). Představují tak novou čtvrtou generaci NC strojů tj. HSC stroje.    

4) Největším světovým spotřebitelem je bezkonkurenčně Čína s 14767 mil. 
EUR, což je více než čtvrtina světové produkce   
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Obr. 6,7 Přehled produkce obráběcích strojů 
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Obr.8 Přehled produkce obráběcích strojů ve světě do roku 2008  
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3. Požadavky kladené na obráběcí stroje 
 
 

 
 
     Na vývojové směry ve stavbě obráběcích strojů působí požadavky, které na 
ně kladou konstruktéři, výrobci a hlavně uživatelé. Ty jsou tedy hlavním 
inspirátorem i korektorem základních vývojových trendů. 
     Schéma ukazuje jak technologické, v jejichž pozadí je ekonomický tlak 
nejistého „globálního prostředí nastupujícího 21. století“, působí ve třech 
hlavních směrech na koncepční řešení HSC strojů. Hlavním směrem je 
intenzifikace vlastního řezného procesu. Nové řezné materiály a nástroje 
vytvářejí prostor pro velký nárůst řezného výkonu vztaženému k jednomu 
vřetenu stroje. Vývojem vícevřetenových strojů a „dvojstrojů“ také roste řezný 
výkon vztažený na jeden stroj. Vzhledem k vysokému stupni bezobslužnosti a 
technickým možnostem nepřetržité třísměnné práce HSC strojů vystupuje do 
popředí organizační zabezpečení co nejvyššího časového vytížení HSC strojů, 
které kompenzuje jejich vyšší pořizovací cenu. 
      Integrace strojních operací je další důležitý směr, který je motivován hlavně 
požadavkem na vysokou přesnost a kvalitu navazujících technologických 
operací, ale přináší i výrazné ekonomické efekty ve zkracování průběžných dob 
a v pružnosti reakce při změnách tržních požadavků. Obráběcí centra 
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s vysokokapacitními zásobníky nástrojů a upínáním obrobků na rychle 
vyměnitelných technologických paletách integrují nejen většinu obráběcích 
operací rotujícími nástroji, ale i kontrolní operace procesního měření a řízení.  
      Pružná automatizace je vedena snahou minimalizovat vedlejší časy 
automatickou manipulací, případně mezioperační dopravou nástrojů i obrobků. 
Volba prostředků pružné automatizace je značně závislá na sériovosti výroby a 
frekvenci změn tržních požadavků. 
  

 
 
Obr. 10 Současný stav hlavních požadavků kladených na obráběcí stroje s jejich 
vazbou na základní vývojové směry. 
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4.Vývojové trendy obráběcích strojů 
 
Technologie vysokorychlostního obrábění, kvalitativní naplnění vývojového 
trendu zvyšování řezných výkonů. 
 
 

 

 
 
 
 
Obr.11,12 Porovnání konvenčního a vysokorychlostního obrábění 
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      Vysokorychlostní obrábění (HSC technologie) zahrnují kromě vlastního 
vysokorychlostního obrábění i tzv. suché, tvrdé a vysokovýkonové obrábění. 
      Vysokovýkonné obrábění sleduje zvýšení úběru třísek, kvality obráběného 
povrchu a životnosti nástroje podstatným zvýšením řezné rychlosti při sníženém 
průřezu třísky a snížené řezné síle. 
       Vysoká relativní rychlost třísky vzhledem k čelní ploše nástroje spolu 
s novou kvalitou řezné hrany zvyšuje podíl tepla řezného procesu, které odchází 
s třískou, snižuje tepelné i mechanické namáhání nástroje a prodlužuje jeho 
životnost. Redukce tepelných toků do nástroje, rámu stroje a do obrobku za 
současného snížení řezných sil přináší zvýšení přesnosti obrobku a kvality jeho 
povrchu. 
        Suché obrábění sleduje vyloučení nebo minimalizaci užití řezných kapalin. 
        Tvrdé obrábění znamená obrábění kalených ocelí a jiných velmi tvrdých 
materiálů nástroji s definovanou geometrii břitu, náhradou za dříve v těchto 
případech používanou technologii broušení. 
 
Porovnání konvenčního a vysokorychlostního obrábění 
 
        Obecně platí, že efektivní řezání kovu nastává, pouze když si řezný 
materiál při teplotě a v prostředí řezného procesu udrží výraznou převahu 
tvrdosti oproti obráběnému materiálu. Za příklad může sloužit kubický nitrid 
boru (CBN), který je co se týče tvrdosti druhým materiálem za diamantem, ale 
na rozdíl od něj si svoji tvrdost zachovává až do vysokých teplot (do 2000 °C), 
překračujících tavnou teplotu železných materiálů a umožňující tak obrábění 
kalených ocelí. 
        Při konvenčním obrábění nastává ve smykové ve smykové rovině 
mechanické zpevnění třísky a její ztvrdnutí oproti původnímu materiálu. Malý 
úhel roviny střihu, vyvolaný velkým odporem zpevněné třísky, zvyšuje tloušťku 
třísky i její odpor proti ohybu a zvětšuje tak plochu kontaktní zóny. Přítlačné i 
třecí síly mezi třískou a čelem nástroje nabývají vysokých hodnot a velká část 
třením vzniklého tepla přechází z třísky do nástroje. Třecí teplo a velká přítlačná 
síla třísky podporují navíc difuzní procesy na čele nástroje a vyvolávají vymílání 
kráteru. Intenzita  vývoje celkového procesního tepla roste úměrně 
nezvyšováním rychlosti smyku třísky ve smykové rovině a s řezným odporem, 
který v podstatě závisí na obráběném materiálu. Tvrdé a kalené materiály se za 
těchto podmínek obrábět nedají a řezná rychlost u běžných materiálů a 
konvenčních nástrojů je omezena hrozbou nadměrného opotřebení a 
dramatického zkrácení životnosti nástroje.  
 
       V podmínkách HSC obrábění mimořádně tvrdými a tepelně odolnými 
nástroji se teplota třísky přiblíží tavné teplotě obráběného materiálu a při určité 
řezné rychlosti dojde k náhlé změně řady metalurgických chemických i 
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mechanických vlastností třísky. Tříska při průchodu rovinou střihu zvýší 
v celém svém průřezu náhle svoji teplotu, zčervená, i kalená ocelová tříska 
změkne a sníží svou přítlačnou sílu na čelo nástroje. Třecí síla i celkový řezný 
odpor klesne, zvětší se úhel smykové roviny, ztenčí se průřez třísky, zvýší se 
rychlost jejího odchodu z kontaktní zóny, sníží se plocha kontaktní zóny a omezí 
se sekundární nárůst teploty třísky třením v kontaktní zóně. Tříska z kontaktní 
zóny doslova „vystřelí“ a nemá čas předat teplo nástroji ani obrobku. Tím vším 
se i při celkově značném nárůstu procesního tepla omezí opotřebení nástroje. 
Důsledkem poklesu řezných sil a snížení tepelného toku do obrobku stoupne i 
přesnost obrábění. 
      Přesnou kvantitativní hranici parametrů obráběcích strojů a řezných 
podmínek, jejichž syntézou by v jednotlivých případech vznikly podmínky pro 
vznik efektů vysokorychlostního obrábění, není snadné předem a obecně 
stanovit. Při posuzování HSC strojů nejsou vždy rozhodující „instalované“ 
parametry otáček, posuvů, zrychlení a výkonů, ale spíš optimální vyladění 
koncepce stroje a jeho nástrojového osazení pro danou oblast technologických 
aplikací. 
 
Vývoj řezných materiálů a řezných rychlostí  
 
      Vysokorychlostní obrábění, související technologie a vývojový trend 
zvyšování výkonnosti řezného procesu souvisejí a jsou umožněny vývojem 
nových řezných materiálů, které zase umožňují zvyšování řezných rychlostí tak 
jak je uvedeno na následujícím obrázku. Z něho vyplývá, že řezné rychlosti pro 
odpovídající kombinace materiálů rostly v průměru 3x každých 20 let dvacátého 
století, což znamená celkové 243 násobné zrychlení za sledovaných 100 let. 
       
Přehled novodobých řezných materiálů 
 
      Hlavními druhy novodobých řezných materiálů jsou: 
- nepovlakované i povlakované rychlořezné oceli 
- nepovlakované slinuté karbidy wolframu rozdělené dle ISO do 3 tříd P,M a K 
- slinuté karbidy wolframu povlakované metodou CVD, PVD či kombinací obou 
  a toto povlakování se aplikuje jak na vyměnitelné destičky, tak na řezné plochy 
  celokarbidových nástrojů 
- cermety 
- oxidační keramika na bázi oxidu hliníku 
- nitridační keramika na bázi nitridu křemíku  
- polykrystalický kubický nitrid boru (PCBN) s vysokým nebo nízkým obsahem 
  CBN 
- mono a polykrystalický diamant 
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       Řezné materiály i jejich povlaky mají v různé míře kombinovány potřebné 
vlastnosti a  podle toho jsou vhodné k obrábění různých materiálů. Neexistuje  
ideální řezný materiál, který by byl současně vysoce tvrdý, abrazivzdorný, 
houževnatý, zachovával tvrdost při vysokých teplotách, byl chemicky inertní ke 
všem obráběným materiálům a dobře ulpíval na podložce – substrátu. 
       
       Tvrdost všech materiálů jak obráběných tak řezných jak je patrno z obr.  
s teplotou klesá. Nejproblematičtějším materiálem z tohoto hlediska je 
polykrystalický kobaltem vázaný diamant, který mění při teplotách nad 700 °C 
svoji kubickou strukturu na hexagonální strukturu grafitu. Na druhém konci 
spektra sledovaných materiálů je z tohoto hlediska již zmíněný CBN. 
 
       Protichůdnost tvrdosti a abrazivzdornosti na straně jedné oproti 
houževnatosti na straně druhé je zobrazena na obr.16.  Řezné materiály od 
rychlořezné oceli až po karbidy wolframu mají vyhovující houževnatost pro 
široké spektrum aplikací. Řezná keramika a tzv. supertvrdé materiály mají jen 
minimální houževnatost, jsou velmi křehké a citlivé na vibrace a rázy. Jejich 
aplikace je schůdná jen na obráběcích strojích s vysokou tuhostí rámu (nosné 
soustavy) a s vysokými vlastními frekvencemi těchto částí strojů. 
 
       Typickou aplikací je obrábění s vysokým podílem hrubování, jako je výroba 
integrálních dílů ze slitin hliníku pro letecký průmysl. 
       Další typickou aplikací HSC technologii jsou součásti z křehkých materiálů, 
nebo součásti s tenkými stěnami náchylnými na deformace. 
       Třetí skupinu tvoří obrábění součástí z materiálů citlivých na teplo. 
       Do čtvrté skupiny můžeme zařadit výrobu zápustek, forem, lisovacích 
nástrojů a elektrod. Přínosem je možnost obrábění ocelí vysoké pevnosti a 
tvrdosti i se zkrácením času výroby, ale hlavně výrazné zlepšení přesnosti a 
kvality povrchu.  
 
        Růst posunových a manipulačních rychlostí 
 
       Zkracování nevýrobních časů tv – vedlejších, ts - seřízení a tk - klidu je 
druhou možností zvyšování produktivity práce a dlouhodobé výkonnosti 
obráběcích strojů. Na obr. 17 je uveden Sankey-ův diagram  využití ročního 
teoretického časového fondu obráběcích strojů. Z diagramu ve kterém jsou 
uvedeny všechny ztráty vyplývá, že značné možnosti úspor jsou jak v oblasti 
zkracování neproduktivních časů tv, ts, a tk cestou zvyšování stupně 
automatizace a flexibility, tak i v oblasti zvýšení doby provozu strojů. 
V diagramu jsou patrné přínosy ve zvýšení stupně využití u obráběcích center, 
nebo strojů pro bezobslužný provoz.  
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Obr.13,14 Přehledy novodobých řezných materiálů 
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Obr. 15 Závislost tvrdosti na provozní teplotě 
 

 
 
Obr. 16 Protichůdnost tvrdosti a abrazivzdornosti vůči houževnatosti 
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Obr.17 Rozbor časového fondu jednotlivých typů obráběcích strojů 
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Obr. 18 Historický vývoj přesnosti a aktuální hodnoty přesnosti obráb. strojů 
   Požadavek vysoké přesnosti práce patří k hlavním požadavkům, které na 
obráběcí stroje klademe. Přesnost práce obráběcího stroje (ať ručně, či 
automaticky řízeného)  je určena přesností rozměrů na něm zhotovených 
obrobků, přesností tvarů ploch obrobku a přesností vzájemné polohy ploch na 
tomto obrobku. 
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     Přesnost pracovní je ovlivněna několika faktory: 

- konstrukcí stroje a jeho základů (statickou a dynamickou tuhostí a 
omezením teplotních vlivů) 

- výrobou jeho dílců a použitou technologii 
- montáží a seřízením včetně ustavení na základ 
- technologickou zátěží (řezné síly a teplotní zátěž) 
- podmínkami v okolí stroje(při současných požadavcích na řezný výkon 

strojů a na jejich využití je vývin tepla enormní a platí, že teplotní dilatace 
jsou proto větším problémem než nepřesnosti geometrické).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


