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Podle konstrukčního uspořádání a kinematiky 
 

1. Stroje se sériovou strukturou (kinematikou) 
2. Stroje se smíšenou kinematikou 
3. Stroje s paralelní kinematikou 
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2.  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 
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Obr.16 Struktura obráběcího stroje 
Vyjmeme-li ze systému stroj – nástroj – obrobek tj. druhé dva členy, zůstává jen 
vlastní stroj tj. nosný systém stroje (vytažený na obr. 17 silnou čarou) a pohony 
s částí mechanismů. Vlastní nosný systém je pak vytvořen z hlavních nosných 
těles (lože, skříně stojany,ramena, příčníky apod.), z jejich spojení (pohyblivých 
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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.17 Systém stroj – nástroj – obrobek horizontální vyvrtávačky při frézování  
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3. Identifikace prvků nosné soustavy 
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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. 
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