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1. Základní definice a třídění obráběcích strojů 
 
        V souladu s rozvojem technologických procesů došlo analogicky k vývoji 
širokého spektra výrobních strojů. Definice výrobního stroje je formulována : 
„Výrobní stroj je zařízení pro určitý technologický proces, kde na základě 
přívodu energie a využití dalších fyzikálních, chemických či jiných principů je 
uvedena činná dvojice nástroj – obrobek do relativních, řízených pohybů tak, že 
na konci výrobního cyklu obdržíme geometricky definovaný tvar hotového 
obrobku“.   
 

 
 
 
Obr. 1  Třídění výrobních strojů dle technologicky orientovaného kritéria 
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        Tyto technologické procesy lití, tváření, dělení a spojování s výrobními 
stroji, které jsou pro ně určené vytvářejí polotovary nebo hotové výrobky 
z beztvarého (tekutého nebo práškového) stavu základního materiálu jako je 
tomu v případě lití.  
         Výrobní stroje pro tváření slouží k dalšímu zpracování polotovarů. 
         Stroje a zařízení pro spojování provádí spojení více částí využitím různých 
technologických principů (svařování, letování, nýtování lepení, atp.). 
         Skupina strojů pro dělení materiálu se dále člení na:  
         -stroje pro oddělování materiálu, kdy např. z polotovaru (zejména plechu)                
          jsou oddělovány části mající potřebný geometrický tvar, 
         -stroje pro třískové obrábění využívající pro vytváření požadovaného tvaru 
           výrobku oddělování materiálu klínem,  
         -stroje úběrové, kde pro úběr materiálu je využito dalších fyzikálních a 
          chemických principů. 

 
 
Obr.2 Základní technologie třískového obrábění 
         Dalšími rozlišovacími kriterii rozsáhlého spektra výrobních (obráběcích) 
strojů mohou být: 
        -druh hlavního řezného pohybu 
        -podle použité technologie obrábění  
        -tvar opracovávaných součást 
        -stupeň pružnosti (univerzálnost) a stupeň automatizace 
        -konstrukční koncepce a kinematika 
        -způsob řízení a integrace do automatizovaných soustav 
        -velikost 
        -přesnost
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       Podle druhu hlavního řezného pohybu dělíme OS na 

1. Stroje s rotačním hlavním řezným pohybem (např. soustruhy, brusky, vrtačky, 
    frézky, obráběcí centra). 
2. Stroje s přímočarým hlavním řezným pohybem (např. obrážečky, 
    protahovačky). 
3. Stroje s kombinovaným nebo obecným hlavním řezným pohybem (např. 
    honovačky, lapovačky). 
 
       Podle použité technologie obrábění 

 
1. Stroje (technologie) pracující s nástroji s definovanou geometrii břitu 
    a) soustruhy……..soustružení 
    b) frézky………...frézování 
    c) vyvrtávačky…..vyvrtávání 
    d) obrážečky…….obrážení 
    e) vrtačky………..vrtání 
    f) protahovačky….protahování 
    g) pily na kovy…..řezání 
    h) závitořezy…….řezání závitů 
2. Stroje (technologie) pracující s nástroji s nedefinovanou geometrii břitu 
    a) brusky…………broušení 
    b) lapovačky……..lapování 
    c) honovačky…….honování 
3. Stroje pro nekonvenční (úběrové) způsoby obrábění 
    a) laserové 
    b) elektrojiskrové 
    c) elektrochemické 
    d) ultrazvukové 
    e) elektronové 
    f) hydraulické 
    h) chemické 
 
      Podle tvaru opracovávaných součástí 

 
1. Stroje na výrobu rotačních součástí včetně obecných tvarů ploch (např. 

soustruhy, hrotové brusky, soustružnická obráběcí centra). 
2. Stroje na výrobu skříňových a deskových součástí včetně obecných tvarů 

ploch (např.frézky,  obráběcí centra frézovacího typu, horizontky). 
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Podle stupně pružnosti (univerzálnosti), stupně automatizace - obr. 3 

  
 
KOS – konvenční obráběcí stroje, pracovní podmínky se mohou pružně 
okamžitě měnit. Stroje se vyrábějí bez ohledu na jejich pozdější nasazení 
u zákazníka obr.4 
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SOS – specializované obráběcí stroje vycházejí z univerzálního stroje, který je 
přizpůsoben určitému použití. 
 
NC – OS číslicově řízené obráběcí stroje určené k automatizaci malosériové i 
kusové výroby 
 

 
 
Obr.5 Numericky řízená hrotová bruska plus bezhroté a rovinné broušení 
 
OC – obráběcí centra – numericky řízené obráběcí stroje s automatickou 
výměnou nástrojů z vlastního zásobníku, schopné pracovat různými 
technologiemi v plně automatickém cyklu. 



ČVUT v Praze 
Fakulta strojní  Ústav výrobních strojů a zařízení 

VSZ -1.př. 
 
 
 

6 

 
 
Obr. 6   Nosná struktura multifunkčního soustružnického obráběcího centra NT 
japonské firmy Mori Seiki, umožňující pětiosé obrábění ze „šesti“ stran 
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Obr. 7 Pětiosé obráběcí centrum frézovacího typu německé fy Hermle 
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PVS – pružné výrobní systémy – seskupení obráběcích center se společným 
automatickým systémem výměny nástrojů, obrobků a řízení  

 
 
Obr.8 Pružné výrobní systémy Mazatrol japonské fy Mazak 

1) Obráběcí centrum Mazatech 
2) Tříúrovňový regálový sklad technologických palet 
3) Regálový zakladač s pojezdovou rychlostí až 100 m/min a bezp. Senzory 
4) Stanice pro nakládání, upínání a odepínání obrobků na palety. 
5) Periferie řídícího počítače 
6) Řetězové zásobníky 
7) Přípravna a seřizovna nástrojů umístěná mimo výrobní systém. 
8) Centrální nástrojový systém (8-1 centrální zásobník, 8-2 vozík a 

manipulátor mezistrojové dopravy nástrojů). 
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Obr.9 Pružný výrobní systém německé fy Werner 
 
VOC – vícevřetenová obráběcí centra jsou obráběcí stroje u kterých jsou 
uplatňovány výhody vícevřetenového obrábění spolu s automatickou výměnou 
nástrojů obr. 9 
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PVL – Pružné výrobní linky za využití nových typů strojů – výrobních modulů – 
přinášejí do vysoce výkonných linkových struktur potřebnou pružnost 
(flexibilitu) umožňující bez velkých ztrátových nákladů reagovat na změnu 
výroby 
 
 

 
 
Obr. 10 Ukázky uspořádání výrobních modulů fy Mori Seiki 
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PSS – přestavitelné (flexibilní) stavebnicové stroje umožňují reagování na 
změnu výrobní sortimentu při zachování vysoké výkonnosti jednoúčelových 
stavebnicových strojů obr. 11 a 12 
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JÚS – jednoúčelové stavebnicové stroje využitím principů vícevřetenového, 
vícestranného a víceprofesního obrábění dosahují vysoké výkonnosti při 
důsledném využití principu stavebnicovosti  
 

 
 
Obr. 13, 14  Stavenicový jednoúčelový stroj s otočným stolem a horizontálními i  
vertikálními pracovními jednotkami švýcarské fy Suhner s pracovní jednotkou 
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AOL – automatické obráběcí linky, jsou sestaveny z jednoúčelových 
stavebnicových jednotek pospojovaných podávacím krokovým zařízením a při 
„ tvrdé automatizaci“ dosahují nejvyšší výkonnosti ale při minimální pružnosti 
 

 
 
Obr. 15 Ukázka transferové automatické obráběcí linky technologickými 
operacemi v příslušných pracovních stanicích 
 
 
Další způsoby dělení obráběcích strojů – podle způsobu řízení 
 

1. Stroje ručně řízené (konvenční) 
2. Stroje programově řízené 

a) částečně (poloautomaty, některé číslicově řízené stroje) 
b) plně (automaty, většina číslicově řízených strojů) 

 
 
 
 
 
 
 


