
Potrubí a armatury 
 

 Potrubí je soustava trub (nad ø 60mm), trubek (do ø 60mm) a jejich příslušenství (uzavírky a 

další pomocné přístroje – armatury). Slouží k dopravě kapalin, plynů, sypkých hmot i kusového 

materiálu s nízkými provozními náklady. 

 Základní pojmy: 

o pracovní látka – látka dopravovaná potrubím 

o pracovní teplota – předepsaná teplota pracovní látky 

o pracovní přetlak – předepsaný tlak pracovní látky 

o jmenovitý tlak – maximálně přípustný pracovní tlak v potrubí 

o jmenovitá světlost – velikost vnitřního průměru potrubí (mm) 

o pracovní stupeň 

 Požadavky na potrubí: 

 pevné uložení s možností dilatace (vyrovnávání změn délky vlivem teploty) 

 regulovatelný a uzavíratelný průtok 

 nepropustnost, zamezení snížení tlaku pracovní látky 

 udržení stálé teploty pracovní látky – tepelně izolační obaly 

 ochrana proti chemickým vlivům zevnitř i zvenku 

 musí obsahovat zařízení ochranné, pojistné, kontrolní a pomocné. 

 Hlavní části potrubí: 

 trubky a trouby 

 spoje 

 uzavírky potrubí 

 tvarovky (pro změnu toku, dělení a spojování proudu) 

 kompenzátory (vyrovnávání dilatací potrubí) 

 upevňovací části k uložení a upevnění potrubí 

 vyprazdňovací soustavy 

 

 
Pražské kolektory_1  Pražské kolektroy_2  Pražské kolektory_3 

http://youtu.be/1WcrfQBz55c
http://youtu.be/fP4xOnSDPdE
http://youtu.be/wgjWt836i2U


 Materiál trubek 

Ocel – plynovody, vodovody, ropovody, 

parovody atd. (bezešvé – vysoké tlaky) 

Litina – odpady a kanalizace 

Neželezné kovy – vodovodní a plynové instalace 

(měď – topení, chlazení, pivovar) 

Plasty – odpady, rozvody vody, plynu, potrubní 

pošta atd. 

Sklo – potravinářský a chemický průmysl 

(křehké!) 

Tavený čedič – přeprava abrazivních materiálů 

Kamenina – kanalizace 

Beton – studny, odvod povrchových vod 

 

 

 
  

Izolace a uložení potrubí 

 Potrubí se chrání hlavně před korozí a tepelnými ztrátami, které vznikají při dopravě pracovní 

látky. Nejčastěji se používají ochranné nátěry asfaltové, olejové, syntetické, epoxidové aj., ochranné 

povlaky z pryže nebo čediče a ochranné obaly. Funkční plochy armatur se konzervují olejem nebo 

tuhými mazivy. 

 Potrubí se ukládá do země (nezamrzající hloubka je 800 až 1000 mm), nad zemí, do zdiva, 

kanálů, šachet a kolektorů. 

 Uložení musí být pevné a současně musí umožňovat vyrovnání změny délky potrubí 

(kompenzátory) vlivem změn teploty. 

 



 

 

 
 

 

Armatury 

Škrticí klapka - otočná kruhová deska,  

- uzavření není úplné (regulace průtoku) 

Kohout - otočná kuželka nebo kulová plocha 

   - rychlé uzavření průtoku s malou rychlostí proudění a malými tlaky 

Ventil - přítlačný talíř 

    - regulace a uzavírání průtoku u potrubí malých a středních světlostí 

Šoupátko - uzavírací srdce 

      - regulace a uzavírání potrubí s velkou světlostí či nekruhovým průřezem 

 
 

 



Soustružení 

Je to strojní třískové obrábění jednobřitým nástrojem zvaným soustružnický nůž. 

 

Pracovní pohyby 
Hlavní řezný pohyb – otáčivý, koná obrobek 

Vedlejší řezné pohyby 

– Posuv – rychlost pohybu nože do záběru [mm.ot
-1

] 

– Přísuv – hloubka řezu 

 

řezná rychlost (obvodová rychlost obrobku): 

 

 v — řezná rychlost [m.min
-1

] 

D — průměr obrobku [mm] 

n — počet otáček [min
-1

] 

 

Řezná rychlost závisí na druhu materiálu nástroje, druhu materiálu obrobku a způsobu  

obrábění (hrubování nebo obrábění na čisto) 

 

Základní postupy soustružení 

Soustružení válcových ploch 
 Vytváří se kruhové a válcové plochy  

 Podélné soustružení válcových ploch - Provádí se posuv rovnoběžně s osou otáčení 

obrobku  

 Příčné soustružení válcových ploch - Posuv se provádí kolmo na osu otáčení  

Čelní soustružení 
 Vytváří se plocha ležící kolmo k ose otáčení obrobku  

 Příčné čelní soustružení - Provádí se posuv kolmo k ose otáčení obrobku  

 Podélné čelní soustružení - Čelní soustružení s posuvem rovnoběžně s osou otáčení 

obrobku  

 Příčné vypichování (zapichování na soustruhu) - Příčné čelní soustružení za účelem 

vypichování (vytvoření drážky) případně až po oddělení obrobku  

Soustružení kuželových ploch 
 Soustružení kuželu nebo kolmého kuželu na obrobku 

Soustružení šroubových ploch 
 Soustružení profilovým nástrojem, přičemž je posuv na otáčku stejný jako stoupání 

šroubovice  

Soustružení závitu  
 Soustružení posuvem rovnoběžným s osou otáčením obrobku a nástrojem je tvarový 

soustružnický nůž na závity  

Řezání závitů hřebínkovým nožem  
 Soustružení posuvem rovnoběžným s osou otáčení obrobku a nástrojem je 

hřebínkový zapichovací nůž  

Řezání závitů 

 Šroubové soustružení posuvem rovnoběžně s osou otáčení obrobku a nástrojem je závitová 

čelist (očko) nebo závitová hlava  

Tvarové soustružení 
 Soustružení, při kterém se vytváří tvar obrobku řízením posuvného pohybu nástroje  

o Ručně  

o Šablonou (vzorovým kusem)  

o CNC programem  

1000
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http://mlgeardesigns.blog.cz/rubrika/technologie-soustruzeni
http://youtu.be/3rCaj0S_vnA
http://youtu.be/CRoVdR1zL9g
http://youtu.be/zyb9RP1uON0
https://youtu.be/QWjkgAMp4p8
https://youtu.be/2NcrC85tjQM


 Profilové soustružení - Provádí se profilovým nástrojem (tvarovým soustružnickým 

nožem)  

Rýhování a vroubkování 
 Vytlačování vzoru na povrch obrobku (např. šroubu, matice)  

 Rýhovací kolečko rovnoběžné s osou pro přímé rýhování 

 

Soustružnické nože 
Soustružení je metoda, kde se uplatňuje velký počet různých druhů nástrojů. Geometrie břitu pro 

běžné soustružení je stanovena ČSN. Úhel hřbetu a se pohybuje v rozmezí 5 až 12°, úhel řezu δ od 

65 do 100°, úhel λ pro měkké materiály +5°, pro velmi tvrdé až -20°. Při obrábění houževnatých 

materiálů vznikají dlouhé plynulé třísky, které poškozují povrch a špatně se odstraňují. Pro lepší 

utváření třísek se doplňuje čelní plocha nože žlábkem, tzv. utvářečem třísky. 

 Dle materiálu 

 Z rychlořezné oceli RO 

 s břitovými destičkami ze slinutého karbidu SK 

 s břitovými destičkami z keramických materiálů KM 

 Diamantové nože 

 Dle tvaru upnutí v nožovém držáku 

 Radiální  

 Tangenciální  

 Kotoučové 

  Podle polohy hlavního ostří  

 pravé  

 levé  

 souměrné 

 Dle způsobu obrábění  
 Ubírací  

 Zapichovací  

 Upichovací  

 Vyvrtávací  

 Tvarové 

 Dle charakteru obrábění  
 Hrubovací  

 H

ladicí 

 

   1 - Uběrací nůž čelní pravý   

   2 - Uběrací nůž přímý  

   3 - Uběrací nůž ohnutý pravý   

   4 - Rádiusový uběrací nůž  

   5 - Naběrací nůž  

   6 - Uběrací nůž stranový pravý   

   7 - Hladíci nůž  

   8 - Rohový nůž pravý   

   9 - Zapichovací nůž   

   10 - Upichovací nůž  



   11 - Vnitřní uběrací nůž   

   12 - Vnitřní rohový nůž  

   13 - Vnitřní zapichovací nůž   

   14 - Vyvrtávací nůž 

 

 

 

Tvarové nože 

 Největší význam při výrobě drobných součástek ve velkých sériích na revolverových 

soustruzích či automatech  

 Výhody:  
o Vysoká produktivita práce  

o Velká životnost břitu  

o Přesnost obrobených ploch 

 Nevýhody:  
o Obtížná konstrukce a výroba  

o Nepříznivé pracovní podmínky (mění se geometrie břitu) 

Radiální nože 

Posuv do řezu je v radiálním směru a to buď kolmo, nebo šikmo k ose součástky  

 Kotoučové nože  
 Použití: Vnější a vnitřní soustružení  

 Menší tuhost (porovnání s noži prizmatickými)  

 Prstencový tvar umožňuje mnohonásobné broušení  

 Při obrábění musí být střed kotoučového nože nastaven nad střed 

obrobku o hodnotu H, aby byla zajištěná správná geometrie břitu a 

tím technologie obrábění 

 Prizmatické  
 Použití: Pouze pro vnější soustružení, nejčastěji na revolverových a 

automatických soustruzích  

 Ustavení a upnutí je v rybinovitém vedení držáku  

 velký počet ostření 

 Ploché  
 Výhoda: Výrobně jednoduché  

 Nevýhoda: Jen malý počet ostření 

Tangenciální nože 

 Vnějším tvarem se neliší od radiálních prizmatických  

 Posuv je tangenciální k povrchu obrobku  

 Nože jsou vhodné pouze pro  

o Mělké tvary (např. závity)  

o Kde není možný jiný pohyb (automaty) 

Upínání soustružnických nožů 

 Soustružnické nože se upínají:  
 Upínkami různých konstrukcí  

 Nožovými hlavami  
 Otočné  

 Umožňují upnout až 4 nože 

 Revolverové nožové hlavy 

 Základní pravidla pro upínání soustružnických nožů  

 Upínat nakrátko  



 Když nůž přečnívá příliš daleko přes upínací plochu (vysazení nože), vzniká 

dlouhé rameno páky -> Následek: Nůž se ohýbá a vibruje a hrozí jeho 

zlomení a změna nástrojových úhlů -> Drsný povrch 

 Upínat pevně, jinak hrozí riziko:  

 Uvolnění z upínacího zařízení -> Možnost úrazu  

 Na obrobku vzniknou rýhy -> Zmetek 

 U všech prací s tvarovými soustružnickými noži musí být nástroj v ose obrobku  

 U těžkých hrubovacích řezů je vhodné nastavit nůž 2% nad osu 

 

Upínání obrobků  

Tříčelisťové sklíčidlo 

 K upínání válcových, trojhranných a šestihranných obrobků  

 Upínací pohyb čelistí vzniká otáčením pastorků pomocí sklíčidlového 

klíče - nástrčného  

 Tento pohyb může být směrován z vnější strany dovnitř (vnější upínací 

čelisti pro plné těleso) a zevnitř ven (vnitřní upínací čelisti pro duté těleso)  

 Stupně na upínacích čelistech rozšiřují upínací rozsah  

 Tyčovité obrobky jsou přiváděny k čelistem přes duté pracovní vřeteno  

 Upínací plochy a závity pracovního vřetena udržovat při nasazování 

sklíčidla čisté  

 Nikdy nenechávat nástrčný klíč ve sklíčidle ! -> Nebezpečí úrazu  

 Nepřibržďovat dobíhající sklíčidlo rukou ! -> Nebezpečí úrazu 

Čtyřčelisťové sklíčidlo 

 K upínání čtyřhranných a osmihranných obrobků 

Upínání mezi hroty 

 Dlouhý obrobek se upíná do hrotů (jeden hrot je v pracovním 

vřetenu a druhý v koníku)  

 Unášecí kotouč a unášecí srdce přenáší otáčivý pohyb na obrobek  

 Obrobek musí mít na čelních plochách ve středících otvorech kužel 

o úhlu 60°  

 Kuželové otvory (středící důlky) a upínací hroty musí souhlasit, aby dosedly v celé ploše -> 

malý měrný tlak na styčných plochách -> zabránění poškození hrotů 

 Upínací hroty v pracovním vřetenu a koníku musí být souosé, aby se obrobek nestal 

kuželovitý  

Pevná luneta 

 Použití: Opírají se jí dlouhé tenké obrobky -> zabránění průhybu 

při obrábění  

 Upevňuje se na vodící plochy lože soustruhu  

 Při nasazování opěrných čelistí NESMÍ obrobek házet  

 Pro vyloučení zadření mezi opěrnými čelistmi a obrobkem jsou 

čelisti vyrobeny z kalené oceli nebo osazeny destičkami ze slitin 

mědi a zinku (bronz), slinutého karbidu nebo plastu  

 Často se používají ocelové kladičky 

Pohyblivá luneta 

 Podepírá obrobek vůči soustružnickému noži, který vytváří vlastně třetí čelist  

 Protože se pohybuje s nožem (upevňuje se na suportu), podpírá obrobek po celé délce 

obrábění  

 Použití: Při hrubování 

Upínací lícní deska 



 Upíná obrobky s velkým průměrem nebo asymetrickým tvarem  

 Má čtyři jednotlivě přestavitelné upínací čelisti (dají se otáčet o 180°) -> mohou být využity 

jako vnitřní i jako vnější čelisti  

 Obrobek se nejdříve upne přibližně a potom se středí stojánkovým nádrhem 

nebo číselníkovým úchylkoměrem (pokud je potřeba větší přesnost)  

 Protože upínací deska má několik průběžných drážek v radiálním směru, 

mohou být obrobky upevněny také šrouby a upínkami nebo na upínacích 

úhelnících 

 Nevyváženost je nutno odstranit protizávažím (vyvažovacím tělesem) 

 Magnetické upínání https://youtu.be/4uUbjcLDbkg, https://youtu.be/panWKu62y4o 

 

 

 

Druhy soustruhů 

Univerzální hrotové soustruhy 

 
 Určeny k obrábění rotačních ploch obrobků  

 Velký rozsah otáček a posuvů  

 Obvykle mají k dispozici rozsáhlé množství příslušenství pro upínání nástrojů a obrobků  

 Mají vodící šroub, který umožňuje řezat závity  

 Hrotovým soustruhům bez vodícího šroubu a s menším rozsahem otáček říkáme produkční  

o Použití:Zejména hrubování 

 Použití: Kusová a malosériová výroba 

Čelní soustruhy 
 Slouží k obrábění obrobků velkých průměrů a malé délky  

 Obrobky se upínají na lícní desku s vodorovnou osou otáčení  

 Nemají koníky 

Revolverové soustruhy 

 

http://youtu.be/3M_OBbzqTRA
https://youtu.be/4uUbjcLDbkg
https://youtu.be/panWKu62y4o


 Určeny k obrábění malých a středních součástí v menších a středních sériích  

 Charakteristickou částí je revolverová hlava  

o Do ní se upínají nástroje  

o Nástroj se vymění pootočením hlavy 

 Použití:Obrábění součástí menšího průměrů, nejčastěji polotovarů ve formě dlouhých tyčí  

Svislé soustruhy - karusely 
 Pro obrábění rozměrných a těžkých obrobků, jejichž průměr je větší než jejich výška  

 Svislá osa otáčení  

 Vedle stolu mají jeden nebo více stojanů s příčníkem, po kterých se pohybují suporty  

 Jednostojanové soustruhy - Mají upínací desku do průměru 2 500 mm 

 Vícestojanové soustruhy - Průměr upínací desky je nad 2 500 mm 

Poloautomatické soustruhy 
 Pro středně sériovou a velkosériovou výrobu  

 Automatický pracovní cyklus  

 Ruční podávání materiálu 

Automatické soustruhy 
 Samočinné opakování pracovního cyklu  

 Uplatnění ve velkosériové a hromadné výrobě  

 Výchozí materiál je zpravidla tyčový materiál (automaticky probíhá i jeho upínání)  

 Dělení podle použitelného systému automatizace  

o Křivkové - Pracovní cyklus je řízen křivkovými bubny a vačkami  

o Bezkřivkové - Pracovní cyklus je řízen narážkami 

 Dělení podle počtu pracovních vřeten  

o Jednovřetenové  

o Vícevřetenové 

Frézování 

 Třískové strojní obrábění rovinných a tvarových ploch 

vícebřitým nástrojem  

 Nástroj: Fréza  

 Stroj: Frézka  

 Pracovní pohyby: 

o Hlavní řezný pohyb, který je otáčivý koná nástroj (fréza)  

o Vedlejší pohyb konaný obrobkem je většinou přímočarý  

o Výsledná dráha ostří je cykloida  

Frézování válcovými frézami  
o Osa frézy je rovnoběžná s obráběnou plochou  

o Třísky mají kapkovitý tvar  

o Tloušťka třísky je nestejná a u malých hloubek zabírá jen jeden zub -> stroj i 

nástroj jsou přerušovaně namáhány -> vibrace - zmenšují se frézami se 

šroubovitými (šikmými) zuby  

o Frézovaná plocha je zvlněná 

Frézování čelními frézami  
o Osa frézy je kolmá k obráběné ploše  

o Třísky jsou stejně silné  

o Materiál je ořezáván nejen na obvodu frézy, ale i břity na čelní ploše  

o Stroj pracuje klidně (namáhání je rovnoměrné) 

 

http://youtu.be/rrVdr8QS6Dw
http://youtu.be/i5Ldd6HMWuM


    Dosahované parametry závisí na těchto parametrech:  

o Geometrie nástroje  

o Způsob frézování  

o Řezné podmínky  

o Velikost posuvu  

o Řezná rychlost  

o Poloměr špičky 

o břitu nástroje 

o Kvalita seřízení  

o Naostření nástroje 

o Tuhost stroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frézování Vlastnosti Obrázek 

Nesousledné 

frézování 

 Fréza se otáčí proti směru pohybu obrobku  

 Průřez třísky se postupně zvětšuje od 0 do maxima  

 Dá se použít u každé frézky  

 Nevýhody:  
o Fréza při začátku řezu prokluzuje na mírně 

stoupající řezné ploše -> Rychle se otupí  

o Horší jakost povrchu  

o Směr řezné síly ovlivňuje způsob upnutí obrobku  

o Malý řezný výkon 
 

Sousledné 

frézování 

 Fréza se otáčí ve směru totožném s pohybem 

obrobku  

 Tloušťka třísky je maximální při záběru zubu a 

zmenšuje se při výběhu zubu ze záběru  

 NESMÍ být frézovány odlitky a válcované 

polotovary  
 Lze provádět pouze na frézkách se zařízením pro 

sousledné frézování  

 Posuvový šroub NESMÍ mít vůli  

 Výhody:  
o Lepší začátek řezu  

o Hladší obrobená plocha  

o Větší výkon při stejné trvanlivosti nástroje 

 Nevýhody:  
o Silné nárazy při záběru každého zubu - > 

odstranění s použitím frézy se šikmými zuby 

 

Způsob frézování Přesnost (IT) 
Jakost obrobené 

plochy (Ra) 

Válcovou frézou 

(rychlořezná ocel) 

Hrubování 10 až 13 6,3 až 25 

Načisto 8 až 11 1,6 až 6,3 

Čelní frézou 

(rychlořezná ocel) 

Hrubování 10 až 13 6,3 až 25 

Načisto 6 až 11 1,6 až3,2 

Frézovací hlavou s břity (slinutý 

karbid) 
7 až 11 1,6 až 6,3 



Frézy 
 Jsou rotační vícebřité nástroje, jejichž břity jsou uspořádány na ploše, která má tvar:  

o Válce  

o Kužele 

 Dle účelu  
o Válcové - k obrábění rovinných ploch  

o Drážkovací a kotoučové - k obrábění drážek 

o Úhlové 

o Kuželové 

o Zaoblovací - k obrábění tvarových ploch 

 Dle provedení zubů  
o Podsoustruženými  

o Podbroušenými  

o Frézovanými 

 Dle počtu zubů (vzhledem k poměru)  

o Jemnozubé  

o Polohrubozubé  

o Hrubozubé 

 Dle způsobu upnutí  
o Nástrčné  

o Se stopkou 

 Dle smyslu otáčení (při pohledu od vřeteníku)  

o Pravořezné  

o Levořezné 

 Dle počtu dílů, z nichž se fréza skládá:  

o Celistvé  

o S vyměnitelnými zuby  

o Dělené  

o Skládané z více samostatných fréz - pro složité tvary 

 Frézovací hlavy  
o Základní částí je těleso, na jehož obvodu jsou zpravidla v drážkách 

upevněny buď nože s břity z rychlořezné oceli nebo slinutého karbidu 

nebo přímo břitové destičky ze slinutého karbidu  

 Trendy ve vývoji fréz 
 Některé typy fréz (např. z rychlořezné oceli, zejména válcové a čelní frézy větších průměrů) 

se v poslední době již v podstatě nepoužívají -> Jsou nahrazeny frézovacími hlavami s 

vyměnitelnými břitovými destičkami  

 Vysoce výkonné čelní frézy až do průměru 25 mm se vyrábí jako celistvé ze slinutého 

karbidu nebo stelitů metodami práškové metalurgie  

 Pro snížení chvění se některé frézy vyrábí s nepravidelnou roztečí zubů nebo se zuby ve 

šroubovici  

 Do frézovací hlavy, lze upnout tzv. hladící destičku (velmi malý úhel nastavení vedlejšího 

ostří) -> Při hrubování udělá poměrně kvalitní povrch 

 Upínání nástrojů (fréz) 

 K upínání fréz slouží:  

o Upínací pouzdra  
 Slouží k upínání fréz s válcovou stopkou 

 Tepelné upínání a kleštiny (2) 

 Upínače fréz s ploškou 

https://youtu.be/6d85SHyPHAo?list=PL0BE941E8AF9401B0
https://youtu.be/49kdEI4qIm8?list=PL0BE941E8AF9401B0
http://youtu.be/SX_WkiNZOFw
https://youtu.be/OP8wvlEMox4


o Frézovací trny  

 Použití: Upínání fréz těchto typů  

 Válcové  

 Válcové čelní  

 Kotoučové  

 Tvarové  

 Sady fréz 

 Frézy jsou unášeny přes zalícovaná pera frézovacím trnem  

 Žádoucí pracovní poloha se dosáhne nasazením distančních kroužků  

 Frézovací síla vyvodí na fréze a frézovacím trnu krouticí moment a ohybovou sílu -> 

MUSÍ být upnuty co nejblíže vřetenu  
 Pro zachycení ohybových sil je uložen frézovací trn ve vodících ložiskách podpěrného 

ramene (trámce)  

 Fréza, frézovací trn a upínací prostředky:  

 MUSÍ BÝT VELMI ČISTÉ  
 Přesně rovnoběžně, pravoúhle a axiálně BEZPEČNĚ UPNUTÉ -> oby osa frézy 

ležela v ose vřetena  

 Frézy se šikmými zuby upínat, aby axiální posuvová síla směřovala ke stroji 

o Nástrčné frézovací trny  
 Vnější strmý kužel má válcový otvor, ve kterém je fréza axiálně zajištěná šroubem 

 Nástrčné prvky mají normalizované kuželové stopky,  

o Morse kužel  

o Strmé kuželové stopky  
 Krátká kuželová upínací část -> malá upínací délka  

 Krátká doba upnutí  

 Hodí se pro automatickou výměnu nástrojů 

 Upínají do příslušných kuželových otvorů vřeten frézky 

Upínání obrobků 

 Odpor, který klade materiál vůči obrábění, vyvíjí na obrobku velké síly  

 Síly se snaží uvolnit obrobek z upnutí nebo je vysunout -> zabrání se tomu použitím 

správného upínacího prostředku  

 Používají se mechanické, pneumatické a hydraulické upínací prostředky  

 Mechanické upínací prostředky vyvíjení na obrobek velké upínací síly -> hrozí poškození 

obrobku 

Strojní svěrák 

 Dobře se upínají drobné obrobky  

 Pokud se použijí rovnoběžné podložky a obrobek se pomocí úderů kladiva při zavírání 

svěráku dobře dolehne  

 Řezná síla má působit pokud možno proti pevné čelisti svěráku 

Prizmatická vedení 
 Použití: Pro upínání válcovitých obrobků 

Upínky 
 Působí na principu páky  

 NUTNO je nasadit šroub co nejblíže k obrobku, aby byla zajištěná maximální účinnost 

utahovací síly  

 Upínací opěrky - Poskytují upínce správnou polohu upnutí  

 Druhy:  
o Stupňové opěrky  

o Ozubené upínací podložky  

o Šroubové opěrky 

 

https://youtu.be/w5vhczHKiRw
https://youtu.be/POehL5lUJVM
https://youtu.be/6BfvxqibZ9w
https://youtu.be/v2uL5YBzLAI
https://youtu.be/FXGBMF8QFsc


Přestavitelné upínací prvky 
 Např. upínací příložky  

 S kuličkovou podložkou a kuželovým sedlem mohou být nastaveny ve velkém 

přestavovácím rozsahu 

Pneumatické a hydraulické upínací prostředky 
 Dražší  
 Používají se spolu s přípravky na rychlé upínání (otevírání a zavírání) při sériové výrobě 

(obráběcí CNC centra, pružné výrobní systémy)  

 Upínací prostředky jsou často řízeny programem -> zkrácení doby upínání  

 ve spojení s přípravky umožňují trvale přesnou výrobu 

Nové technologie výroby  

Frézy na závity NORIS, DMT Shell, CMT Shell  
o Velmi progresivní technologie  

o Závit se frézuje bez předvrtání díry  

o Při řezání závitu se závitník otáčí kolem své osy a zároveň se otáčí kolem osy závitu  

o Fréza je vyrobená ze slinutého karbidu s povlakem nitridu titanu  

o Fréza může konat až 10 000 otáček za minutu  

o Např. výroba závitu M10 délky 20 mm trvá 13 sekund 

 

Frézovací stroje 
Frézovací stroje – frézky – se vyskytují ve velkém počtu různých modifikací.  

Obvykle se rozdělují na: 

 Konzolové frézky -  jsou používané nejčastěji. 

- vodorovné konzolové frézky (obr. 4.39)  

 

- svislé konzolové frézky (obr. 4.40) 

https://youtu.be/rDnavOlGcdc
https://youtu.be/0YscIt0Zl_o
https://youtu.be/xIbHFWduy9g


 

- univerzální konzolové frézky ukázka 1, ukázka 2 

- nástrojařské frézky 

- kopírovací frézky slouží k obrábění složitých prostorových tvarů podle předem 

připraveného modelu.  

 Rovinné frézky – liší se od konzolových tím, že se pracovní stůl 

pohybuje pouze v podélném směru po pevném loži. Na rovinných 

portálových frézkách se obrábějí velké a těžké součásti. 

 Speciální frézky – patří sem např. frézky na ozubení, na závity, na 

drážky, na vačky, pantografické frézky – slouží k frézování písmen, 

číslic nebo tvarových ploch podle šablon. 

  

Broušení 

Součásti zhotovené na obrábějících strojích (soustruhu, frézce a dalších) zpravidla nedosahují 

požadované rozměrové a geometrické přesnosti. Často se ještě dále tepelně zpracovávají. 

 Broušením se součásti dokončují -> získají požadovanou přesnost a hladký povrch  

 Broušením se obnovuje řezací schopnost otupených řezných nástrojů  

 Broušením lze:  

- Dosáhnout vysoké kvality povrchu (Ra 1,6 až 0,2  m)  

- Dobře obrábět kalené a těžko obrobitelné materiály (např. broušení nástrojů)  

- Za krátkou dobu odebrat velké množství třísek (hrubování broušením - silové broušení)  

- Dělit materiály (rozbrušování) 

 Při broušení se MUSÍ NOSIT OCHRANNÉ BRÝLE !  

 Při broušení je VYSOKÉ NEBEZPEČÍ ÚRAZŮ ! -> Nutnost dodržovat bezpečnostní 

předpisy 

Podstata broušení 

 Způsob oddělování třísek je podobný jako u frézování  

 Břity nástroje jsou tvořeny jednotlivými zrny brusiva, nepravidelně rozloženy s 

různým převýšením po obvodu brusného kotouče  

https://youtu.be/uELdVIF2X10
https://youtu.be/6o1Zewpqmmg
https://youtu.be/XMJoEXGUjlQ
https://youtu.be/1R2M3nnPk2M
https://youtu.be/3-_IUUgA8GY
https://youtu.be/90aIHntT-CE
https://youtu.be/LFccpqf7uhQ
https://youtu.be/YnABuOOoi5w


 Velikost zrn: od 0,003 mm a výše  

 Výsledný pohyb při broušení je zpravidla výslednicí otáčivého pohybu brousícího nástroje a 

posuvného nebo otáčivého pohybu obrobku  

 Za řeznou rychlost se považuje rychlost otáčení brusných kotoučů (je nepoměrně větší než 

otáčení obrobku)  

 Velká řezná rychlost je příčinou vzniku tepla a vysoké teploty odebíraných třísek -> 

může způsobit např. popouštění povrchových vrstev, vznik trhlin v důsledku pnutí, 

oduhličení -> NUTNOST správně a VYDATNĚ CHLADIT! 

 

Dosahované parametry 
Parametry závisí na:  

- tuhosti a přesnosti brusky 

- velikosti zrna + dalších vlastností brousícího kotouče (vyvážení) 

- způsobu broušení  

- řezných podmínkách 

Brousicí nástroje 
Nástrojem jsou nejčastěji brousicí kotouče, v nichž jsou brusná zrna spojená navzájem vhodným 

pojivem. Zrna jsou v brousicím kotouči rozmístěna náhodně a mají různé tvary. Kromě brousicích 

nástrojů se používá také volné brusivo. Kromě brousicích kotoučů se pro broušení používají 

brousicí segmenty, kameny a pásy, obsahující zrno brusiva ve vhodném pojivu. Nejčastěji se však 

používají brousicí kotouče.  

Materiály brusiva jsou přírodní (smirek, granát, diamant) nebo umělá (umělý korund, karbid 

křemíku, umělý diamant, kubický nitrid bóru).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsoby broušení 

Broušení vnějších rotačních ploch 

 Slouží ke zhotovení válcových a kuželových ploch  

 Obrobek je většinou upnut mezi hroty a koná otáčivý pohyb, který je možno považovat za 

kruhový posuv  

 Řezný pohyb provádí brousicí kotouč, který navíc koná přísuv do řezu  

https://youtu.be/RJVn-G2nZaQ


 U dlouhých obrobků je nutný podélný posuv, který koná většinou obrobek  

 Pracovní stůl s obrobkem koná přímočarý vratný pohyb, jehož zdvih lze nastavovat  

 Podélný posuv smí činit na otáčku obrobku 2/3 šířky kotouče, aby se zakryly stopy po 

broušení  
 CNC řízení umožňuje obrábění různých geometrických tvarů (kužely, rádiusy) jedním 

brousícím kotoučem, kromě toho má řízení k dispozici řadu brousících cyklů 

Broušení rotačních ploch s radiálním přísuvem (zapichovací broušení) 

 Broušení, při kterém je směr hlavního posuvu kolmo (příčně) k 

broušené ploše  

 Produktivní způsob  

 Po broušení průměru nutno přebrousit čelní plochu-> provádí 

se čelní plochou brousícího kotouče 

Šikmé zapichovací broušení 

 Zápichem je možno obrábět průměr a čelní plochu současně 

Podélné broušení 

 Brousící kotouč musí mít mírný 

přeběh (1/3 až 1/4 šířky kotouče), 

aby byl dokonale obroušen i konec 

obrobku  

 Kotouč se přisouvá s velkou 

přesností (jeden dílek na stupnici činí 

většinou 1 m)  

 Moderní stroje mají k dispozici 

automatický přísuv (samočinně 

přepíná přísuv před dosažením 

mezního rozměru na nejmenší 

hodnotu (např. 0,006 mm) a na konec 

proběhne několik zdvihů naprázdno (vyjiskření)  

 Aktivní kontrola rozměrů ukončuje proces broušení, jakmile je dosaženo požadovaného 

rozměru 

Bezhrotové broušení vnějších válcových - rotačních ploch 

 Obrobek je veden volně mezi brousícím 

kotoučem a podávacím kotoučem  

 Od pomalu se otáčejícího podávajícího 

kotouče s měkkým pojivem dostává obrobek 

podélný a kruhový pohyb  

 K vytvoření podélného posuvu musí být 

regulační kotouč skloněn dopředu až do 3°  

 Větší sklon = větší rychlost posuvu  

Zapichovací broušení 

 Pro krátké obrobky  

 Použití: např. vnější kroužky kuličkových ložisek, valivá tělesa, brzdové písty 

Podélné (průběžné) broušení 

 Pro dlouhé obrobky  

 Obrábění jen stejného průměru  

 Při každém průchodu všech obrobků se přistaví podávající kotouč  

 Obrobek musí projít strojem několikrát, dokud není dosaženo jeho konečného rozměru 

https://youtu.be/NHqMc4zXph8
https://youtu.be/X_H2JwA91pY
https://youtu.be/w7UU_KkwiTc
https://youtu.be/y3SxF3HsqRo


Broušení vnitřních rotačních ploch 

 Použití: Broušení otvorů  

 Druhy:  
o Podélné ukázka2 ukázka3 

o Příčné - planetové 

 Průměr kotouče smí činit maximálně 2/3 

průměru díry (aby nebyla styková plocha 

mezi kotoučem a obrobkem příliš velká)  

 Broušení vnitřních ploch dokulata je 

obtížnější než broušení ploch vnějších  

o Brousicí kotouč je většinou 

podstatně menší -> je víc namáhán  

o Styková plocha mezi kotoučem a broušenou plochou je velká (vznik tepla)  

o Pro malou tuhost brousícího 

vřetena snadno dochází k vibracím 

 

Rovinné broušení 

 Slouží k opracování 

rovinných ploch  

 Broušení obvodem 

kotouče: Rotující 

brusný nástroj 

odebírá třísky na 

svém obvodu  

 Podélné broušení: 
Broušení, při kterém je hlavní směr 

posuvu rovnoběžný s vytvářenou plochou  

 Otočné broušení: Broušení, při kterém je posuv kruhový vytvořený rotací otočného stolu 

Broušení brousicím pásem 

 Poměrně nová metoda, vysoká produktivita práce, velmi dobrá jakost obrobeného povrchu  

 Metoda se uplatňuje při broušení běžných materiálů tak i materiálů těžkoobrobitelných 

(vysokolegované oceli, titanové slitiny)  

 Používají se stejné řezné podmínky jako při broušení kotouči  

 Jako nosný pás se používá papír nebo textil  

 Brousicí pás se vyrábí:  

  a) nasypáním brusiva na pás politý pojivem  

b) brusivo se nanáší v elektrostatickém poli, zrna jsou orientována delší osou kolmo k pásu -

> Vyšší řezivost 

 Pokud se při broušení používá chladicí kapalina je pojivo i přetěr z umělé pryskyřice 

 

 
Brusky 

https://youtu.be/zNWyQLJgPLc
https://youtu.be/WsZSydtQz2w
https://youtu.be/GAnrPmUu-a8
https://youtu.be/uhZmRio9krc
https://youtu.be/ToUvLeubT0o
https://youtu.be/8nH4dn-YUIo
https://youtu.be/ofeSdsV1l3s
https://youtu.be/ofeSdsV1l3s
https://youtu.be/q4XgFD2P_NE
https://youtu.be/ZEinptyh0LQ
https://youtu.be/TSl9E-T4Tmo
https://youtu.be/5thKAlDxHII


Hrotové brusky 
Použití: Broušení vnějších válcových rotačních a 

kuželových ploch, čelních ploch 

Obrobky se upínají mezi hroty, popř. do sklíčidla nebo 

do pouzdra 

 Stroje s posuvným pracovním vřeteníkem  

 Stroje s posuvným brousícím vřeteníkem  

 Univerzální brusky  
o Horní část lze natočit v obou smyslech o 6 až 

10° -> umožněno broušení táhlých kuželů  

o Pracovní vřeteník je otočný o 90° -> lze brousit 

krátké strmé kužele  

o Charakteristický rozměr je dán oběžným průměrem nad ložem a největší vzdálenost hrotů 

Bezhrotové brusky 
 Mají dva vřeteníky, každý s vlastním pohonem  

o Brousící vřeteník s brusným kotoučem  

o Vřeteník podávajícího kotouče 

 Brusný kotouč má obvodovou rychlost odpovídající 

broušení  

 Podávající kotouč se otáčí rychlostí odpovídající:  

o Způsobu práce  

o Průměru obrobku  

o Materiálu obrobku  

o Přídavku na broušení 

 Velikost brusky je určená maximální velikostí obrobku 

Brusky na díry 
 Brusky s otáčejícím se obrobkem  

o Použití:Broušení souosých děr s vnějším povrchem u obrobků menších rozměrů 

 Brusky s planetovým pohybem brusného kotouče  
o Použití: Broušení děr v rozměrných obrobcích 

Rovinné brusky 
 Dělí se podle polohy brousícího vřetena na: 

o Vodorovné (horizontální) - brousí se obvodem 

kotouče 

o Svislé (vertikální) - brousí se čelem kotouče 

 Mají pracovní stůl:  

o Obdélníkový - pro větší nebo delší obrobky 

o Kruhový - pro menší obrobky -> možný souvislý 

posuvný pohyb 

 Stoly jsou většinou poháněny hydraulicky  
o Malé vibrace  

o Posuv je kontinuálně přestavitelný 

 Řadí se sem i brusky na broušení vodících ploch  

 Vyrábí se s pohyblivým nebo posuvným ramenem převážně dvoustojanové 

Nástrojové brusky (ostřičky) 
 Univerzální - pro broušení různých druhů nástrojů (vrtáky, frézy, výstružníky) 

 Speciální - brousí pouze jeden druh nástroje 

Speciální brusky – na závity, na ozubení (viz. výroba ozubení) 

Hoblování a obrážení 

https://youtu.be/9wx1vPh3eN0
https://youtu.be/XIe9tbTngCI
https://youtu.be/m-9fZ8ws-tI
https://youtu.be/bmooEZyivxo
https://youtu.be/_D-iV9cGjF4
https://youtu.be/pzsQnKJGYtk
https://youtu.be/6rGZI19dYuQ


- méně ekonomické způsoby obrábění používané hlavně v kusové a sériové výrobě 

- vhodné např. pro zhotovení drážek  

Pracovní pohyby nástroje a obrobku 
 

Obrábění     hlavní řezný pohyb       vedlejší řezný pohyb 

Hoblování     přímočarý, koná obrobek      přímočarý, nástroj 

Obrážení     přímočarý, koná nástroj        přímočarý, obrobek 

 

      K posuvu dochází na konci zpětného pomocného pohybu. Při tomto 

pohybu na začátek řezu dochází k odklopení nožového držáku pro 

zabránění poškození nože. 

 Protože při hoblování a obrážení je jeden zdvih pracovní a druhý 

pomocný (na prázdno), snižuje se produktivita práce. Proto bývá zpětná 

rychlost 1,5 až 4 krát větší než pracovní.  

 Upínání nástrojů a obrobků 

 Nástroje se upínají do nožových držáků, které jsou odklápěcí.  

Základní práce na hoblovkách a obrážečkách 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-QpLlQlF1qU
https://youtu.be/bzzk1fsx04k
https://youtu.be/gWv-ijYjkWs


Dokončovací způsoby obrábění 

Honování 
Je to dokončovací operace obrábění, především vnitřních válcových ploch (vnitřní honování), ale i 

vnějších válcových ploch. 

Použití: dokončování válců spalovacích motorů, kompresorů a hydraulických zařízení. 

Podstata: broušení honovacími kameny (3 – 12 ks) upnuté v honovací hlavě.  

Pracovní pohyby: honovací hlava – rotační + přímočarý 

  kameny se během obrábění přestavují (mechanicky, hydraulicky) 

Materiál kamenů: 

 karborundum – honování litiny 

 umělý korund – honování oceli 

 diamant – honování slinutých karbidů 

Odplavování brusiva a chlazení zabezpečuje emulze (petrolej s parafinem). 

Dosahovaná přesnost: 

 předběžné honování – IT6 až IT7, drsnost Ra = 0,4 až 0,8 

 jemné honování – IT5, drsnost Ra = 0,1 až 0,2 

Závěr: honováním se dosahuje velké přesnosti geometrického tvaru válcových ploch, odstraní se 

ovalita, kuželovitost a vlnitost ploch. 

Superfinišování 

Tato dokončovací operace obrábění se někdy nazývá honování s krátkým zdvihem nebo přehlazování. 

Použití: válcové plochy, nejčastěji vnější  

(čepy, hydraulická zařízení) 

Pracovní pohyby: obrobek – rotační až 40 m.min
-1

 

                 Brusné kameny - přímočarý + přídavný  

                         kmitavý pohyb 700 až 1500 min
-1

 

Viskózní kapalina vytváří kapalinný nosný film, jehož 

tloušťka se reguluje tlakem brusných kamenů. 

Postupným obrušováním vrcholků nerovností se styčná 

plocha zvětšuje. Brusné kameny jsou z elektrokorundu 

nebo karborundu s keramickým nebo bakelitovým pojivem a mají zaoblení přizpůsobeno průměru 

obrobku. Přídavek na superfinišování se nechává 0,005 mm. Používají se i brusné pásy. Lze ho 

provádět na speciálních, běžných soustruzích nebo bruskách s přídavnou superfinišovací hlavou. 

Dosahovaná přesnost: drsnost Ra = 0,1 až 0,025 

Závěr: ve spojení s trojím pohybem se zlepší kromě válcovitosti i kruhovitost obrobku. 

Lapování 

 Je to broušení volným brusivem rozptýleným v kapalině (olej, petrolej) nebo v brusné pastě. 

Lapování se dá provádět ručně i strojně. 

Použití: k dosažení vysokých přesností tvaru, malých 

rozměrových tolerancí a minimálních vůlí dvou 

vzájemně uložených ploch. 

Dosahovaná přesnost:   IT1 až IT3, Ra = 0,05 až 0,02 

Lapovací nástroj: má negativní tvar lapované plochy,  

                             koná nepravidelný pohyb 

    materiál – měď, litina, měkká ocel, plast. 

Brusiva: karborundum, korund, oxid železitý, oxid chrómu, vídeňské vápno, karbid boru, diamant. 

http://youtu.be/XIb44G7e650
http://youtu.be/IuzBQlYFgXo
http://youtu.be/3O0XnA_fwyU
http://youtu.be/HQfh6AZxL08
http://youtu.be/RiNmLHBR7dk
http://youtu.be/Hz8surMKYGc
https://youtu.be/KeUNsRW2vqE
https://youtu.be/OQUhpYswQn0
http://youtu.be/RfC5H4dA-ds
https://youtu.be/fnoVV-RWIWY
http://youtu.be/C9qrbxQyu4M


 

Leštění 

Použití: ke zlepšení vzhledu obrobeného povrchu (odstranění oxidů kovů, oduhličené vrstvy, atd). 

Zlepšuje se lesk, hladkost a čistota povrchu. 

 Používá se často před chromováním, niklováním a nátěry. 

Leštící nástroje: textilní nebo plstěné kotouče (rychlost 5 až 30 ms
-1

), při větších drsnostech 

s nalepenými zrny brusiva nejmenší zrnitosti (korund, oxid železitý, oxid chrómu) 

nebo s použitím leštící pasty 

Závěr: jedná se o estetickou úpravu povrchu. 

Válečkování 

Podstata: plastická deformace nerovností způsobená 

přitlačováním jednoho nebo více válečků (kotoučů, 

kuliček) vysoké tvrdosti na obrobenou plochu. 

Nástroj: válečky otočně uloženy v přípravku, přitlačování na 

obrobek pružinami nebo hydraulicky, nejčastěji na 

soustruhu 

Použití: pro povrchy obrobené soustružením, frézováním, 

hoblováním i broušením. 

Drsnosti: výchozí – Ra = 3,2 ; konečná Ra = 0,25 

Závěr: zpevnění materiálu povrchové vrstvy, zvýšení meze 

únavy a odolnosti proti korozi.  

Protlačování 

Dokončovací tvářecí operace ke zmenšení drsnosti 

obrobené plochy plastickou deformací. 

Použití: dokončování vnitřních válcových ploch 

Podstata: protlačování nástroje – protlačováku – s rozměrem o 

několik tisícin milimetru větším.  

Závěr: kromě snížení drsnosti a zpevnění materiálu dochází i ke 

zvýšení tvarové a rozměrové přesnosti. 

 

Brokování - kuličkování 

Podstata: vrhání proudu kuliček z kalené oceli nebo bílé litiny (0,3 – 3 

mm) na obrobenou plochu (vzduchem, lopatkami metacího kola). 

Použití: členité součásti nepravidelných tvarů a těžko přístupné plochy, 

šroubové pružiny, ozubená kola, torzní tyče, svary, ojnice (zvýšení 

životnosti až o 1000%). 

Závěr: odstraňují se stopy po předchozím obrábění, zpevňuje se povrch, 

zvyšuje se únavová pevnost a trvanlivost součásti. 

http://youtu.be/LxxG4A4OgHI
https://youtu.be/h1Dl9U5Ligo
http://youtu.be/gUxN6mKHmrs
https://youtu.be/7Kif-iGYwto
https://youtu.be/FsMMYLWJlEI
https://youtu.be/AgPsxoZnEa0
https://youtu.be/ovFUmCijA00
https://youtu.be/uQXlERzFgAU


Speciální (nekonvenční) metody obrábění 

Nové objevy a vynálezy v oblasti fyziky, chemie a elektroniky přinášejí nové možnosti 

beztřískového obrábění. I když nelze očekávat, že by tyto nové metody v budoucnu plně nahradily 

klasické metody obrábění řeznými nástroji, mají již dnes výsledky dosahované v některých speciál-

ních oborech řadu předností, pro které jsou nenahraditelné. 

U těchto se nepoužívá standardní řezný nástroj, k úběru materiálu dochází účinky tepelnými, 

chemickými nebo abrazivními, případně jejich kombinací. Používáme je tam, kde by klasický 

způsob obrábění byl obtížný nebo nemožný, můžeme obrábět součásti s vysokou pevností, tvrdostí 

a tvarově velmi složité díly. 

Charakteristika nekonvenčních technologií: 

 rychlost a výkonnost nezávisí na mechanických vlastnostech obráběného materiálu 

 materiál nástroje nemusí být tvrdší a pevnější než obráběný materiál 

 možnost obrábění složitých tvarů 

 možnost zavedení plné automatizace 

 možnost zvýšení technologičnosti konstrukce, sériovosti výroby a snížení pracnosti výroby 

 současně s výrobou dochází někdy k cílené změně vlastností povrchové vrstvy (odolnost proti 

korozi, pevnosti apod.) 

 Podle převládajících účinků oddělování materiálů se dělí na: 

a) Oddělování materiálu tepelným účinkem: 

- Elektroerozivní metody obrábění (Elektro Discharge Machining – EDM) 

- Obrábění paprskem plasmy (Plasma Beam Machining – PBM) 

- Obrábění paprskem laseru (Laser Beam Machining – LBM) 

b) Oddělování materiálu elektrochemickým nebo chemickým účinkem: 

- Elektrochemické obrábění (Elektro Chemical Machining – ECM) 

- Chemické obrábění (Chemical Machining – CM, CHM) 

c) Oddělování materiálu mechanickým účinkem: 

- Ultrazvukové obrábění (Ultrasonic Machining – USM) 

- Obrábění paprskem vody (Watter Jet Machining – WJM,  Abrasive Watter Jet Machining – 

AWJM) 

 

Pro tyto technologie se používají CNC řízené stroje, které výrazně rozšiřují možnosti aplikace. 

Elektroerozivní obrábění 

Odebírání materiálu elektroerozívními způsoby je založeno na rozrušování kovů přímým 

působením elektrické energie. V některých případech je působení elektrické energie kombinováno s 

mechanickým účinkem elektrody - nástroje. 

 



Elektrojiskrové obrábění (obr. 364) 

Je založeno na krátkodobém, ale velmi intenzivním elektrickém výboji 

mezi dvěma elektrodami, které jsou ponořeny v dielektrické 

kapalině. Jednu elektrodu tvoří nástroj, který je negativem obráběné 

plochy a druhou elektrodu tvoří obrobek. Nástroj je vyroben z materiálu 

odolného vůči erozi, nejčastěji to bývá měď, mosaz, ale i grafit, jejichž 

úbytek v porovnání s ocelí činí jen 5 až 15 %. Rychlost přísuvu nástroje 

se řídí podle úběru materiálu závislého na velikosti proudu. Zařízení na 

elektrojiskrové obrábění se vzájemně liší hlavně použitým generátorem 

proudu. Používají se dva základní typy generátorů: kondenzátorové a 

impulzní. Kondenzátorové pracují na principu nabíjení a vybíjení 

kondenzátoru. Jsou jednoduché a levné, s napětím 30 až 60 V a 

umožňující úběr oceli až 1000 mm
3
.min

-1
 při drsnosti povrchu Ra = 15. 

Z impulzních generátorů mají největší význam polovodičové, pracující s 

napětím 60 až 80 V a umožňující úběr 3000 až 5000 mm
3
.min

-1
. Mezi 

nástrojem a obrobkem ponořeným v kapalině dochází k výboji trvajícímu 10
-4

 až 10
-8

 s, jehož 

energií se materiál v místě napadení zahřívá nad tavící teplotu a je vymrštěn do mezielektrodového 

prostoru. Každý výboj zanechává na zasaženém povrchu kráter, jehož šířku a hloubku ovlivňuje 

hlavně energie výboje. Tak 

dochází k postupnému rozrušování 

a odběru materiálu obrobku. 

Přesnost obrábění závisí na boční 

mezeře, která není stejná a 

způsobuje kuželovitost otvorů 

(obr. 365). Jako dielektrické 

kapaliny se používá petroleje, nebo 

transformátorového oleje. 

Elektrojiskrového obrábění se 

používá v nástrojárnách k výrobě 

dutin zápustek, průstřižnic, 

průvlaků, opracování slinutých 

karbidů a k výrobě děr trysek 

spalovacích motorů. 

Elektrojiskrové vyřezávání drátovou metodou (obr. 370).   

Nástrojem je měděný drát odvíjející se z jedné cívky na 

druhou a procházející přes vodící ústrojí místem řezu. K 

pohybu obrobku upnutého na křížovém stole se používá 

číslicového řízení. Používá se v nástrojárnách k výrobě 

monolitních střižnic i střižnic ze slinutých karbidů. 

Anodomechanické obráběni (obr. 366) 

 Zde je úběr materiálu způsoben kombinovaným 

účinkem elektrických výbojů, elektrolytického pochodu a mechanického tření. Nástrojem je 

otáčející se kotouč vyrobený ze šedé litiny, nebo konstrukční 

oceli, připojený na záporný pól zdroje. Obvodová rychlost 

kotouče bývá 9 až 12 m.s
-1

. Obráběný materiál je zapojen na 

anodu. Mezi nástroj a obrobek se přivádí silný proud elektrolytu, 

kterým bývá nejčastěji vodní sklo s přídavkem glykolu k 

zamezení zasychání na plochách stroje. Elektrickými výboji a 

elektrolytickým pochodem vzniká mezi anodou a katodou pasivní 

vrstva rozrušeného kovu, která se nepřetržitě odstraňuje 

otáčejícím se kotoučem. Používá se pracovní napětí 18 až 22 V a 

pracovní proud od 3 do 300 A podle druhu obrobku a požadované 

jakosti povrchu. 

https://youtu.be/L1D5DLWWMp8
http://youtu.be/YWYW8m8nJ7Y
https://youtu.be/x3hEXA_q-dE
https://youtu.be/51FxvsCnMJc
https://youtu.be/9DbmglkdqWw
http://www.youtube.com/watch?v=wcve8rQESq8&feature=share&list=PLD81FB9DF0C73640D
http://youtu.be/_5yg8Ci5lzY
https://youtu.be/vYiPRm-HBWM
https://youtu.be/pBueWfzb7P0


Jakost obrobené plochy je závislá na velikosti pracovního proudu: při 5 A je drsnost Ra = 2, při 

40 A je drsnost Ra = 8. Při řezání lze dosáhnout přesnosti 0,1 mm. Anodomechanické obrábění se 

používá pro dělení tvrdého materiálu, slinutých karbidů a také pro broušení nástrojů s 

břitovými destičkami ze slinutých karbidů. 

Elektrochemické obrábění 

Podstatou je řízené elektrolytické rozpouštění materiálu obrobku v požadovaném místě. 

Obrobek tvoří anodu, katodou může být v podstatě libovolný kov, nejčastěji je to ocel a měď. 

Elektrolyty se používají nejčastěji alkalické. Působením stejnosměrného proudu v elektrolytu 

dochází mezi oběma elektrodami k pohybu kationtů elektrolytu, k anodě a aniontů ke katodě. Na 

anodě při tom dochází k reakci, při níž kationty elektrolytu se slučují s anionty kovu, čímž se 

potupně rozpouští povrch obrobku. Intenzita rozpouštění je závislá na hustotě proudu. Vyšší 

intenzita proudu má za následek usazování solí a kysličníků na elektrodách a tato tzv. pasivace 

zabraňuje dalšímu rozpouštění kovů. Podle použité hustoty proudu vznikly pro úběr materiálu 

metody: 

a) obrábění velkou hustotou proudu se zamezením vzniku pasivní vrstvičky na anodě buď 

otáčející se elektrodou, nebo proudícím elektrolytem, 

b) obrábění malou hustotou proudu, tj. e1ektrochemické leštění nebo elektrochemické 

rozpouštění otřepů. 

Elektrochemické obrábění otáčející se elektrodou 

U tohoto způsobu se používá proudu o hustotě 50 až 200 A.cm
-2

. Pasivní 

vrstvička z obrobku (anody) se soustavně odstraňuje otáčejícím se nástrojem 

(katodou), mezi něž se přivádí proud elektrolytu s rozptýleným brusivem (obr. 

367). Obvodová rychlost nástroje je 20 až 30 m.s
-1

. Tento způsob obrábění je 

vhodný pro broušení nástrojů s břitovými destičkami ze slinutých karbidů, 

k výrobě drážek, tvarů i k rozřezávání tvrdých materiálů. 

Elektrochemické obrábění proudícím elektrolytem (obr. 368) 

K obrábění je opět použito vysoké hustoty proudu, avšak k odstraňování 

pasivní vrstvičky se používá elektrolytu proudícího mezi elektrodami. 

Rychlost proudění elektrolytu musí být asi 30 m.s
-1

 a mezera mezi 

elektrodami 0,12 až 0,75 mm. Využívá se poznatku, že hustota proudu a 

tím i intenzita odběru materiálu je největší v místech, kde jsou elektrody 

nejblíže. Proto se tvar anody kopíruje podle tvaru katody. Této metody se 

s výhodou používá pro tvarové obrábění. 

 Chemické obrábění 

Podstatou je řízené odleptávání vrstev materiálu a tloušťce od několika setin mm do několika mm 

z povrchu obrobku. Je založeno na chemické reakci obráběného povrchu s pracovním prostředím. 

Místa, která nemají být obráběna, jsou chráněna speciálním povlakem. 

V praxi se uplatňují dvě metody: 

 chemické prostřihování – umožňuje zhotovovat tenké a složité výlisky z tenkého plechu nebo 

fólie bez otřepů 

 chemické rozměrové leptání – je označováno jako chemické frézování, tvar se přenáší pomocí 

šablon 

Obrábění ultrazvukem (obr. 369) 

Je to způsob používaný pro obrábění tvrdých a křehkých 

materiálů a materiálů elektricky nevodivých. Úběr materiálu vzniká 

abrazivním účinkem brusiva, které se přivádí ve formě suspenze 

mezi ultrazvukem rozkmitaný nástroj a obráběný materiál. Z 

ultrazvukového generátoru je napájen magnetosktrikční ultrazvukový 

měnič, ze kterého se přenášejí ultrazvukové kmity přes koncentrátor 

na nástroj. Mezi nástroj a obrobek se přivádí brousící suspenze. 

https://youtu.be/12-IOyuPJZo
https://youtu.be/VzmVrJAIhew
https://youtu.be/pI1QGpmKqow
http://youtu.be/2HR7qtbXM_4
https://youtu.be/NDp3OPI6dgo
https://youtu.be/UsmE1gLbHqI
https://youtu.be/E3RnP-WGALE
https://youtu.be/xZANSwZ8cI0
https://youtu.be/-fLz4B8vg20
http://youtu.be/hl5sHU3CzBw
https://youtu.be/SGEL67JiIKg
http://youtu.be/ODdRpVnzc4I
https://youtu.be/fEvo5jarIW4


Tlakem kmitajícího nástroje jsou zrna brusiva vtlačována do materiálu, kde odebírají jeho drobné 

částice. 

Druh brusiva se volí podle tvrdosti obráběného materiálu. Pro polovodiče, sklo a ferity stačí 

karbid křemíku. Pro tvrdou keramiku a slinuté karbidy je vhodný kubický karbid bóru. Diamant je 

možné účinně obrábět jen diamantovým práškem. Obrábění ultrazvukem se používá pro 

zhotovování děr různých tvarů. 

Obrábění soustředěným světelným paprskem (laser)  

(z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. zesilování světla 

stimulovanou emisí záření) 

Je založeno na vysoké koncentraci elektromagnetického záření 

viditelného světla na malou plochu obrobku, čímž se přemění na 

tepelnou energii přesahující teplotu tavení obráběného materiálu, který se v 

místě dopadu roztaví a vypaří. Zdrojem záření jsou kvantové zesilovače 

paprsků světla – lasery, které využívají schopnosti některých materiálů 

zesilovat a usměrňovat světlo, kterým byly ozářeny. Při obrábění kovů se 

používá paprsků vyzářených z laseru tak, že se optickou čočkou soustředí 

na malou plochu obrobku o rozměrech 0,001 až 0,01 mm
2
, na niž se 

vyvine tak velká teplota, že způsobí vypaření kovu. 

Obrábění svazkem paprsků elektronů 

Podstatou této metody je využití vysoké energie paprsků elektronů soustředěných na velmi 

malou plochu materiálu. V místě dopadu se kinetická energie přeměňuje v energii tepelnou, kterou 

se materiál roztaví a odpaří. Zařízení pro emisi elektronů a usměrnění jejich paprsků se skládá z 

emisního zdroje, kterým je wolframový nebo tantalový drát, zahřátý na teplotu 2500 °C, vysílající 

svazek paprsků elektronů. Ten se usměrní magnetickou čočkou, prochází destičkovou anodou s 

otvorem a dopadá na povrch obrobku. Pracovní napětí elektrického proudu je 40 až 140 kV. Pa-

prsky elektronů se vrtají díry  0,1 až 0,8 mm s tolerancí 0,005 mm. Používá se pro výrobu děr 

ložiskových kamenů hodinek. Technika EP je k dispozici i pro všechny náročné úlohy svařování 

v letecké výrobě, automobilových bezpečnostních dílů i produkci velkých součástí lodního 

průmyslu. 

Obrábění paprskem plazmy 

Paprskem plazmy soustředěným na obráběnou plochu lze provádět různé 

operace obrábění. Plazmové skupenství, tj. disociace plynu na ionty a volné 

elektrony, vzniká v plazmových pistolích elektrickým obloukem. Vysokou 

teplotou plazmy (až 20 000 °C) dochází k postupnému odtavování a 

vypařování částic materiálu obrobku. Obrobek je při obrábění zapojen na 

anodu, elektroda v pistoli je katodou. Nejčastěji se používá pro vrtání děr, 

hloubení dutin zápustek, vyřezávání tvarů 2D i 3D, ale také pro zhotovení různých drážek i 

závitů do velmi tvrdých materiálů.  

Obrábění vodním paprskem 

 Podstatou dělení materiálů je obrušování děleného materiálu tlakem vodního paprsku. Tento 

proces je v podstatě stejný jako vodní eroze ale značně zrychlený a soustředěný do jednoho místa. 

 Řezání probíhá nejčastěji na CNC řízených stolech. Pracovní tlak vody se pohybuje v rozmezí 

2000 - 6200 Bar. Tlakovým zdrojem jsou speciální vysokotlaká čerpadla, která se liší příkonem a 

průtokem vody. Paprsek vzniká v řezací hlavě zakončené řezací tryskou. Při zpracování měkkých 

materiálů se používá čistý vodní paprsek, pro ostatní případy je třeba použít abrazivní paprsek. 

Vhodnou abrazivní příměsí je přírodní olivín nebo přírodní granát – volba závisí na tvrdosti 

děleného materiálu. 

 Pohyb řezací hlavy a tedy i dráha řezu je řízena počítačem na základě předem sestaveného 

programu. Je možné tedy provést i ten tvarově nejnáročnější řez během jedné operace. 

 Výhody:  

http://youtu.be/gHjGfwf3Aeg
http://youtu.be/e9BvPeAmuvc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://youtu.be/N7NofmHWWPQ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stimulovan%C3%A1_emise
https://youtu.be/s-RU2aWwUWs
https://youtu.be/dP2m7-WAdos
http://youtu.be/f5TwzRW_DtY
https://youtu.be/sKLdrHo2RWs
http://youtu.be/35MOW692e18
https://youtu.be/UfBZVD5cwLo
https://youtu.be/UfBZVD5cwLo
https://youtu.be/mJJydOxHwZU
https://youtu.be/1V8VO2f2GS4
https://youtu.be/oWzZFz3iStA
http://youtu.be/qTW31WJjvS4


a) Řezání bez tepelného ovlivnění řezaného materiálu, tzv. studený řez. Obráběný 

díl nevykazuje fyzikální, chemické ani mechanické změny a je následně snadno 

obrobitelný. 

b) Minimální silové působení paprsku na řezaný materiál, nedochází ke vzniku 

mikrotrhlin. 

c) Univerzálnost – paprsek dělí většinu materiálů při velkém rozsahu řezaných 

tloušťek 

d) Řezání vodním paprskem je technologií přátelskou k životnímu prostředí. Při 

vlastním řezání nevznikají žádné ekologicky nevhodné zplodiny. Spotřeba vody na 

řezání je velmi malá (závisí na tlaku a velikosti použité trysky). Z odpadní vody se 

při sedimentaci vyloučí nečistoty. Jako abrazivo se používají netoxické látky, které 

mohou být recyklovány pro opakované použití.  

e) Malý prořez materiálu a z toho vyplývající vysoké využití polotovaru – mezi 

jednotlivými výrobky se ponechávají mezery cca. 3 mm. 

 Využití technologie řezání vodním paprskem je poměrně široké a dnes se 

používá v řadě výrobních oborů. Mezi materiály běžně obráběné vodním paprskem patří například: 

 pěnové materiály, plasty, gumy 

 překližka, balza, podlahové krytiny 

 sklolaminát, kompozity, technické a reklamní plasty 

 elektroizolační, tepelně-izolační hmoty 

 mramor, žula, pískovec, sklo, dlažba 

 slitiny hliníku, titanu, mědi, niklu 

 ocel konstrukční, legovaná, nástrojová, tepelně zpracovaná, 

návarová s extrémní tvrdostí 

řezaní vodním paprskem - titan 

3D řezání vodním paprskem 

 

  Waterjet: Porovnání řezání s jinými metodami  
 Vodní paprsek je schopen řezat každý pevný materiál, např. kámen, dlaždice, sklo, kov, pěnu, 

pryž, plast a potraviny. Řezání vodním paprskem má v porovnání s plazmou, laserem a EDM 

nesporné výhody. Řezání vodním paprskem roste stále rychleji než ostatní procesy. 

VODNÍ PAPRSEK x Plazma x Laser x EDM 

 
 

 

  

 
Vodní paprsek 

(Waterjet) 
Plazma  Laser  EDM  

Postup Erozní proces: 

vysokorychlostní 

kapalný brusný papír 

Proces spalování/tavení 

s pomocí oblouku 

 vysokoteplotního 

ionizovaného plynu 

Proces tavby s pomocí  

soustředěného  paprsku 

laserového světla 

Erozní proces s využitím 

elektrického výboje 

Materiály Veškerý materiál. Především ocel,  

nerez ocel a hliník. 

Především ocel, nerez ocel 

a hliník. 

Je možné řezat i řadu 

jiných materiálů. 

Pouze vodivé 

materiály. 

Tloušťka Až 24 palců, prakticky 

každý materiál. 

Omezení v ose Z je pouze 

limitováno tloušťkou. 

Až 2–3 palce, v závislosti 

na materiálu.   

Obvykle 1 palec nebo 

méně, v závislosti  na 

materiálech. 

Obvykle 12  

palců nebo méně. 

Přesnost dílů Do 0,001" Do 0,010"  Do 0,001"  Do 0,0001"  

Kapitálové 

investice 

od 60 tis. USD až více než 

300 tis. USD 

od 60 tis. USD až více 

než 

300 tis. USD  

od 200 tis. USD až více než 

1 mil. USD 

od 100 tis. USD až více než 

400 tis. USD 

Nastavení 

stroje 

Stejné nastavení 

pro všechny  

materiály 

Různé 

nastavení pro 

různé úlohy  

Různé plyny 

a parametry 

pro různé úlohy 

Různé 

typy vodičů pro 

různé úlohy 

http://youtu.be/szkUpaO3R0I
https://youtu.be/TdhHsUVTGYw


 Kromě absence tepelně ovlivněné zóny jsou výhody a aplikace 

pro technologii řezání vodním paprskem neomezené a stále se 

rozšiřují.  

 Jak znázorňuje výše uvedená tabulka a obrázek vpravo, 

technologie řezání vodním paprskem má jasné výhody oproti jiným 

metodám řezání. 

 Ekologické výhody 

 Řezání vodním paprskem je proces studeného řezání, při němž je eliminována deformace 

struskou a struskový odpad, tedy nepříznivé účinky při řezání plazmou a laserem. Navíc je 

používané abrazivo i voda při abrazivním řezání recyklovatelné. 

DWJ - Dynamic Water Jet 

Inovace systému WJ, kdy je řidicí systém doplněn o matematický model, který vypočítává polohu 

ohýbaného vodního paprsku. Zvyšuje se rychlost obrábění a přesnost. 

Výrobní postupy  

VP je plán výrobního procesu, který dává stručný nástin zpracování hmot či polotovaru na 

součást nebo hotový výrobek. Zpracovává jej technolog - postupář v technologickém oddělení, 

které je organizačně začleněno do technické přípravy výroby. 

Uvádí se v něm:  

- Popis prací a výrobních metod ve správném pořadí (sledu)  

- Počet vyráběných kusů 

- Výrobní prostředky (výrobní stroje, přípravky, nástroje a měřidla)  

- Technologické podmínky  

- Režimy práce strojů  

- Rozměry polotovarů před obráběním a změny v průběhu obrábění  

- Způsoby tepelného zpracování  

- Odměny za vykonanou práci 

Je podkladem k určení:  

- Času nutného k provedení jednotlivých operací, vhodného vybavení pracovišť stroji, 

zařízením a nářadím 

- Kapacit, tj. počtu pracovišť a pracovníků 

- Plánovaných vlastních nákladů výroby 

- Výrobních úkolů pracovišť, dílny, provozu, závodu 

- Podkladů pro odměňování 

- Organizace, plánování i řízení výroby 

Musí být: 

 Úplné - Nesmí být v nich zapomenuty žádné údaje potřené pro výrobu  

 Správné - Nesmí být v nich žádné chyby a omyly -> výroba zmetků  

 Stručné - Nesmí se v nich "plýtvat zbytečně slovy"  

 Srozumitelné a jednoznačné - Jasně určovat pořadí prováděných prací a neumožňovat 

jiný výklad  

 Úhledné - Pro snadnou orientaci v textu  

 Hospodárné - využívat výrobních zařízení závodu při minimálních výrobních 

nákladech a vysoké produktivitě práce 

Členění výrobních postupů 

Složitost výroby si vynucuje členitost VP na Operace -> Úseky -> Úkony -> Pohyby. 

https://youtu.be/2XVQnfuNtDU
https://youtu.be/PCsoC3i7JYc
https://youtu.be/2jm4_HikMqk
https://youtu.be/GNx7ek9Y7kI


o Operace  
 Nepřetržitě (souvisle) prováděná a ukončená část výrobního procesu, 

charakterizována stejným výrobním cílem, vykonávaná na jednom pracovišti, 

na jednom nebo několika stejných pracovních předmětech zpravidla jedním 

pracovníkem, popř. skupinou pracovníků  

o Úsek  
 Část operace, v níž se vykonává práce za přibližně stejných technologických 

podmínek  

 Např.  

 Při soustružení se dělí na hrubování a soustružení na čisto jako dva 

úseky jedné operace  

 Soustružení čela, válcových ploch, zápichů 

o Úkon  
 Ucelená jednoduchá pracovní činnost organizačně neoddělitelná  

 Např. při obrábění je to:  

 Upínání předmětu do stroje  

 Zapnutí stroje  

 Vlastní obrábění  

 Zastavení stroje  

 Vyjmutí a odložení obrobku 

o Pohyb  
 Nejmenší část pracovní činnosti popisovaná hlavně v hromadné výrobě a u 

montážních prací  

 Mají být co nejjednodušší  

 Nejmenší měřitelné prvky 

 



Druhy výrobních postupů 

Obsah, rozsah a způsob zpracování závisí na druhu a povaze výroby, složitosti výrobní činnosti a 

způsobu provedení. Postupy se vypracovávají do předtištěných formulářů, které se mohou lišit 

podle výrobních podmínek závodů. 

Rozdělení dle propracovanosti:  

o Jednoduchý psaný výrobní postup (průvodka)  

 Pro kusovou výrobu  
 Někdy také jako razítkový  

 Často je na rubu výrobního výkresu  

 Požadována je vysoká kvalifikace dělníků 

o Podrobný psaný výrobní postup  

 Pro malosériovou výrobu  
 Rozpracován do všech úseků 

o Obrázkový výrobní postup (návodka) 

 Pro sériovou a hromadnou výrobu  

 Často doplňuje podrobně psaný výrobní postup (zejména pro některé složité operace) 

o Návodka 
 Pro speciální operace 

Rozdělení podle výrobních činností:  

o Obrábění  

o Tváření  

o Odlévání  

o Svařování  

o Tepelné zpracování  

o Povrchová úprava  

o Montáž 

 

 
 

 

 

 

 



Montáž 

Montáž je závěrečná fáze výrobního procesu ve strojírenské výrobě a zaujímá v rozvoji 

strojírenských technologií zvláštní postavení. Nízký stupeň mechanizace, automatizace i 

organizační propracovanost -> Velká část pracnosti (30 až 50%)  

o Hromadná výroba: Větší mechanizace, automatizace  

o Kusová výroba: Větší podíl ruční lidské práce 

Interní montáž 

Stacionární (nepohyblivá) montáž 

 V kusové výrobě  

o Soustředěná  
 Celé montáži je vyčleněno jedno pracoviště  

 Montáž provádí jedna skupina pracovníků 

o Rozčleněná  
 Montáž se dělí na montáž dílčích celků a konečnou montáž  

 jednotlivé specializované skupiny pracovníků na stacionárních pracovištích 

o Přerušovaná proudová  
 Specializované skupiny pracovníků mají vymezen jen určitý rozsah prací a 

přecházejí z jednoho pracoviště na druhé  

 Použití: Malosériová a kusová výroba 

 V malosériové výrobě  

o Fázová  
 Montuje se skupina součástí nebo celý stroj na jednom místě  

 Montáž provádí skupina vysoce kvalifikovaných pracovníků 

o Skupinová  
 Uplatňuje se při pracích většího rozsahu, kdy sed výrobek člení na jednotlivé 

sestavy montované na specializovaných pracovištích  

 Montáž provádí specializovaní pracovníci a lze tak lépe využít jejich 

kvalifikaci 

Pohyblivá montáž 

 Použití: Ve velkosériové výrobě  

 Druhy:  

o Předmětná  
 Volný pohyb montovaného předmětu (prochází jednotlivými 

specializovanými pracovišti)  

 Na specializovaném pracovišti vykonávají pracovníci jen určitou operaci, ale 

jejich sled nemusí být dodržen 

o Linková  
 Nucený pohyb montovaného předmětu  

 Plynulý nebo přerušovaný pohyb je dán montážní linkou  

 Sled operací je nutno dodržet 

o Nepřerušovaná proudová  
 Montovaný předmět nebo pracovníci, popř. pracovní nástroje, pomůcky a 

zařízení se pohybují  

 Většinou se používá varianta s pohybujícím se výrobkem  

 Použití: V hromadné výrobě 

Externí montáž 
 Použití: Při montáži celků (celých strojů) mimo výrobní závod  

 Příklady externí montáží:  
o Velké stroje a zařízení (technologické dodávky)  

o Mosty a konstrukce  



o Vzduchotechnická zařízení  

o Potrubí a armatury  

o Elektromontáže (silnoproudá zařízení, rozvodné sítě)  

o Měření, regulace, automatizace technologických zařízení 

Montážní schémata - obecně 
 Podklady pro vypracování montážního schématu jsou:  

o Konstrukční výkresy (pod)sestav s kusovníkem  

o Technické podmínky dodávky  

o Hospodářské podmínky (termíny dodávek, počet kusů) 

 Mimořádný význam u sestavování technologických postupů montáže, neboť určují postup a 

pořadí montáže celého výrobku  

 Sestavují se především pro montáž složitějšího výrobku  

 Musí být z nich patrné:  
o V jakém pořadí jsou součásti vzájemně pospojovány  

o Jaké je třeba navrhnout rozmístění součástí (zařízení, pracovišť) pro správnou 

organizaci montáže 

 Některé základní pojmy:  

o Technologický postup montáže  
 Souhrn operací související se spojováním hotových součástí, (pod)sestav ve 

výrobek pomocí přípravků, zařízení a nářadí, které odpovídá požadavkům 

výkresů a technickým podmínkám  

o Montážní operace  
 Část montážního postupu, kterou koná na jednom pracovišti s jednou 

montážní jednotkou jeden pracovník nebo jedna pracovní četa 

o Pracovní úsek  
 Část operace, která se provádí s jedním určitým spojením týmž nástrojem 

o Pracovní poloha  
 Část operace prováděná při stejné poloze přípravku a montážního prvku 

o Montážní základna  
 Soubor ploch a prvků součástí, které určují její polohu vzhledem ke druhým 

dříve sestaveným součástem nebo základním plochám 

Mechanizace a automatizace 

Systém CNC - Computer Numeric Control 

Původní číslicově řízený systém (děrné štítky, děrné pásky) je doplněn o mikropočítač. Jeho 

velkou předností je paměť počítače, která umožňuje uchování programů. 

V současné době se pro stroj vybavený systémem CNC používá označení NC. Jednou ze 

základních vlastností systému CNC je, že jeden počítač řídí jeden stroj. 

Systém DNC - Direct Numerical Control 

Přímé číslicové řízení můžeme definovat 

jako výrobní systém, v němž je řada strojů 

NC (CNC) řízena pomocí přímého napojení 

telekomunikačními linkami řídicím DNC 

počítačem (viz obr). Jednotlivé NC systémy 

nemají nejchoulostivější zařízení systému - 

čtecí zařízení (nejvíce poruch), protože 

potřebné programy jsou do jednotlivých 

strojů nahrávány přímo z paměti DNC 

počítače. DNC počítač je navrhován tak, aby 

dokázal zabezpečit přísun instrukcí každému 

stroji na požádání. Jakmile stroj potřebuje 

řídící povely, počítač DNC je vyvolá ve své 



paměti a okamžitě mu je zašle. Rovněž zabezpečuje sběr dat a manipulaci s nimi ve směru stroj - 

počítač. Tento oboustranný informační proces probíhá současně, což znamená, že jakýkoliv 

požadavek na instrukce od stroje musí být okamžitě vyplněn. Podstatným znakem DNC systému je, 

že jeden počítač obsluhuje velký počet strojů, Jedním počítačem se dá ovládat více než 100 strojů.  

Systémy DNC byly uplatňovány v 70-tých letech minulého století.  

Systém IVÚ - integrovaný výrobní úsek 

Integrovaný výrobní úsek je uspořádání NC strojů a konvenčních strojů kolem automatické 

mezioperační dopravy, která navazuje na sklad, kde se provádí vychystáváni materiálu, polotovarů 

a hotových výrobků, na ostření nástrojů a odvoz odpadu. Doprava se uskutečňuje pomocí 

transportních a technologických palet. 

IVÚ je řízen počítačem, který zabezpečuje 

- řízení výroby (v případě poruchy je řízena dispečerem) 

- řídí dopravu a regálový zakladač 

- řídí NC stroje prostřednictvím kanálu DNC 

- plánuje obsazování pracovních míst na 5-ti denní cyklus 

Činnost pracovníků je zaměřena na obsluhu pracovišť a dispečerské řízení výroby na základě 

informací zpracovaných centrálním počítačem. 

Systém PVS - pružný výrobní systém 

PVS je uspořádání NC strojů a obráběcích center do pružných výrobních buněk s využitím  

průmyslových robotů, vzájemně spojených automatizovanou mezioperační dopravou obrobků a 

nástrojů. 

Výrobní buňka je uskupení NC strojů a průmyslových robotů, která bývá používána pro  

obrábění specifických součásti, nebo několika součástí s podobnou geometrií. Řídicí systém 

výrobní buňky zajišťuje součinnost mezí výrobními stroji a systémem mezioperační manipulace a 

odpovídá za plynulý chod materiálu buňkou. Činnost řídicího systému buňky zabezpečuje počítač 

vyšší úrovně (PVS). 

Propojením několika výrobních buněk automatickými dopravníkovými a manipulačními 

systémy s napojením všech částí tohoto výrobního celku na centrální počítač, vzniká pružný 

výrobní systém. Velkou výhodou je podstatné zkrácení průběžné doby výroby součástí a tím i velká 

úspora nákladů. Činnost pracovníků je omezena na seřizování technologických pracovišť a 

odstraňování poruch. 

Systém CAD/CAM 

Dosud uváděné systémy, které využívají podpory počítačové techniky, jsou uplatněny ve 

výrobní sféře podniku. Cílem veškerého směřování v strojírenském oboru je dosáhnou takového 

stupně automatizace, aby se počítač zapojit do všech činností, které jsou potřebné k chodu podniku, 

tzn. nejen samotných strojů a výrobních etap, ale i předvýrobních etap) včetně všech nezbytně 

doprovodných činnosti. Stručně lze tento vývoj charakterizovat tak, že chceme počítač uplatnit při 

odstraňování nejen fyzické ale i duševní práce člověka. V současné době se stala automatizace 

předvýrobních etap zcela určující pro růst produktivity a tím úspěšnosti podniku. 

Systém CAD/CAM představuje technologii, zabývající se využitím počítačů v předvýrobních 

etapách i v samotné výrobě a vytváří technickou bázi pro komplexní (integrované) řízení podniku, 

které se nazývá systém CIM. Systém CAD/CAM obvykle zasahuje do problematiky výrobních 

procesů, které obecně sestávají z kombinace technologických, kontrolních, přípravných a 

pomocných pracovišť, dopravních, manipulačních a skladovacích systémů a řízení. 

Základní komponenty systému CAD/CAM jsou 

a) CAD - Computer Aided Design - je systém, který využívá počítačových systémů 

v konstrukci. Konstruktér komunikuje s počítačovým systémem pomoci dat a příkazů přes některý z 

prostředků vstupu (př. klávesnice). Počítač komunikuje s konstruktérem přes obrazovku (display). 

Obraz se vytváří na displej pomoci příkazů, jimiž je ovládán software kreslícího systému uloženého 

v počítači. Většina konstrukčních systémů vytváří obraz ze základních geometrických elementů, 



jako jsou body, čary, kruhy atd. Vytvořený obraz může být opět modifikován podle přání 

konstruktéra, tzn. zvětšen, otočen, posunut, atd. Tak je možno vytvořit jakýkoliv obraz - výkres.  

Činnosti pomocí CADu: 

- Geometrické modelováni - kreslení, tj. vytváření grafické představy součásti na displeji. 

- Analýza navrženého řešení - tzn. veškeré výpočty pevnostní, dynamika, tepelné, atd.  

- Přezkoumání a kontrola navrženého řešení - provádí se kontrola správnosti uloženi, 

rozměrových chyb atd. 

- Automatizované kreslení je vykreslování obrazů zkonstruovaných na displeji na papír 

prostřednictvím hardwarového kreslícího zařízeni, jako jsou tiskárny, plottery atd. 

b) CAP - Computer Proces Planning -je systém, který využívá počítačové podpory v 

technologické přípravě výroby. Hlavním úkolem technologické přípravy výroby je určení výrobních 

operaci potřebných k vyrobení dané součástky nebo montážního celku. Sled těchto výrobních 

operací je zapsán v technickém dokumentu, který se nazývá technologický postup. V souvislosti s 

vypracováním technologického postupu je nutné určit další nezbytné údaje, jako jsou řezné 

podmínky, normy času, stroje, nářadí a nástroje atd. 

Podpora CLP v technologické přípravě výroby spočívá v oblastech 

- Sestavování výrobních postupů 

- Programování NC strojů 

- Technická příprava výroby výrobních pomůcek 

- Rozbory - tato oblast se týká výpočtů potřebných kapacit strojů a pracovníků, plánování a 

řízeni výroby z hlediska termínů zakázek a požadavky na materiál a nástroje atd. 

c) CAM - Computer Aided Manufacturing je systém, který využívá počítačové techniky k 

plánování a řízení operací výrobního procesu na úrovni dílny, tzn. řízení NC strojů, výrobních 

systémů, skladového hospodářství, materiálu a nářadí. Rozlišují se dvě kategorie CAM: 

a. Sledování a řízeni výrobního procesu pomocí počítače - počítač je přímo napojen na výrobní 

proces, který monitoruje a řídí. 

b. Počítačová podpora - neexistuje přímé napojení počítače na výrobní proces. Počítač je určen 

pouze k monitorování a sledování výrobního procesu, tedy pro sběr dat a člověk - operátor řídí 

výrobu na základě sebraných a utříděných dat. 

Vedle řízení výrobního procesu zahrnuje CAM také nepřímé aplikace, kde počítač vykonává 

podpůrnou roli ve výrobním procesu podniku. V režimu „off-line“ zpracovává výrobní plány, různé 

prognózy a další důležité činnosti. 

d) CAQ, CAT-Computer Aided Qulatitet, Computer Aided Testing -jsou systémy pro 

napojení počítače do oblasti řízení jakosti a zkoušeni nových výrobků. CAQ je systém s využitím 

počítače na všech úrovních řízení jakosti od přijetí zakázky až po prodej hotového výrobku a 

reklamace. Nejde tedy pouze o kvalitu výroby výrobku, ale i o sledování kvality konstrukčního 

projektu, rychlosti reakce na požadavky zákazníka, sledování stavu strojního vybavení, počtu a 

příčin reklamací atd. 

Systém CIM - Computer Integrated Manufacturing - počítačem řízená výroba. 

Výpočetní technika proniká do všech oblastí podniku. Pomocí počítačového zpracování dat se 

zadávají a zjišťují zakázky, píší a platí faktury, zjišťují se zásoby polotovarů a hotových součástí, 

využívá se pro kreslení, pevnostní výpočty, vytváření technologických postupů, řízeni a kontrolu 

výroby atd. Jestliže se jednotlivé systémy vzájemně propojí a je-li mezi nimi možná výměna dat, 

pak hovoříme o počítačem integrované výrobě - CIM. 

CIM je v současné době nejvyšším stupněm automatizace na úrovni podniku. Jeho podstatou je 

výrazné zrychlení výměny dat mezi útvary podniku. Celý systém má jednu databázi, přístupnou 

všem zainteresovaným pracovníkům na různých úrovních řízeni s přesně specifikovanými 

přístupovými právy. Databáze obsahuje všechna podrobná data pro manažery, konstruktéry, 

technology, obchodníky a další řídící i výrobní složky podniku. Mezi základní podsystémy patří 

CAD/CAM rozšířený o obchodně ekonomické činnosti podniku jako jsou marketing, nákup, odbyt, 

účetnictví, zpracování peněžních převodů, faktur, apod. 


