
Výrobní stroje
Výrobní stroje jsou mechanická zařízení k usnadnění, zrychlení a zpřesnění lidské práce.
Obsahují řadu mechanizačních prvků k odstranění namáhavé a především opakující se 
fyzické práce obsluhy a jsou vybavena technickým zařízením pro automatizaci činností a 
procesů jak fyzické povahy, tak rutinního řízení.

Výrobní stroje lze rozdělit do skupin podle:

1. zpracovávaného materiálu na stroje na kovy, dřevo, plasty;

2. technologického procesu na stroje tvářecí (lisy, buchary, rovnačky, ohýbačky, tvarovací stroje,..), 
obráběcí (soustruhy, frézky, vrtačky, vyvrtávačky, hoblovky, obrážečky, brusky,..), slévací
(gravitační, tlakové,..), svařovací (obloukové, odporové, tavné, ), montážní (polohovací, spojovací, 
lakovací, balicí, ..) a pod.;

3. použitých mechanizmů na stroje elektrické, hydraulické, pneumatické; 

4. způsobu využití na  stroje konvenční (universální) s velkou šíří operací ovládaných obsluhou, 
speciální určené pro omezený typ výrobků (např. stroje na ozubení), či jednoúčelové určené pouze 
na specifický jeden výrobek,

5. stupně automatizace (pružnosti), např. na konvenční (KOS), pružné výrobní systémy (PVS), 
obráběcí centra (OC), počítačem numericky řízené stroje (CNC),….

Pružnost stroje charakterizuje jeho možnost adaptace na nový výrobek: 
pružný stroj se snadno a rychle adaptuje (např. výměnou programu) 
tvrdý stroj se adaptuje (přizpůsobuje) obtížně a vyžaduje minimálně dílčí konstrukční úpravy (např. 
nové vačky vačkového automatu). 
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Dvouosý soustružnický 
automat na hřídele

Svislý soustruh 
(karusel) s 1 suportem

3osá vodorovná
stolová vyvrtávačka

3osý revolverový 
automatický soustruh

Svislý soustruh 
(karusel) se 3 
suporty

4osá vodorovná
stolová vyvrtávačka
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4osý soustružnický automat

4osé vertikální frézovací centrum

6osé vertikální frézovací centrum
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Různé varianty 4osých vodorovných 
frézovacích center
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Bezobslužný CNC stroj: 1 – přepravní technologická paleta obrobku, 2 – stojan stroje s vřeteníkem a 
vodorovným vřetenem, 3 – řetězový zásobník nástrojů, 4 – řídící jednotka, 5 – stanice pro výměnu palet 
polotovarů a obrobků
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Uspořádání stavebnice modulů jednoúčelového obráběcího stroje: 1 A, B, C – díly tzv. spodní stavby 
(základ lože, stůl, stojan), 2 A, B, C, D – polohovací jednotky (A – kruhová, B – mezikruhová, C – bubnová, D –
lineární), 3 A, B – pracovní jednotky (A – vrtací, B – frézovací), 4 A, B – pomocné a řídící jednotky.
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Prostorové uspořádání stavebnice jednoúčelového stroje
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Robot - technický systém, schopný 
napodobovat nebo nahrazovat mechanické
a intelektuální funkce člověka.

Průmyslový robot je programovatelné
technické zařízení pro manipulaci či 
vykonávání technologických operací.

Struktura průmyslového robota: (1) předloktí,
(2) zápěstí, (3) podstavec, (4) rameno, (5) paže

Koncový člen robotu je vybaven tzv. 
techologickou hlavicí (efektorem), která
zprostředkovává styk robota s okolím. 
Pokud hlavice slouží k manipulaci 
s uchopenou součástí, hovoříme o úchopné
hlavici. Technologická hlavice slouží k 
vykonání technologické operace (vrtání, 
svařování, stříkání a pod.) .
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Uspořádání robotů z kinematického 
hlediska je určeno  postupným řazením 
zpravidla dvou typů kinematických dvojic, 
např.
• tři translační (posuvné) dvojice podle obr.  a),
• jedna rotační a dvě translační dvojice podle 
obr.  b),
• dvě rotační a jedna translační dvojice podle 
obr.  c),
• tři rotační dvojice podle obr.  d).

Uspořádání kinematického řetězce 
polohovacího systému robotů definuje 
souřadnicové systémy, tvar pracovní oblasti 
(pracovní prostor) a charakter programování
polohy koncového členu robotu. Robot potom 
pracuje:
• v kartézském (pravoúhlém) systému  podle  
obr.  a),
• v cylindrickém (válcovém) systému podle
obr.  b),

• ve sférickém systému podle obr.  c),
• v angulárním systému podle obr.  d).
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Výrobní systém I. řádu (automatický CNC soustruh s portálovým robotem): 
polotovary a dokončené součásti jsou na paletách dopravovány průběžným 
dopravníkem, robot provádí zakládání a výměnu polotovarů a hotových výrobků.

Výrobní systémy

Výrobní systém je obecné uspořádání vzájemně působících výrobních strojů a útvarů, které si lze 
představit samostatně (oddělené od okolí) a podle složitosti se dělí na:

Systém I. řádu – nejmenší jednotka 
systému, schopná samostatně plnit funkci 
(obráběcí stroj včetně obsluhy).

Systém II. řádu – seskupení několika 
zařízení vzájemně vázaných a funkčně
svázaných na výrobu skupiny obrobků
(dílna).

Systém III. řádu – systém obsahující
několik nižších řádů, které funkčně plní
výrobní úkol, tj. produkci výrobku ( výrobní
seskupení dílen, obrobny, montáže).

Systém IV.řádu – všechny útvary 
včetně pracovníků a prodeje  (úplný 
výrobní podnik) .
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Výrobní systém II. řádu (několik propojených CNC strojů obsluhovaných portálovými roboty): 
1 – dopravník, 2 – portálový robot (pro každý stroj), 3 – CNC soustruhy
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Výrobní systém II. řádu (několik propojených CNC strojů obsluhovaných průmyslovými roboty): 
každé pracoviště má vlastní zásobu dílů a nástrojů, zakládací systém a vozík pro dopravu a výměnu součástí
a nástrojů
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Kvalita a spolehlivost výrobních strojů a strojních zařízení má určující vliv na kvalitu výroby. 
Strojírenské podniky dnes zajišťují provozní spolehlivost výrobních strojů bezdemontážní
diagnostikou, založenou na měření provozních vibrací. Hlavními příčinami vibrací jsou zejména:
- dynamické síly, vznikající při nerovnoměrném pohybu hmotných dílů,
- vůle pohyblivých součástí, výrobní nepřesnosti,
- styk dílů se třením a odvalováním,
-nevyváženost součástí s rotačním pohybem

Malé vibrace často vyvolávají rezonance jiných součástí a skupin. 

Kmitavý (vibrační) pohyb může být jednoduchý s obsahem 
pouze jedné složky určitého kmitočtu (např. ladička), nebo 
složený s obsahem většího nebo menšího počtu složek s 
různými kmitočty (např. kmitání, vyvolané pohybem pístu 
spalovacího motoru).

Jednotlivé složky vibrací mohou být zjištěny pouze ze 
závislostí amplitud na kmitočtu (frekvenci). Rozklad 
složených vibrací na kmitočtové složky se nazývá kmitočtová
(frekvenční) analýza a je jednou ze základních metod v 
oboru měření vibrací a bezdemontážní diagnostiky. 
Výsledkem kmitočtové analýzy jsou kmitočtová spektra, 
která obvykle obsahují řadu význačných kmitočtů s přímým 
vztahem k pohybu různých dílů a součástí (např. kmitání
v soustavě převodu ozubenými koly). Kmitočtová analýza 
umožňuje nebo alespoň usnadňuje zjišťování zdrojů a příčin 
nežádoucích vibrací.
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Mimořádný význam měření vibrací spočívá ve vysokém informační obsahu změřených vibrací
(chvění) na stroji nebo strojním zařízení pro posouzení jeho skutečného technického stavu. Vibrace 
stroje lze měřit v provozních podmínkách - není nutná žádná speciální příprava stroje a měřením se 
nijak neomezuje jeho provoz.

VIBRACE STROJE:
 jsou úměrné provoznímu dynamickému 

zatížení
 určují životnost a spolehlivost
 určují kvalitu produkce
 jsou ukazatelem dynamického řešení a 

kvality výroby a montáže stroje
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Praktické využití vibrodiagnostiky ukazuje následující schéma: Měření a analýza vibrací je 
cesta k plnění rostoucích požadavků na technické a provozní parametry strojů a zařízení a 
k vytvoření konkurenceschopných strojírenských výrobků. 

Realizace opatření
 rychlá a nenáročná
 spolupráce se zákazníkem

NÁVRH OPATŘENÍ
 řešení příčin problémů
 dynamické naladění
 odstranění rezonancí
 reklamace

ANALÝZA MĚŘENÍ
 určení příčin problémů
 rezonance
 porovnání s normami a 

konkurencí

MĚŘENÍ VIBRACÍ A HLUKU
 v provozních podmínkách
 bez přípravy a úpravy stroje
 specifikace problému
 určení míst a metod měření

OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ 
ŘEŠENÍ
 náklady a přínosy
 zobecnění konkrétních 

poznatků

ZNALOSTI 
 konstrukce a dynamika strojů
 akustika
 výpočet frekvencí buzení
 zjednodušený dynamický model

Z analýzy změřených vibrací lze určit zdroje a 
příčiny nadměrného dynamického provozního 
zatížení součástí a skupin stroje. Cílem nemůže být 
pouhé měření vibrací.


