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ABSTRAKT 

Tato práce obsahuje návrh metodiky predikce výrobní přesnosti u frézovacích obráběcích 

center se svislou osou vřetena.  Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku pracovní, 

geometrické a výrobní přesnosti, nejistoty výroby, systémového přístupu a popisuje současný 

stav vědy a techniky v řešené oblasti. Praktická část obsahuje samotný návrh metodiky predikce 

výrobní přesnosti u obráběcích center se svislou osou vřetena včetně verifikace této predikce 

u vybraných strojů. 

  

 

ABSTRACT 

This work contains a proposal for the methodology of production accuracy prediction for 

milling machining centers with a vertical spindle axis. The theoretical part focuses on the 

characteristics of working, geometric and production accuracy, production uncertainty, system 

approach and describes the current situation of science and technology in the field. The practical 

part contains the proposal of the methodology of production accuracy prediction for machining 

centers with a vertical spindle axis, including verification of this prediction for selected 

machines. 
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1 ÚVOD 

V současné strojírenské praxi se setkáváme s neustálým tlakem na růst kvalitativních 

a množstevních požadavků na výrobu. Požadované rychlé tempo růstu produktivity přináší 

nutnost obnovy výrobních zařízení, aby bylo dosaženo maximálního možného efektu při 

respektování existujících podmínek. 

Moderní CNC obráběcí stroje jsou univerzálním výrobním prostředkem, jejichž role je 

v současné dynamické době ve strojírenské výrobě nezastupitelná. Jedná se však o velmi 

nákladný výrobní prostředek, a proto je již ve fázi zvažované investice do jeho pořízení potřeba 

umět stanovit, zda dojde k obrobení požadovaného obrobku za daných ekonomických 

požadavků či nikoliv, čímž se výrazně snižuje nejistota případné investice a investor úspěšně 

obstojí v tvrdém konkurenčním prostředí.  

Cílem této diplomové práce je v rámci řešené problematiky popsat současný stav vědy 

a techniky, dále provést systémový rozbor a následně návrh metodiky predikce výrobní 

přesnosti u frézovacích obráběcích center se svislou osou vřetena včetně zaznamenání 

ověřovacích měření, vyhodnocení výsledků a doporučení pro budoucí uživatele.  

Teoretická část práce obsahuje literární rešerše s orientací na řešenou problematiku. 

Charakterizuje pracovní, geometrickou a výrobní přesnost a dále nejistotu výroby. Zahrnuje 

popis současného stavu vědy a techniky a systémového přístupu. Jsou zde nastíněny vlivy 

působící na výrobní přesnost a představeny existující typy obráběcích center. Praktická část 

práce obsahuje návrh metodiky predikce výrobní přesnosti u frézovacích obráběcích center se 

svislou osou vřetena včetně ověření této predikce u vybraných strojů, vyhodnocení výsledků 

a doporučení pro uživatelskou praxi.  
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2 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

2.1 Pracovní přesnost 

Zkouška pracovní přesnosti se obvykle řadí do skupin zkoušek přejímacích. Přejímka 

neboli zkouška způsobilosti stroje je využívána především u náročných zákazníků kladoucích 

důraz na schopnost dlouhodobého udržení kvality a produktivity obrábění obrobku. Přejímací 

zkoušky jsou prováděny nejprve u výrobce a následně u zákazníka. [1] 

 

 

přejímací zkoušky CNC 

obráběcích strojů

geometrická 

přesnost

technické údaje a 

vlastnosti jinépřesnost

• rozměry

• zdvih

• otáčky a 

posuvy

• přímost

• rovinnost

• kruhovitost

• válcovitost

• kolmost

• rovnoběžnost

• souosost

• obvodové 

házení

• axiální házení

• polohování

• pracovní 

přesnost

• výrobní 

přesnost

• hluk

• spolehlivost

• chod 

naprázdno

• dynamické 

vlastnosti

• oteplení

• tuhost

 

Obr. 1) Přejímací zkoušky [1]  

  

Pracovní přesnost se testuje pomocí zkoušek, které se provádí po kontrole technických 

údajů a vlastností, jako jsou rozměry stroje, jeho zdvih v jednotlivých souřadnicích, hodnota 

otáček a posuvů a přesností najetí na definované body. Součástí bývají i výkonnostní zkoušky 

v tepelně ustáleném stavu. Testují se konkrétní atributy – kruhovitost a válcovitost (rotační 

plochy), rovinnost, rovnoběžnost a kolmost (rovinné plochy), opakovatelnost přesnosti 

obrobení a přesnost celého tvaru (složitější tvary). Pracovní přesnost je prověřována na 

pracovních obrobcích. [1] 
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Obr. 2) Zkušební obrobek pro pracovní přesnost [1] 

 

2.2 Geometrická přesnost 

Geometrická přesnost je dána přesností tvaru a polohy jednotlivých součástí a jejich 

vzájemným pohybem. Zkoušky geometrické přesnosti jsou realizovány nezatíženém stavu. 

Stroj by měl být ustaven na vhodném základu do horizontální polohy a zkouška by se měla 

provádět za stálé teploty, přičemž teplotní podmínky ani poloha by se neměly během zkoušky 

měnit.  Chybu popisuje odchylka reálného stavu od stavu požadovaného. [1] 

 

2.2.1 Přímost a rovinnost 

Za situace, že je nutno splnit podmínku rovinnosti, musí každý jednotlivý bod skutečné 

roviny ležet mezi dvěma rovinami, které jsou rovnoběžné s jejím hlavním směrem a tvoří 

obalovou přímku (plochu). Přímost tolerovaného prvku se považuje za správnou, jestliže 

vzdálenost každého bodu hodnoceného prvku od obalové přímky (plochy) ideálního 

geometrického tvaru je nejvýše rovna hodnotě předepsané tolerance. [2] [3] 
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Obr. 3)  Vyobrazení tolerančního pole přímosti [4] 

 

 

 

Obr. 4)  Vyobrazení tolerančního pole rovinnosti [4] 

 

 

Zkouška přímosti se provádí především u vodících ploch (suportu nebo stolu frézky po 

loži). Zkouška rovinnosti se provádí pomocí příměrných desek, pravítek a vodovah. Náročnější 

měření jsou prováděna pomocí můstků a desek s citlivými úchylkoměry nebo optickými 

přístroji. [1] 

 

2.2.2 Kruhovitost a válcovitost 

Kruhovitost nebo válcovitost tolerovaného prvku je považována za správnou, jestliže 

vzdálenost každého bodu prvku od obalové kružnice nebo obalového válce ideálního 

geometrického tvaru odpovídá maximálně hodnotě t předepsané toleranci na výkresu. [2] [3] 
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Obr. 5) Vyobrazení tolerančního pole kruhovitosti [4] 

 

 

Obr. 6) Vyobrazení tolerančního pole válcovitosti [4] 

 

2.2.3 Kolmost 

Kolmost je možné předepisovat k různým prvkům. Ať už přímka k přímce (nejčastěji 

osa k ose), přímka (osa) k rovině nebo kolmost dvou rovin. [2] 

 

 

Obr. 7) Vyobrazení tolerančního pole kolmosti bez značky průměru [4] 
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Obr. 8) Vyobrazení tolerančního pole kolmosti se značkou [4]  

 

V praxi se měření kolmosti provádí například mezi upínací plochou a vedením stojanu, 

případně měření kolmosti osy pracovního vřetene stroje vůči upínací ploše stolu. Zkouška 

kolmosti dvou ploch nebo osy pracovního vřetena k upínací ploše stolu se obvykle kontroluje 

měřícími válci s číselníkovými úchylkoměry nebo měřícími hranoly. [1] [3] 

 

2.2.4 Rovnoběžnost   

Rovina rovnoběžnosti musí ležet mezi dvěma rovinami, které jsou od sebe vzdáleny 

o velikost tolerance, a zároveň jsou rovnoběžné s referenční rovinou, ke které je rovnoběžnost 

měřena. [2]     

 

 

 

 

Obr. 9) Tolerance rovnoběžnosti [2] 
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V praxi se rovnoběžnost vodících ploch měří například příčně kladenými vodováhami 

či mikrometrickými odpichy s číselníkovými úchylkoměry. Rovnoběžnost ploch s osami nebo 

osy navzájem jsou kontrolovány pomocí měřících trnů v prodloužení os vřeten pomocí 

číselníkových úchylkoměrů. [1] 

 

2.2.5 Souosost 

Tolerovaná osa musí ležet uvnitř válce, jehož průměr je roven hodnotě tolerance. Jeho 

osa se musí shodovat s osou základní. [2] 

 

 

Obr. 10) Tolerance souososti [2] 

 

U obráběcích strojů je předmětem kontroly například souosost osy pracovního vřetena 

s osou obrobkového vřetena. Pro tento typ měření se používají dva měřící trny s číselníkovým 

úchylkoměrem upevněným na souosém trnu. [1] 

 

 

2.2.6 Obvodové házení 

Velikost tolerančního pole v rovině kolmé k ose je omezeno dvěma soustřednými 

kružnicemi, které jsou od sebe vzdáleny o velikost tolerance t a jejich středy leží na základní 

ose. [2] 
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Obr. 11) Tolerance obvodového házení [2] 

 

 

Obvodové házení se v praxi měří nejčastěji u pracovních vřeten pomocí číselníkového 

úchylkoměru. Měření zahrnuje úchylku souososti, kruhovitosti i nepřesnosti uložení. Důležité 

je nastavení úchylkoměru tím způsobem, aby kontakt s vřetenem byl v kolmém směru. [1] 

 

2.2.7 Axiální házení.  

Velikost tolerančního pole je dána dvěma kružnicemi. Středy kružnic leží v ose otáčení 

a jsou od sebe vzdáleny o osu tolerance. Každý měřený bod musí leže uvnitř tohoto válce. [2] 

 

 

Obr. 12) Tolerance axiálního házení [2] 
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Měření axiálního házení se používá u vřeten CNC obráběcích strojů nebo upínacích 

ploch otočných stolů. Většinou postačí měření pomocí číselníkového úchylkoměrem, který je 

nastaven kolmo k předepsané ploše na předepsaném průměru. [1] 

 

2.3 Výrobní přesnost 

Výrobní přesnost úzce souvisí s přesností polohování a pracovní přesností, přičemž 

určujeme: 

• nejistotu výroby jako měřítko pro výrobní přesnost, 

• nejistotu práce jako měřítko pro pracovní přesnost, 

• nejistotu polohy jako měřítko pro přesnost polohy. [1] 

 

2.4 Nejistota výroby 

Nejistotu výroby chápeme jako přesnost výroby součásti vyrobené na určeném stroji při 

definovaném pracovním stavu. Součástí nejistoty výroby jsou úchylky, které způsobuje stroj 

a další činitelé. Nejistota práce je definována systematickými a náhodnými úchylkami od 

vyžadované přesnosti vznikající na stroji. [1] 

 

U všech CNC obráběcích strojů znázorňuje nejistota polohy přesnost, které lze docílit 

libovolně zvolenou polohou v rozsahu zdvihu jednotlivých os. Největší počet informačních 

údajů lze zjistit pomocí nepřímých testů nejdůležitějších ovlivňujících veličin, které jsou 

podmíněny obráběcím strojem.    Mezi systematické úchylky lze řadit geometrické úchylky 

konstrukčních částí stroje, tepelné vlivy, statickou a dynamickou tuhost. [1] 

 

 

Obr. 13) Součásti nejistoty výroby a pracovní nejistoty [1] 

 

reverzační rozpětí
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Kmitání technologické soustavy stroj – nástroj – obrobek a změny zatížení lze přiřadit 

mezi náhodné úchylky. Většinu ovlivňujících veličin lze zjistit pomocí opracování zkušebního 

obrobku, náhodné úchylky je možné určit pouze po opracování souboru součástí a vyhodnocení 

pomocí statistických metod. [1]  

 

 

nejistota výroby

součást výroba

stroj

obsluha strojepostup měření

okolní prostředí

 

Obr. 14) Zdroje nejistoty výroby [1]  

 

 

Při zkoušce pracovní přesností je nutno vymezit parametry zkušebního obrobku: 

• přípustné odchylky tvaru a polohy, 

• technologické podmínky, 

• okrajové podmínky, 

• podmínky měření. [1] 

 

Mezi charakteristické veličiny pro určení přesnosti polohování stroje, které jsou 

zjišťovány při nezatíženém stavu na stroji pro každou osu zvlášť, řadíme toleranci polohy, 

nejistotu polohy, úchylku polohy, reverzační rozpětí a šířku rozptylu polohy [1] 

 

Přesnost polohy v rovině a v prostoru výrobního a zkušebního zařízení závisí na 

kolmosti a lineárnosti (VDI/DGI 3441). [1] 
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Obr. 15) Grafický výstup z měření přesnosti polohování (VDI/DGI 3441) [1]  

 

 

Příčinou rozptylu sledovaných hodnot je skutečnost, že všechny procesy jsou zatíženy 

různými vlivy. Jedná se o systematické vlivy, které mohou způsobit často se vyskytující 

odchylku, nebo náhodné vlivy způsobující odchylky od průměru, které nelze předpovědět. Je 

nutno eliminovat všechny systematické vlivy, aby mohlo být dosaženo stavu, ve kterém působí 

pouze vlivy náhodné. [1] 

 

vlivy zatěžující výrobní 

proces

nahodilé vlivysystematické vlivy

předvídatelné rušivé

 

 

Obr. 16) Vlivy zatěžující výrobní proces [1] 
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2.4.1 Indexy krátkodobé způsobilosti Cm a Cmk  

Krátkodobé vyšetřování způsobilosti se využívá v situaci, kdy není k dispozici 

dostatečný počet pozorovaných dílů nebo je analýza zaměřena na vlivy, které charakterizují 

stroj. Vlivy činitelů, materiálu, lidí a metod je možné držet konstantní díky malému 

analyzovanému počtu kusů. [1] 

Index Cm vychází z tolerančního pole s pásmem ±3σ variability procesu a jsou mírami 

potenciální kvantitativní způsobilosti. Pro index Cmk je navíc proti indexu Cm bere v potaz 

poloha procesu. [1] 

 

Celkový výběrový průměr: 

 

�̅� = �̿� =
1

𝑘
∑ 𝑥�̅�

𝑘

𝑗=1

 

(1)  
Odhad směrodatné odchylky: 

 

𝜎 = √𝑆2̅̅ ̅ 

(2)  
Index krátkodobé možnosti způsobilosti procesu: 

 

𝐶𝑚 =
𝑇

6𝜎  
 

(3)  
𝑇 = 𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿 

(4)  
 

Index krátkodobé způsobilosti procesu: 

 

𝐶𝑚𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 [
𝑈𝑆𝐿 − �̅�

3𝜎
,
�̅� − 𝐿𝑆𝐿

3𝜎
] 

(5)  
 



 

30 

 

 

Obr. 17) Indexy krátkodobé způsobilosti [1] 
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3 SOUČASNÝ STAV VĚDY A TECHNIKY 

3.1 Současná situace na trhu strojů  

Na trh obráběcích strojů lze v současnosti nahlížet z několika úhlů pohledů. Jedním 

z nejdůležitějších hledisek je použití stroje. Rozlišujeme stroje jednoúčelové, dále celou škálu 

strojů s různými konkrétními možnostmi využití a neposlední řadě stroje univerzální. 

Další možným hlediskem třídění obráběcích strojů je jejich míra automatizace nebo 

závislost jejich řízení na přímé obsluze. Na nejnižší úrovni takového třídění stojí konvenční 

stroje, které nejsou schopny bez přímé účasti zaškolené obsluhy vyrábět. Lze na ně pohlížet 

jako na ručně řízené stroje. Modernějším řízením jsou vybaveny CNC obráběcí stroje 

(computer numeric control), jejichž řízení je zabezpečeno řídícím systémem i integrovaným 

počítačem. Takové stroje mohou pracovat dle úrovně jejich automatizace autonomně. I přesto 

je u těchto strojů nutná zaškolená obsluha mající nejen přiměřené znalosti mechanických 

procesů, ale i schopnosti ovládat nebo programovat numerický řídící systém. 

Aby byl vliv obsluhy více eliminován, začaly se CNC obráběcí stroje sdružovat do 

automatických výrobních soustav nebo linek s cílem bezobslužného provozu. Manipulaci 

s obrobky nebo s nástroji zabezpečují v takových soustavách roboti. 

Jako nejvyšší stádium bezobslužnosti a automatizace lze v současné době vnímat plně 

automatizované výrobní závody. 

Ve všech případech hraje CNC obráběcí stroj nezastupitelnou roli. 

CNC obráběcí stroje rozdělujeme z pohledu obrábění dle šesti hledisek. I takovéto 

rozdělení lze v dnešní době brát spíše jako záchytné, protože existuje nepřeberné množství 

mezivariant, zasahujících do dvou nebo i více kategorií: 

•       frézování; 

•       soustružení; 

•       vrtání, zahlubování, vyhrubování, závitování; 

•       vyvrtávání; 

•       broušení; 

•       výroba ozubení (zejména odvalováním). 

CNC obráběcí centra mají v dnešní době stavebnicových konstrukcí možnost 

kombinovat různé obráběcí operace, dále bývají doplněny automatickými výměníky nástrojů 

i obrobků a osazeny i nejrůznějšími kontrolními nebo měřícími sondami, systémy a přístroji. 

[1] 

 

3.2 Technologie v současné strojírenské praxi 

Ve strojírenské výrobě se technologií rozumí zpracování a seskupení jednotlivých 

operací v pracovní postupy pro výrobu výrobků, součástí, polotovarů apod., včetně 

příslušných strojů, nástrojů a zařízení. Pro obráběcí stroje můžeme pod pojmem technologie 

chápat vše od přípravy postupu obrábění, přípravy příslušných programů pro řídící systém 
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stroje, zvolení upnutí obrobku a výběr optimálních nástrojů pro obrobení požadovaných tvarů. 

U CNC strojů musíme do technologie přiřadit také volbu otáček, směr a úhel chlazení, správný 

odvod třísek v neposlední řadě také odebrání hotového výrobku z pracovního prostoru stroje. 

U sofistikovanějších technologií může být součástí i kontrola důležitých rozměrů obrobku, jeho 

oplach a uložení do přepravní palety. 

V současné době přichází na trh mnoho nových technologií, které nahrazují a často 

z trhu vytlačují třískové obrábění. V nástrojářské praxi to může být elektroerozivní obrábění, 

hloubení nebo vrtání. V sériové výrobě dokáže výrobní náklady výrazně snížit výroba 

technologií MIM (Metal Injection Moulding). Tato technologie obvykle vyžaduje sériovost 

v řádu desítek až stovek tisíc kusů ročně a má i svá další omezení. Jinou nastupující konkurencí 

pro třískové obrábění se může postupně stát 3D tisk kovových materiálů. Díky vysoké ceně je 

3D tisk využíván spíše v oblasti výroby prototypů nebo tam, kde jsou požadovány výsledné 

tvary, které je nesnadné nebo nemožné obrobit.   

 

3.3 Měřící metody  

Eventualit pro měření a kontrolu dílů vzniklých třískovým obráběním je celá řada. 

Nejzákladnější metodou je operativní měření přímo na pracovišti. Pro operativní měření lze 

využít ručních měřidel jako jsou posuvné měřítko nebo mikrometr. Další možností jsou různá 

měřidla, která umožní kontrolu jednoho nebo více obráběných rozměrů na úrovní 

shodný/neshodný nebo i kontrolu na úrovni tolerance. 

Přímo ve stroji lze instalovat různé měřící sondy, které mohou nejen kontrolovat určený 

rozměr, ale také předávat informace do řídícího systému stroje k zadání automatických korekcí. 

Mimo stroj a často i mimo pracoviště je u výrobců k dispozici měřící laboratoř nebo 

kontrolní měřící středisko vybavené různými měřícím stroji vyžadujícími i specifické prostředí 

(bezprašnost, teplotní stálost apod.).   

 

3.4 Systémy údržby 

Údržba strojů je v současné době výrazně nákladová položka každého výrobního 

systému. A to nejen v nákladech na náhradní díly a práci servisního technika. Největším 

nákladem se při neplánované odstávce z důvodu poruchy stroje může stát výpadek výroby. 

V základním členění můžeme údržbu dělit například na: 

• reaktivní – tj. reakce na poruchu stroje a její následné odstranění; 

• preventivní - tj. preventivní opravy nebo výměny dílů s končící životností nebo viditelně 

opotřebené; 

• prediktivní – tj. opravy připravované na základě dlouhodobého monitoringu stroje 

a vyhodnocování parametrů měřených čidly nebo měřícími aparáty. Díly nebo funkční 

celky se nemění dle teoretické životnosti, ale až na základě postupně se zhoršujících 

vlastností stroje. [5] 
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     Při reaktivní údržbě, která je z pohledu nákladů často zdánlivě nejlevnější - „opravuji až 

nastane porucha“, dochází nejčastěji k neplánovanému přerušení výroby a díky tomu 

k mnohem vyšším nákladům způsobených nevýrobou. U preventivní a prediktivní údržby lze 

opravy mnohem lépe plánovat a zařazovat je do plánu práce nebo opravovat v mimo produkční 

časy. Díky předvídání poruch monitoringem chodu stroje nebo jeho částí u prediktivní údržby 

dochází k eliminaci většiny neočekávaných poruch a tím i neplánovaných prostojů výroby. [5] 

 Jako nejefektivnější způsob údržby se v současné době jeví systém totálně produktivní 

údržby TPM (Total Productive Maintenance). Jde o metodu či spíše filozofii zajišťující 

dosahování tří základních cílů souvisejících s produktivitou stroje: 

• nulové neplánované prostoje,  

• nulové ztráty rychlosti strojů,  

• nulové vady způsobené stavem strojů. [5] 

Význam této metody je o mnoho obsáhlejší. Zavádění TPM je součástí implementace štíhlých 

výrobních systémů. Bez spolehlivých technologií bychom těžko zajišťovali principy totální 

kvality nebo Just-in-Time. Proto lze TPM chápat jako jednu ze základních dovedností, která by 

měla být součástí každé moderní výroby. [5] 

 

3.5 Covid-19 a trh s výrobními stroji 

Covid přinesl na veškeré globální trhy značnou nejistotu, která se dotkla také trhů 

s výrobními stroji. Firmy se potýkaly s dosud nepoznanými situacemi, na které bylo třeba 

reagovat. Ve snaze zamezit šíření nemoci byla vládou v rychlém sledu vyhlašována různá 

opatření, na které se prakticky nebylo možné nijak připravit. Problematická byla absence 

pracovníků ve výrobě, karantény nebo omezení cestování. Firmy vyrábějící a exportující 

výrobní stroje se dostávaly do situace, kdy musely zanechat po určitou dobu stroje rozpracované 

u svých zákazníků a stáhnout své zaměstnance z prováděných montáží. Cestovat na servis strojů 

bylo po určitou dobu téměř vyloučeno. Firmy, které nezastavily výrobu, se během krátké doby 

začaly potýkat s problémem zpožděné expedice a souvisejícími skladovacími náklady na 

vyrobené stroje. U strojů dodávaných včetně technologie, u kterých nebyly provedena 

zákaznická přejímka, byla situace ještě komplikovanější, protože nebylo možné předjímat, kdy 

a zda vůbec dojde ke zlepšení stavu a rozvolnění protiepidemických opatření. Proto bylo nutné 

hledat a nalézat nové cesty, jak danou situaci v rámci pravidel řešit. [6] 

 

3.5.1 Virtuální přejímka 

Jedním z nových řešení, které spatřily světlo světa během pandemie onemocnění Covid, 

je virtuální zákaznická přejímka stroje. Jednalo se o jednu z mála možností, jak překonat 

uzavřené státní hranice nebo dokonce hranice okresů uvnitř států. Virtuální přejímka probíhala 

například ve firmě TOS VARNSDORF díky aplikaci Zoom Cloud Meetings tak, aby se 

videohovoru mohlo zúčastnit více lidí z různých míst nebo dokonce z homeoffice pracoviště. 

Pomocí videopřenosu technici prezentovali zákazníkům funkčnost stroje – tj. pohyby stroje 

v osách, automatickou výměnu obrobků, měření přesnosti nebo obrobení testovacího NASA 

kusu. Takovou přejímku bylo možné zvládnout v rámci jednoho dne a díky moderním 

technologiím uspořit i čas a náklady na cestování.  [6] 
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Předpokladem úspěšného provedení virtuální přejímky je spolupráce se spolehlivým 

obchodním partnerem prověřená pozitivními zkušenostmi z předešlých kontraktů, spolehlivý 

zprostředkovatel nebo výborné důvěryhodné reference. Lze tak eliminovat možné nesrovnalosti 

vycházející z nedostatečně nastavených procesů nebo z úmyslu o zakrytí případných chyb. [6]  

Další úrovní může být možnost nahrazení videa virtuální realitou, která umožnuje 

plnohodnotnou 3D interakci (rotace pohyb, …) nebo rozšířenou realitou, která by umožnila 

prezentovat stroj přímo u zákazníka přes zobrazovací zařízení (mobil, tablet) a pozorovat 

zobrazovaný 3D model stroje v reálné velikosti. [6] 

 

3.6 Dopad války na Ukrajině na strojírenský trh 

Probíhající válečný konflikt na Ukrajině je pro výrobce značnou komplikací, neboť 

Rusko je globálně významným dodavatelem surovin pro výrobu oceli a Ukrajina jejím 

důležitým zpracovatelem. Metalurgický kombinát Azovstal v Mariupolu, který je jednou 

z největších ukrajinských společností na válcování oceli, byl zcela zničen bombardováním.  

Přerušení výroby na Ukrajině nebo sankce uvalené na Rusko celosvětovou výrobu nezastaví, 

bude však trvat mnoho měsíců nebo i let, než se přesměrují globální materiálové toky surovin 

i materiálů. Veškeré tyto události mají výrazný vliv i na ceny materiálů a včasnost dodávek. 

Zvláště u dlouhodobějších kontraktů je v současné době velmi těžké garantovat dodací termíny 

nebo ceny, které se mění v extrému na denní bázi.  
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4 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP 

4.1 Systémový postup 

Systémový postup je zobecněný algoritmus pro řešení problémů, respektující systémový 

přístup, vyžadující systémové myšlení a využívající systémové metody.‘‘ [7] 

4.2 Systémový přístup  

Systémový přístup je nástroj doporučující zařazení vhodných vybraných atributů do 

našich činností tak, aby tyto činnosti správně přispívaly k efektivní realizaci poznávacích 

procesů a také napomáhaly při řešení problémových stavů na strukturně a procesně složitých 

objektech. [8] [7] 

 

 

Obr. 18) Schéma pro vytváření systému podstatných veličin [8] 

4.3 Systémové atributy  

Systémové atributy lze rozčlenit do 5 podskupin:  

1. Premise k aplikaci systémového přístupu,  

2. Atributy vymezující přístupy k analýze entit, 

3. Doporučení, které vlastnosti entit, posuzovat, 

4. Vymezení metod pro analýzy entit, 

5. Etické aspekty a věrohodnost výsledků řešení problému. [8] [7] 

 

1. Podskupina  

Atribut A0 – vymezení entit zájmu subjektu 

Správně obsahově, logicky a lingvisticky vymezení pojmů je klíčové pro správně 

pochopení autorovy myšlenky. [8] [7] 
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Atribut A1 – požadavek pojmové čistoty 

Předpoklad racionálního a správného porozumění mezi lidmi. Jedná se o povinnost 

v komunikaci, kdy se určitá část textu věnuje podstatě dané věci, která nemusí být obecně 

známá, je nutné ji předem jasně definovat. [8] [7] 

Atribut A2 – správné vymezení a formulace problému 

Efektivní poznatky jsou základem pro zvládnutí problematické situace, pro kterou je 

hledáno správné řešení. Základem ideálního řešení je správného určení problému, který je nutné 

optimálně definovat a následně provést jeho analýzu. [8] [7] 

 

2. Podskupina 

Atribut A3 – entity formulovat strukturovaně 

Základní vlastnost všech existujících entit je strukturovanost. Na každé takové entitě lze 

vymezit další část, který má charakter vyšší entity. Struktura entity je charakterizována 

množinou prvků vymezených na entitě na určité rozlišovací úrovni a také množinou vazeb mezi 

těmito prvky, na nichž se může realizovat působení mezi prvky. [8] [7] 

Atribut A4 – entity formulovat účelově – podstatnost 

Posuzovaní podstatnosti entity znamená, že posuzovaná entita významně ovlivňuje na 

jinou entitu (objekt, problém, jednání). A pokud není zohledněna může to způsobit negativní 

nežádoucí konsekvence, popřípadě znevěrohodnit dosažené výsledky. [8] [7] 

Atribut A5 – entity posuzovat komplexně 

Entity jsou chápány, analyzovány a vytvářeny s vazbami, které mohou být vnější 

(probíhají mezi entitou a jejím okolím) nebo vnitřní (existují uvnitř entity mezi jejími prvky). 

[8] [7] 

Atribut A6 – entity posuzovat hierarchicky 

Hierarchie představuje stupňovitou soustavu (stoupající či klesající) hodnot či významu 

konkrétní entity. Její zobrazení si lze si ji představit jako pyramidu, kdy kromě nejvýše 

položeného prvku soustavy má každý prvek nadřazený prvek. Pro vytvoření takové hierarchie 

je nutné provést tzv. proces kvalifikace, kdy se posloupnost vytvoří pomocí hodnot 

kvantifikátorů (číselné, lingvistické). [8] [7] 

Atribut A7 – entity posuzovat orientovaně 

Pojmem orientovanost se rozumí některý z pohledů, kterými je sledována entita, 

přičemž je možné pozorovat pořadí jevů, událostí nebo charakteristik. Mezi důležité orientace 

řadíme časovou orientovanost, příčinnou orientovanost a hierarchickou orientovanost. [8] [7] 

 

3. Podskupina 

Atribut A8 – entity posuzovat z hlediska otevřenosti – okolí entity 

Pro otevřenou entitu jsou typické vazby mezi entitou a jejím okolím. Toto okolí můžeme 

nazvat okolí systémové, protože nezahrnuje vše, ale pouze ty části okolí, které jsou pro určenou 

entitu podstatné. [8] [7] 
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Atribut A9 – entity posuzovat z pohledu úrovňové vyváženosti 

Úrovňovou vyvážeností se rozumí stav, kdy všechny prvky a vazby posuzované ve 

strukturách entit mají skoro stejnou kvalitu pozorovaných veličin. Úrovňovou vyváženost lze 

posuzovat z hlediska struktury entit, kdy je nutno rozlišit, jestli struktury již existují nebo jsou 

vytvářeny.  [8] [7] 

Atribut A10 – entity posuzovat z hlediska dynamičnosti 

Dynamičnost v teorii systému znamená, že při veškerých činnostech s entitami se musí 

uvažovat časové závislosti. Z počátku se považuje za dynamické všechno, co souvisí 

s posuzovanými entitami a až po provedení analýz se časově nepodstatné závislosti označí za 

statické. [8] [7] 

Atribut A11 – entity posuzovat hlediska stochatičnosti a determiničnosti 

Stochatičnosti a determiničnosti je nutné vnímat z hlediska veličin a hlediska procesu. 

Z hlediska veličin je stochastická veličina určena hodnotou kvantifikátoru, který je určen 

množinou čísel a z hlediska časové proměnnosti kvantifikátorů se stochastické veličiny dělí na 

statické (interval hodnot s časem se nemění) a dynamické (interval hodnot s časem se mění). 

Naopak deterministická veličina je určena jedinou hodnotou kvantifikátoru na dané úrovni 

rozlišitelnosti a s absolutní objektivností. Z hlediska procesu lze označit za stochastické procesy 

a jim odpovídající systémy, když na základě počátečního stavu systému nelze do budoucna 

předvídat charakter procesů. Naopak u systémů považovaných za deterministické lze za 

počáteční stav systému určit jakýkoli stav systému v minulosti či budoucnosti. [8] [7] 

Atribut A12 – posuzovat cílové chování entit 

Cílové chování entit lze chápat jako chování vůči ostatním entitám a okolí na dané 

rozlišovací úrovni. Chování lze také popsat jako projev stavu entity, proto je nutné brát v potaz 

i posuzování stavu entit. [8] [7] 

Atribut A13 – entity posuzovat z hlediska výskytu deterministického chaosu 

a samoorganizace 

S chaosem jsou spojovány pojmy: neuspořádanost, nepředvídatelnost, nejednoznačnost, 

nesrozumitelnost, nepochopitelnost, nesrozumitelnost, nepřehlednost, nejasnost, nepořádek 

apod. Rozlišujeme chaos subjektový (u člověka), který dále lze rozdělit na přímý (sám subjekt 

vytváří chaos) a nepřímý (subjekt považuje okolní dění za chaotické). Chaos objektový, z nichž 

je nejdůležitější chaos deterministický, lze definovat jako potenciálně možný jev u všech entit, 

jejichž chování je popsáno nelineárními deterministickými systémy. Charakteristiky 

chaotických entit jsou nepředvídatelnost následků, velká citlivost na počáteční podmínky 

a závislost na hodnotách příčin. Synergické procesy se prolínají se samoorganizovaným 

vznikem nových struktur s přírodními zákony. [8] [7] 

 

4. Podskupina 

Atribut A14 – využívat poznatky současné vědy a techniky 

Při práci systémovým přístupem by měl být brán ohled na současný posun vědy 

a techniky a využívat všechny nové a progresivní metody. V současnosti se mezi progresivní 
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metody řadí řešení problémů pomocí modelování, používání tvůrčích metod myšlení, metody 

logické, statistické nebo systémové analýzy a syntézy. [8] [7] 

Atribut A15 – pro řešení nadstandartních situací používat progresivní 

a heuristické přístupy 

K nestandardním situacím u entit dochází, jestliže k nalezení řešení nepostačují 

současné známé postupy řešení. V takových případech je nutné se uchýlit k progresivnímu až 

heuristickému řešení a pokusit se nové postupy najít a zavést. Pro nestandardní situace je lidský 

činitel nezastupitelný. [8] [7] 

Atribut A16 – vytvářet ‚,algoritmy činností‘‘ 

Algoritmus činností je postup činností pro dosažení určitého cíle pomocí známých 

posloupností. Pojmem algoritmus činností se rozumí vědomé vytváření postupu při řešení úkolu 

a je pro něj charakteristická hromadnost zobecnění a uživatelská přijatelnost. [8] [7] 

Atribut A17 – analyzovat výsledky řešení problému 

Při dosažení výsledků řešení určeného problému, je nutné dané výsledky pouze 

neprezentovat, ale podrobit je kontrole, zdali odpovídají současným poznatkům vědy a techniky 

a zdali jsou věrohodné. Do závěrečného hodnocení se uvádí syntéza získaných poznatků. [8] 

[7] 

 

5. Podskupina 

Atribut A18 – mít odpovědnost za věrohodnost předávaných výsledků řešení 

Tento atribut souvisí s etickou normou povinnosti k odpovědnosti za věrohodnost 

výsledků řešení předávaných jejich uživateli. [8] [7] 

Atribut A19 – dodržovat veškeré etické normy 

Člověk jako účastník jednání či jako řešitel problémů by měl dodržovat etické zásady 

a normy, a to obecné (slušnost, korektnost, přímost, čestnost atd.), osobnostní (povinnost, 

zodpovědnost, sebekritičnost, pracovní poctivost, odborná a vědecká skromnost atd.), 

společenské (např. povinnost k odpovědnosti) a geo-ekologické (neničit životní prostředí, 

neubližovat přírodě a vesmíru). [8] [7] 

Atribut A20 – sledovat způsob implementace výsledků 

Odevzdání vědecké nebo odborné práce zadavateli problému se standardně označuje za 

konec řešení daného problému. Ovšem autor řešení by měl vědět a zajímat se, jakým způsobem 

se jeho řešení využívá a zda má pozitivní nebo naopak negativní dopady na lidi, společnost 

nebo přírodu. [8] [7] 
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5 ANALÝZA VLIVŮ PŮSOBÍCÍCH NA VÝROBNÍ 

PŘESNOST 

CNC obráběcí stroj je nezbytné analyzovat jako technickou soustavu, kterou je třeba 

hodnotit souhrnně a brát v potaz všechny vlivy, které na ni působí. [9] Na CNC obráběcí stroj 

působí velké množství vlivů, které rozřazujeme následovně: 

- vlivy zatěžující výrobní proces, 

- vlivy způsobující nejistotu výroby. [9] 

 

5.1 Vlivy ztěžující výrobní proces  

V důsledku působení různých vlivů na průběh procesu dochází k rozptylu sledovaného 

údaje. Vlivy lze rozčlenit na náhodné, které jsou příčinou odchylek od průměru podmíněných 

zvoleným postupem – nelze je předpovědět, a systematické, jež jsou příčinou odchylek 

v procesu dodatečně se vyskytujících. Eliminací systematických vlivů je možné dosáhnout 

takového stavu procesu, v němž působí pouze vlivy náhodné. [1] 

 

 

Vlivy zatěžující výrobní proces

systematické nahodilé

předvídatelné rušivé

• teplotní změny

• opotřebení 

nástroje

• výměna nástrojů

• nastavení stroje

• odštípnutí nástroje

• výpadek chlazení

• změna původu 

materiálu

• pracovní přesnost OS

• kolísání teploty

• metoda obrábění

• materiál a tvar obrobku

• upínač

• přesnost nastavení polohy 

OS

• nástroj

• chladivo

 

Obr. 19) Vlivy zatěžující výrobní proces [1] 
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5.2 Nejistota výroby 

S ohledem na skutečnost, že obráběcí stroj je třeba vnímat jako komplexní technickou 

soustavu zasazenou do svého okolí, musí tato soustava hodnocena souhrnně se všemi vlivy, 

které na ni působí.  

Na stroje jsou majiteli a uživateli kladeny nemalé nároky, v provozu však na stroje 

působí více faktorů ovlivňujících nejistotu výroby – přesnost stroje, měření, obsluha stroje, 

okolní prostředí, obráběná součást, technologie výroby. 

 

 

Obr. 20) Vlivy působící na přesnost výroby CNC obráběcího stroje [9] 

 

 

5.2.1 Součást 

Nejistotu výroby zvyšuje složitost obráběné součásti a požadovaný materiál pro její 

výrobu. Polotovary v jedné dodávce nemusí mít stejné vlastnosti, i když splňují všechna kritéria 

na ně kladená (např. rozdílná doba chladnutí jednotlivých železných prutů).  

Základním předpokladem přesného obrábění je správná poloha nástroje vůči obrobku, 

přičemž takového stavu lze dosáhnout vhodnou a správně zvolenou technologií upnutí, která 

splňuje požadavky na upnutí obrobku (jednoduchost, tuhost, bezpečnost, rychlost, …).  

 

5.2.2 Výroba 

Typ výroby může být jednou z příčin nejistoty výroby. U kusové výroby dochází 

k například častějšímu seřizování než u výroby sériové nebo hromadné. Dalšími zdroji nejistoty 

výroby jsou nástroj a jeho upnutí, odvod třísek nebo použité chladivo. [1] 
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5.2.3 Stroj 

Nejistota výroby stroje začíná vznikat již u jeho konstrukce. Stroj je vyráběn dle určité 

specifikace, aby dokázal produkovat součásti v požadované přesnosti, na jakou je 

dimenzovaný. Jeho nejistota může růst díky nevhodnému ustavení, seřízení, působením 

teplotních vlivů nebo nečistot.  

 

Upnuti nástroje typu ISO, BT, CAT a HSK 

Konvenční upínač 7/24 (ISO, BT, CAT) a HSK rozhraní se liší tím, že upínače se 

stopkou 7/24 mají mezi čelem vřetene a stopkou držáku malou vůli, zatímco u HSK rozhraní 

upínač dosedá na čelo vřetene a částečně se deformuje. [10] 

Díky pevnému kontaktu mezi upínačem HSK a vřetenem zůstává stejná axiální poloha 

během vrtání i frézování, kdy je vyvíjena největší síla v z-ose. HSK rozhraní a 7/24(ISO, BT, 

CAT) mají obdobnou tuhost v krutu, radiální přesnost i házení. Při porovnání axiální 

nepřesnosti je však výhodnější využít upínací HSK rozhraní, aby bylo dosaženo lepších 

výsledků opakovatelnosti. [10] 

Nevýhodou rozhraní HSK jsou vyšší pořizovací náklady a vyšší nároky na upínače. 

V porovnání s upínači 7/24 (ISO, BT, CAT) je údržba i renovace náročnější, což se odrazí ve 

vyšší hodnotě provozních nákladů. [10] 

 

Upnutí typu CAPTO 

Nástrojové upínače se systémem Coromant CAPTO® využívají tvarového spojení (tzv. 

polygonu) mezi upínačem a stopkou nástroje. Upínač má kuželovitost 1:20, aby nedocházelo 

ke samosvornosti a změnám polohy upínače ve vřetenu obráběcího stroje. Systém Coromant 

CAPTO byl vytvořen švédskou firmou Sandvik Coromant s cílem odstranit nevýhody 

ISO/DIN, MAS BT 403 a CAT a dalších nástrojových upínačů pro CNC frézovací stroje. Jedná 

se o nejstabilnější upínací systém na trhu, který umožňuje sjednotit upínání nástrojů v rámci 

celé firmy bez ohledu na typ stroje. Nástrojový systém umožňuje standardizaci, snížení nákladů 

na skladování a zjednodušení fyzické manipulace s nástroji. [11] 

 

Obr. 21) Porovnání stopky HSK a ISO, CAT, BT, CAPTO [12] 
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5.2.4 Obsluha stroje 

Operátor mající na starost CNC obráběcí stroj musí být vhodně zaškolen a obeznámen 

se všemi a funkcemi stroje, které má během své práce využívat. Není-li tomu tak, může být 

CNC obráběcí stroj dokonalý, přesto jeho využití bude nedostatečné nebo v extrému až 

ohrožující samotný stroj. Operátoři ovládající sofistikované CNC řízení stroje jsou mimo 

předepsaných pracovních úkonů často zodpovědní i za odhalení některých závad, drobnou 

předepsanou údržbu, za pravidelné čištění stroje a za pořádek a dodržování systému na 

pracovišti. Nedostatečné zaškolení, motivace nebo vedení operátorů jsou zpravidla jedním 

z hlavních vlivů na přesnost a stabilitu výroby na CNC obráběcích strojích. 

 

5.2.5 Měření 

Jedním z faktorů ovlivňujícím proces obrábění je kvalita pohonů jednotlivých os, které 

pohybují obráběcím nástrojem. Pohon osy se skládá z řídícího systému, regulátoru, motoru, 

pohybového mechanismu a odměřovacího systému, přičemž každý z těchto prvků má vliv na 

výsledné vlastnosti osy. 

Samotné odměřovací systémy lze rozdělit do několika kategorií, přičemž za primární 

považujeme rozdělení na odměřování  

• přímé – odměřovací systémy jsou přímo namontovány na pohybujících se 

částech strojů co nejblíže pohybujícímu se nástroji, aby se vyloučily teplotní 

dilatace konstrukce, jedná se o konstrukčně náročnější a tím i dražší řešení,  

• nepřímé – neodměřuje se přímo poloha pohybující se části obráběcího stroje, ale 

pouze poloha pohybového mechanismu, konstrukční řešení osy s nepřímým 

odměřováním je jednodušší a tím levnější variantou, neboť využívá odměřování 

zabudované v motoru osy a nemusí se vytvářet další konstrukční prvky pro jeho 

připevnění, přesnost dosažené polohy je však ovlivněna zejména teplotními 

dilatacemi pohybových mechanismů a nepřesností vložených převodů, což je 

velkou nevýhodou tohoto řešení. [13] 

 

 

Obr. 22) Princip měření přesnosti polohování interferometrem [9] 
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5.2.6 Okolní prostředí 

Při provozu je CNC obráběcí stroj vystaven vlivům z jeho okolního prostředí. Vnější 

vlivy se mohou negativně projevovat na zhoršení jinak výborných nebo alespoň dostačujících 

vlastnostech stroje jako například na stabilitě chodu, opakované přesnosti obrábění a na 

bezporuchovém chodu. Dílenské prostředí na stroj působí vibracemi, nečistotami a teplem. [9]Na 

stroj působí také metrologické vlivy. Lze zmínit různou vlhkost vzduchu, prudké výkyvy teplot 

nebo ohrožení stroje přepětím při bouřkách. Širší okolí stroje může způsobovat prudké nárazové 

změny podmínek, vibrace nebo zvýšenou prašnost například díky přítomnosti kolejové dráhy, 

frekventované cesty, další dílny nebo jiné firmy.  

Stejnými vlivy může stroj naopak působit na své okolí. Stroj může způsobovat vibrace (není 

to běžné), zahřívání svého okolí a znečištění zplodinami vznikajícími při odsávání chladící řezné 

kapaliny. [9] 

5.3 Systémový rozbor zdrojů vlivů působících na výrobní přesnost 

Stroj a jeho okolí je možné rozložit na tři navzájem se ovlivňující sub soustavy, které se 

na sebe vzájemně působí prostřednictvím vlivů a faktorů, které je možné zkoumat. 

 

5.3.1 1. Sub soustava – Vnější okolní prostředí 

Vnější okolní prostředí představuje svět mimo výrobní halu, ve které je stroj umístěn. 

Odsud pochází všechny vstupy (média, materiál, nástroje, pracovní síla apod.), jež stroj 

potřebuje pro jeho vlastní provoz. Všechny tyto vstupy pocházející z vnějšího okolního 

prostředí stroje jsou ovlivněny působením tohoto okolí, čímž zvětšují celkovou výrobní 

nejistotu. Vnější okolí působí na: 

• lidský faktor, 

• vstupní média, 

• obráběnou součást, 

• měření stroje, 

• měření obrobku. 

 

5.3.2 2. Sub soustava – Dílenské okolní prostředí 

Dílenské okolní prostředí je oblast, ve které se propojují vlivy vytvářené strojem 

umístěným ve výrobní hale s vlivy vnějšího okolního prostředí. Tímto propojením roste riziko 

ovlivnění vstupů a faktorů nutných pro fungování stroje a tím i celková výrobní nejistota. 

Dílenské okolní prostředí působí na: 

• lidský faktor, 

• vstupní média, 

• obráběnou součást, 

• měření stroje, 

• výstupy, 

• obrobek 

• měření obrobku 
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5.3.3 3. Sub soustava – stroj  

Na stroj a jeho základní společné stavební uzly působí obě předchozí sub soustavy 

a zároveň je ovlivňován všemi vstupy a faktory, které potřebuje pro vykonávání řezného 

procesu. V průběhu vykonávání řezného procesu dochází k negativnímu ovlivňování okolního 

dílenského prostředí a všech jeho součástí strojem. Výsledkem působení řezného procesu je 

obrobek, jehož změřením je možné určit, jak velká chyba vzniká působením okolí, vlivů 

a faktorů, které toto okolí obsahuje. Na stroj působí:  

• lidský faktor, 

• vstupní media, 

• obráběná součást, 

• měření stroje, 

• výstupy, 

• obrobek. 
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Obr. 23) Systémový rozbor okolí stroje z pohledu výrobní přesnosti. 

 

 



 

46 

 

5.4 Dílčí závěr – postup řešení diplomové práce 

Práce je koncipována tak, že z analyzovaných vlivů jsou pomocí systémového přístupu 

stanovena výběrová kritéria pro metodiku predikce výrobní přesnosti srovnávaných CNC 

obráběcích strojů. Jednotlivá kritéria reprezentují vlivy a faktory mající podíl na růstu výrobní 

nejistoty. Pomocí systematicky a koncepčně zvolených srovnávacích kritérií lze metodikou 

výběru stroje eliminovat zdroje způsobující nepřesnosti výroby a tím i nejistotu výrobního 

procesu.  

Mezi zdroje nepřesností nejsou zařazeny následující zdroje největších chyb ve výrobním 

procesu. Jde o přesnost polohování a pracovní přesnost stroje. Tyto zdroje chyb není možné 

v době výběru stroje kontrolovat nebo efektivně zjistit jejich příspěvek k celkové chybě 

výrobního procesu. Cílem této práce je predikovat výrobní přesnost již ve fázi úvahy o pořízení 

obráběcího centra a tím maximálně snížit nejistotu výrobního procesu a také zefektivnit 

návratnost vynaložených investic. Přesnost polohování a pracovní přesnost stroje jsou 

prezentovány a testovány až v průběhu procesu přejímky stroje. Přesnost polohování se testuje 

v nezatíženém stavu a pracovní přesnost se demonstruje na zkušebním obrobku v průběhu 

zátěžového chodu stroje. Proto není možné s vysokou mírou jistoty predikovat jejich příspěvek 

k celkové přesnosti výrobního stroje.  

Z reálných údajů z protokolů o měření, které jsou součástí 14. kapitoly, je možné odhalit 

změnu výrobní přesnosti obráběcího centra po ročním provozu při výrobě součásti, kdy byl 

stroj vystaven veškerým reálným vlivům, které na něj z jeho okolí působily. Ze změn ve 

výrobní přesnosti vybraných a porovnávaných strojů lze následně vybrat obráběcí centrum, 

které vykazuje nejvyšší odolnost vůči působícím negativním vlivům a díky tomu si zachovává 

nejvyšší výrobní přesnost a nejstabilnější proces výroby. 
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6 TYPY OBRÁBĚCÍCH CENTER NA NEROTAČNÍ 

SOUČÁSTI 

6.1 Základní členění obráběcích center 

Obráběcí centra na nerotační součásti patří v dnešní době mezi nejrozšířenější stroje 

určené k obrábění součástí převážně nerotačního tvaru. Lze na nich obrábět vnější i vnitřní 

plochy dílů, řezat závity, vrtat, vyvrtávat, vystružovat, frézovat drážky a omezeně také 

soustružit, brousit válcové plochy. Díky stavebnicovým konstrukcím těchto strojů se na jejich 

dělení dá nahlížet z mnoha úhlů pohledu, protože i dva stroje stejného typového označení 

mohou být v dnešní době díky rozdílnému zadání od zákazníka diametrálně odlišné. Nová 

obráběcí centra se vyznačují vysokou tuhostí, která strojům umožňuje plnit požadavky na 

vysoký výkon při zachování požadavků na vysokou přesnost a minimalizaci všech vedlejších 

časů. [14] 

Mezi základní požadavky určující aktuální směr vývoje strojů patří především: 

• šíře sortimentu a tím i požadavků zákazníků na obrábění, 

• snižování sériovosti a výrobních dávek, 

• rostoucí požadavky na přesnost a kvalitu, 

• nedostatek kvalifikovaných pracovníků, 

• rostoucí cena kvalifikované obsluhy spojená také s nutností práce na směny i 

s náklady na pravidelné odborné doškolování na každý další stroj. [14] 

Obráběcí stroje na nerotační součásti musí umožňovat: 

• různé druhy třískového obrábění, 

• automatickou výměnu nástrojů, 

• automatickou výměnu obrobků, 

• práci v automatickém cyklu případně v bezobslužném provozu, 

• zabudování prvků diagnostiky a měření, 

• vybavení prvky inteligence. [14] 

Základní dělení CNC obráběcích strojů na nerotační součásti zůstává i v současné době 

rozčleněno podle polohy osy vřetene na: 

• svislé, 

• vodorovné. 

Obráběcí stroje lze dále rozčleňovat například: 

• podle počtu řízených os: 

o tříosá, 

o víceosá, 

• podle počtu vřeten na stroji: 

o jednovřetenná, 

o dvouvřetenná, 

o vícevřetenná, 
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• podle způsobu provedení: 

o s pevným stojanem, 

o s pevným stojanem – tzv. Box in Box provedení, 

o s pohyblivým stojanem, 

o s výsuvným vřeteníkem, 

o portálové s posuvným stolem, 

o s nevýměnnou univerzální hlavou pro vodorovné i svislé obrábění 

o speciální. [14] 

6.2 Obráběcí centra se svislou osou vřetena 

U CNC obráběcích center se svislou osou vřetena je dalším důležitým rozlišovacím 

kritériem kombinace počtu pohybových os umístěných jednak ve vřetenu a dále v obrobku. 

V současné době je ve strojírenské praxi využíváno následujících osm variant možných 

uspořádání dvojice „obrobek – nástroj“ z teoretického množství 24 různých kombinací: 

 

• všechny osy jsou v nástroji v různém pořadí priority. Toto uspořádání je vhodné 

především pro obrábění rozměrných součástí 

o v obrobku 0 – v nástroji 3 (XYZ) 

o v obrobku 0 – v nástroji 3 (YXZ) 

 

 

Obr. 24)  Kinematické struktury u obráběcích center na nerotační součásti se svislou 

osou vřetena (XYZ, YXZ) [14] 

 

• pro menší a střední obrobky jsou výhodné varianty s jednou osou v obrobku a 

dvou v nástroji. Toto uspořádání dociluje dobrých parametrů tuhosti a přesnosti: 

o v obrobku 1 (X) – v nástroji 2 (YZ) 

o v obrobku 1 (X) – v nástroji 2 (ZY) 

o v obrobku 1 (Y) – v nástroji 2 (XZ) 

o v obrobku 1 (Y) – v nástroji 2 (ZX) 
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Obr. 25) Kinematické struktury u obráběcích center na nerotační součásti se svislou 

osou vřetena (X-YZ, X-ZY, Y-XZ, Y-ZX) [14] 

 

 

• pro střední obrobky se často používá křížový stůl, tj. dvě osy v obrobku a jedna 

v nástroji: 

o v obrobku 2 (XY) – v nástroji 1 (Z) 

o v obrobku 2 (YX) – v nástroji 1 (Z) [14] 

 

 

Obr. 26) Kinematické struktury u obráběcích center na nerotační součásti se svislou 

osou vřetena (XY-Z, YX-Z) [14] 

 

Každé z těchto řešení může být doplněno dalšími řízenými osami, které umožňují 

obrobení obrobku při minimalizaci jeho opakovaného upínání, např. různé druhy úhlových 

hlav nebo naklápěcí a otočné upínací stoly. Víceosé systémy bez potřeby opakovaného upnutí 

lze nahradit i výrobními linkami složenými ze stejných strojů o různých konfiguracích, které 

jsou propojeny automatickým systémem přesunu upínacích palet nebo stolů, které jsou 

postupně dodávány k obrobení do jednotlivých center. [14] 

Komplikovanější využití všech možností os je u vícevřetenných strojů, kde musí 

docházet při odlaďování stability procesu nejen k seřízení stoje samotného, ale je nutno počítat 

také s kumulací potenciálních chyb při kombinaci vřeten a vícenásobných upínačů. [14] 

Konstrukce s pevným stojanem jsou charakteristické pevným stojanem se svislými 

vodícími plochami z čelní strany, po kterých se pohybuje vřeteník se svislou osou vřetena. Řada 

výrobců dnes staví stroje s pohyblivým stojanem, kdy je díky všem stupňům volnosti 
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situovaných do nástroje otevřen a zpřístupněn obráběcí prostor. Především pro velké obrobky 

jsou vhodné portálová obráběcí centra s pevným nebo pohyblivým stolem. [14] 

 

 

 

Obr. 27) Portálové obráběcí centrum TOS FRU [15] 

 

6.3 Obráběcí centra s vodorovnou osou vřetena 

Centra s vodorovnou osou vřetena umožňují ještě více kombinací os umístěných ve 

vřeteni nebo v nástroji, než je tomu u svislých strojů. Varianty umožňují možnosti se všemi 

osami v nástroji a také možnosti se všemi osami v obrobku. I v tomto případě je možné 

doplňovat stroje dalšími řízenými osami ve formě úhlových hlav nebo naklápěcích či otočných 

stolů. [14] 

U konstrukcí s pevným stojanem je důležitým prvkem výhodnější umístění silových 

poměrů do těžiště stroje. Víceosé konstrukce s pevným stojanem jsou alternativou k variantě 

Box in Box provedení. Konstrukce s pohyblivým stojanem mohou mít stojan pohyblivý v ose 

X nebo v ose Z. Konstrukce s výsuvným vřeteníkem pohybujícím se ve třech nebo dvou osách 

mohou připomínat vyvrtávací stroje.  [14] 
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Obr. 28) Horizontální frézovací centrum DMC60 H linear [16] 

6.4 Multifunkční obráběcí centra 

Požadavky zákazníků na obrábění na jedno upnutí podporuje rychle se rozvíjející oblast 

multifunkčních center, která sdružují různé operace na jednom stroji. Díky eliminaci nebo 

minimalizaci nutnosti opakovaného upínání je u těchto strojů prioritou minimalizace ztrátových 

časů, tj. časů, kdy nástroj není v záběru. Eliminací vícenásobného upínání dochází také 

k minimalizaci chyb a snižování investičních nákladů na pořízení dalších strojů. Multifunkční 

obráběcí stroje můžeme dělit podobně jako obráběcí centra na nerotační součásti. [14] 

Proti obráběcím centrům jsou u multifunkčních obráběcích center instalované výkony 

podobné pro různé druhy třískového obrábění. Mají také velkou kinematickou adaptabilnost 

v obrobku a v nástroji. Výrobci umožňují dle přání zákazníka kombinovat obrobení různých 

tvarů obrobků na jedno upnutí, což přináší velkou úsporu časovou i prostorovou. [14] 

 

Obráběcí stroje na nerotační součásti musí umožňovat: 

• různé druhy třískového obrábění, 

• automatickou výměnu nástrojů, 

• automatickou výměnu obrobků, 

• práci v automatickém cyklu případně v bezobslužném provozu, 

• zabudování prvků diagnostiky a měření, 

• vybavení prvky inteligence. [14] 

 

Základní dělení CNC obráběcích strojů na nerotační součásti zůstává i v současné době 

rozčleněno podle polohy osy vřetene na: 

• svislé, 

• vodorovné. 
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Obráběcí stroje lze dále rozčleňovat například: 

• podle počtu řízených os: 

o tříosá, 

o víceosá, 

• podle typu stroje, z jehož konstrukce vychází 

o frézovací 

o soustružnická. 

 

• podle způsobu provedení: 

o s pevným stojanem, 

o s pevným stojanem – tzv. Box in Box provedení, 

o s pohyblivým stojanem, 

o s výsuvným vřeteníkem, 

o portálové s posuvným stolem, 

o s nevýměnnou univerzální hlavou pro vodorovné i svislé obrábění 

o speciální. [14] 
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7 NÁVRH METODIKY – METODA PATTERN 

Pořízení největšího, nejdražšího a nejpřesnějšího stroje nebývá často nejrozumnějším, 

nejlepším a nejvíce efektivním řešením. Je třeba vybrat nejvýhodnější variantu, která bude 

nejvíce odpovídat stanoveným požadavkům.  

Tyto požadavky mohou být velice odlišné, neboť jinak se na stroj dívá výrobce a jinak 

zákazník, který do pořízení stroje investuje.  Každý z nich má jiná kritéria pro dosažení 

plánovaného cíle. Tato kritéria lze rozdělit do dvou kategorií: 

-hodnotící kritéria technická, 

-hodnotící kritéria ekonomická. [17] 

 

7.1.1 Stanovení srovnávacích kritérií 

Stanovení srovnávacích kritérií se opírá se o názor hodnotitelů. Pro dosažení 

věrohodnějšího výsledku je příhodné zvolit jejich optimální počet, protože nižší počet 

neumožní plnohodnotně postihnout možné varianty. Naopak při výběru příliš velkého počtu 

kritérií může dojít ke snížení "rozlišovací schopnosti". Zkušenosti a dříve provedená hodnocení 

metodou PATTERN (Planning Assitance Through Technical Evolution of Relevance) ukázaly, 

že je vhodné použít 5–10 srovnávacích kritérií. [18] 

Ke každému srovnávacímu kritériu se určí jeho žádoucí tendenci změny. Pro vybrané 

kritéria toto rozdělení rozlišovat, protože pro každý typ se uplatňuje jiný vzorec během výpočtu 

indexu změn. [19] 

 

Tab 1)  Stanovení tendence změny jednotlivých kritérií 

Označení Kritérium Tendence změny 

K1 Kritérium 1 rostoucí 

K2 Kritérium 2 klesající 

K3 Kritérium 3 rostoucí 

K4 Kritérium 4 klesající 

 

 

7.1.2 Párové porovnání a určení váhy 

 

Tento krok je zaměřen na vzájemné porovnání parametrů a směřuje k určení kritéria 

podle nejvyšší míry priority. Vybrané kritérium ze sloupce je porovnáno s každým kritériem 

v řádku. Následně je určeno, kolikrát se každé kritérium vyskytuje v trojúhelníkové matici. [18] 
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Tab 2)  Párové porovnání kritérií 

Kritéria  K1 K2 K3 K4 Suma Pořadí 

Kritérium 1 K1 K1 K2 K3 K4 1 4. 

Kritérium 2 K2  K2 K2 K4 3 2. 

Kritérium 3 K3   K3 K4 2 3. 

Kritérium 4 K4    K4 4 1. 

 

Do řádků i sloupců se zaznamenají srovnávací kritéria (Ki) ve vzestupném pořadí (viz 

tabulka č. 2). Následně se vzájemně porovnají srovnávací kritéria ze sloupce s každým kritériem 

v řádku. Vyhodnocení je prováděno dle číselného hodnocení z pohledu jejich charakteristické 

blízkosti, tzn., jak blízko mají k sobě dvě vybraná kritéria. Poté je proveden součet bodů 

v každém řádku. V tabulce č. 3 je prezentována stanovená váha jednotlivých kritérií [18] 

 

Stupnice číselného hodnocení kritérií: 

1 – blízko 

2 – středně 

3 – daleko 

Výpočet váhy jednotlivých kritérii 

𝑞𝑗 =
𝐵𝐻𝑉𝑗

∑ 𝐵𝐻𝑉𝑗
𝑧
𝑗=1

 

(6)  
kde:  BHVj – je bodová hodnota významnosti pro každé posuzované kritérium 

 z – celkový počet kritérií 

 

Tab 3)  Stanovení váhy významnosti 

Kritéria  K2 K1 K7 K3 BHVj Váha qj 

Kritérium 4 K2 1 1 1 1 4 0,3 

Kritérium 2 K1  1 3 2 6 0,46 

Kritérium 3 K7   1 1 2 0,16 

Kritérium 1 K3    1 1 0,08 

    Suma 13 1 

 

7.1.3 Výpočet indexů změn 

Pro každé kritérium Zi se dopočítají indexy změny parametru Iij vzhledem k základní 

(bazické) hodnotě parametru Hi0. 
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Index změny pro kritéria s rostoucí tendencí: 

𝐼𝑖𝑗 =
𝐻𝑖𝑗

𝐻𝑖0
 

(7)  

Index změny pro kritéria klesající tendencí: 

𝐼𝑖𝑗 =
𝐻𝑖0

𝐻𝑖𝑗
 

(8)  
kde  Hij … hodnota i-tého kritéria j-té varianty 

 Hi0…základní (bazická) hodnota i-tého kritéria. 

 

Pro metodu PATERN se následně zvolí jako parametry základní varianty Hi0 nejnižší 

hodnoty (minimum pro kritéria s rostoucí tendencí změny, maximum pro kritéria s klesající 

tendencí změny) jednotlivých kritérií. [19] 

 

 

7.1.4 Výpočet vážených indexů Sij s ohledem na významnost kritérií 

 

Vážený index Sij 

𝑆𝑖𝑗 = 𝐼𝑖𝑗 . 𝑞𝑖 

(9)  
kde:  qi – váha i-tého kritéria 

 

Suma vážených jednotlivých vážených indexů 

𝑆𝑗 = ∑ 𝑆𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
 

(10)  
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7.1.5 Stanovení pořadí hodnocených variant 

Tab 4)  Stanovení pořadí hodnocených variant [17] 

Kritérium Označení Jednotka Váha 

(q) 

Stroj 1 Stroj 2 Stroj 3 

Kritérium 1 K1 [-] q1 

H11 S11 H12 S12 H13 S13 

I11  I12  I13  

Kritérium 2 K2 [-] q2 

H21 S21 H22 S22 H23 S23 

I21  I22  I23  

Kritérium 3 K3 [-] q3 

H31 S31 H32 S32 H33 S33 

I31  I32  I33  

Kritérium 4 K4 [-] q4 

H41 S41 H42 S42 H43 S43 

I41  I42  I43  

celkem Si 1,00 SA SB SC 

Relativní procentuální vyjádření indexu VA% VB% VC% 

Pořadí    

 

Výhoda metody PATTERN spočívá v tom, že bodováním nebo určením pořadí se 

neznehodnocují skutečné hodnoty kritérií. Značný problém nastává při výskytu nulové hodnoty 

kritéria ve jmenovateli při výpočtu indexů změn parametru 𝐼𝑖𝑗. V tomto případě metodu nelze 

použít bez případné korekce všech hodnot kritéria. [17] 
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8 POROVNÁNÍ STROJŮ Z POHLEDU AUTORA 

DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Praktická část práce byla zpracována s využitím údajů poskytnutých tuzemskou 

strojírenskou firmou.  

8.1 Výběr druhu a typu stroje obecně  

Pro obrábění rotačních i nerotačních ploch obrobku je žádoucí mít k dispozici obráběcí 

centra frézovacího i soustružnického typu. Pro výrobce to znamená pořízení nejméně dvou 

strojů pro výrobu jednoho obrobku. Tuto nevýhodu lze odstranit pořízením multifunkčního 

obráběcího centra, na kterém je možno provádět soustružnické i frézovací operace, což 

znamená pořízení pouze jednoho stroje. Mezi další výhody, které mají multifunkční obráběcí 

centra oproti obráběcím centrům frézovacího i soustružnického typu, se řadí zvýšení počtu 

prováděných operací na jedno upnutí obrobku, zkrácení času potřebného pro výrobní cyklus 

o nastavení druhého stroje, o přesun obráběné součásti mezi stroji, snížení počtu lidí, kteří jsou 

potřební pro provoz a obsluhu stroje a menší výrobní prostor nutný pro umístění obráběcích 

center [14] 

8.2 Hypotéza pro výběr strojů obecně 

Pomocí navrhované metodiky by se měla potvrdit hypotéza, že multifunkční obráběcí 

centra jsou optimálnější a výhodnější volbou, protože snižují působení vlivů a tím i výrobní 

nejistotu.   

8.3 Výběr strojů pro frézovací operace 

Na všech níže uvedených strojích lze provádět frézovací operace, přestože je každý 

jiného typu. Stroj Doosan je pouze obráběcím centrem na nerotační součásti, stroje Chiron 

a Nakamura-Tome jsou multifunkční obráběcí centra s možností obrábění i rotačních součástí. 

Chiron vychází z frézovacího typu, Nakamura-Tome z typu soustružnického. Díky těmto 

rozdílnostem je možné pomocí navřené metodiky potvrdit anebo vyvrátit hypotézu pro 

optimální výběr strojů.  

8.3.1 Doosan DNM 500  

Společnost Doosan Machine Tools Co., Ltd. se sídlem ve městě Changwon v Korejské 

republice a byla založena v roce 1976 jako firma na výrobu obráběcích strojů. V roce 1981 

zahájila export strojů a vstoupila na globální trh.  V roce 2008 bylo založeno největší výzkumné 

a vývojové centrum v Korei. V současné době společnost dodává své obráběcí stroje do většiny 

hlavních odvětví globálního trhu, jako jsou automobilový průmysl, letecký průmysl nebo 

energetický průmysl, což svědčí o vysokém standardu těchto strojů.  [20] 

Řada strojů Doosan DNM 500 jsou 3-osá vertikální frézovací centra a s instalovanou 

základnou přesahující 30 000 strojů v různých modelech, velikostech a kapacitách. Řada DNM 

je oblíbeným a osvědčeným základem produktové řady Doosan. Hodnocený stroj byl do 

strojírenské firmy dodán v roce 2013.  
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Obr. 29) Doosan DNM 500 [21] 

 

Tab 5)  Technické parametry – Doosan  

Doosan DNM 500 

Traverzové dráhy 1020-540-510 mm Nástrojový držák BT 40 

Výkon max.  15 kW Délka nástroje max. 300 mm 

Otáčky vřetena max. 12 000 rpm Průměr nástroje max. 80 mm 

Počet os 3 Váha nástroje max. 8 Kg 

Čas výměny nástroje 3,7 s Délka nástroje max. 300 mm 

Rychlý posuv (XYZ) 36x36x30 m/min Rozměry stroje 3750-2284-2703 mm 

Počet nástrojů max. 30 Váha stroje 6500 kg 

 

 

8.3.2 Chiron FZ 12 FX5 

Původ a domov hlavního výrobního závodu Chiron je v Tuttlingenu v jižní 

technologické oblasti německé spolkové země Bádensko-Württembersko. Historie firmy se 

datuje do období po 1. světové válce, kdy vyráběla chirurgické nástroje. Po 2. světové válce se 

firma soustředila na výrobu kompresorů a v roce 1972 ve firmě navrhli a vyrobili první vrtačky 

s revolverovou hlavou. O pět let později bylo na trh uvedeno první vertikální obráběcí centrum 

FZ 32. Dnes se firma soustředí na výrobu ultrarychlých CNC obráběcích strojů, které dodává 

do celého světa a do většiny odvětví s potřebou obrábění. [22] 

Chiron FZ12 FX5 je produktivní, rychlé a kompaktní obráběcí centrum nabízející 

vysokou spolehlivost, výkon a přesnost. S 2osým otočným stolem umožňuje 5-ti osé kompletní 

obrábění. Díky modulární konstrukci lze každé obráběcí centrum řady 12 sestavit tak, aby 

vytvořilo dokonalé individuální řešení. Lze si tak vybrat například mezi bleskově rychlým 

výměníkem nástrojů nebo sběrným zásobníkem nástrojů. Kromě toho jsou k dispozici různé 
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verze vřeten a stolu. Hlavními výhodami jsou vysoká přesnost a výkonné řezání a také 

maximální dostupnost při nižších jednotkových nákladech. [23] Tento konkrétní hodnocený 

stroj byl do strojírenské firmy dodán v roce 2015.  

 

Obr. 30) Chiron FZ 12 FX5 [23] 

Tab 6)  Technické parametry – Chiron 

Chiron FZ 12 FX5 

Traverzové dráhy 550-400-420 mm Počet nástrojů max. 128 

výkon max.  40 kW Nástrojový držák HSK – A40/A50/A63 

Otáčky vřetena max. 40 000 min-1 Délka nástroje max. 250 mm 

Počet os 5 Průměr nástroje max. 125 mm 

Čas výměny nástroje 2,2 s Váha nástroje max. 5 Kg 

Rychlý posuv (XYZ) 75 m/min Délka nástroje max. 300 mm 

Rozteč vřeten 250 mm Rozměry stroje (ŠxH) 1490x3200 mm 

 

 

8.3.3 Nakamura-Tome Super NTY3 

Nakamura-Tome Iron Works byla založena v roce 1949 ve městě Kanazawa v Japonsku. 

V roce 1960 se firma změnila z dílny na výrobce, proto byla založena nová organizace a firma 

byla přejmenována na Nakamura-Tome Precision Industry Co., Ltd. V roce 1962 byl na trh 

uveden první produkt, kterým bylo hydraulické centrum pro soustružení drážek. Dnes má firma 
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téměř šest set zaměstnanců a zabývá se výrobou a prodejem CNC obráběcích strojů a jejich 

periferií a také strojů na obrábění a vybrušování skla. [24] 

Nakamura-Tome Super NTY3 je multifunkční obráběcí centrum se dvěma vřeteny a třemi 

revolverovými obráběcími hlavami umožňujícími vysoce výkonné frézování. Do strojírenské 

firmy na základě výborných zkušeností s předešlými stroji Nakamura-Tome pořízen v roce 

2019. 

 

Obr. 31) Nakamura-Tome Super NTY3 [25] 

Tab 7)  Technické parametry – Nakamura-Tome 

Nakamura – Tome Super NTY3 

Max. točný průměr 175 mm levé / pravé vřeteno 

Max. točná délka 588 mm Otáčky vřetene 6 000 min-1 

Rozteč vřeten max 820 /min 200 mm Vřetenový motor L / P 11 / 7,5 kW 

Průměr vstupního 

tyčového materiálu 

42 mm Revolverová hlava horní  

Průměr sklíčidla 165 mm Počet rev. hlav 2  

Posuv v osách Otáčky vřetene 6 000 min-1 

X1/X2/X3  135 mm Výkon fréz. motoru 7,1/2.2 kW  

Z1/Z2/Z3/B 245/245/578 mm Počet poh. nástrojů  12 

B 620 mm Revolverová hlava spodní 

Y1/Y2/Y3 ±31 mm Počet rev. hlav 1  

Počet nástrojů  72 + 36 poháněných Otáčky vřetene 6 000 min-1 

Rozměry stroje 1940x2780x1970 mm Výkon fréz. motoru 7,1/2.2 kW  

Hmotnost stroje 8 000 kg Počet poh. nástrojů  12 
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9 APLIKACE METODIKY VÝBĚRU Z POHLEDU 

ZÁKAZNÍKA 

9.1 Stanovení srovnávacích kritérií 

Pro aplikaci metodiky byla systematickým přístupem stanovena následující srovnávací 

kritéria:   

9.1.1 Upnutí nástroje a obrobku  

Výrobní přesnost významně ovlivňují chyby, které vznikají během upnutí, a to jak 

nástroje, tak obrobku. Proto je třeba již při výběru stroje analyzovat, na jakou konkrétní činnost 

je daný stroj pořizován. V případě složitých obrobků lze počet upnutí obrobku snížit počtem 

pracovních os a počtem nástrojů, což v konečném důsledku povede ke snížení výrobní nejistoty. 

Při využití velkého množství nástrojů je důležitý i typ upnutí nástroje.  U vybraných strojů se 

jedná o typ upínacího kužele HSK, BT a revolverovou upínací hlavu. 

 

9.1.2 Řídící systém 

Velkou část výrobní nejistoty způsobuje lidský faktor (viz obr. 20). Aby stroj mohl 

dosáhnout požadované přesnosti, potřebuje náležitou obsluhu, servis, nastavení, 

naprogramování a provedení všech korekcí. Pořízením stroje s řídícím systémem, který je ve 

firmě již zaužíván, je možno omezit riziko vzniku chyb při nastavení stroje nebo obráběcího 

procesu, které mohou být zapříčiněny lidským selháním, neznalostí či nedostatečným 

zaškolením a zkušeností obsluhy stroje. 

 

9.1.3 Dostupnost servisu  

Dostupnost servisu je klíčová během pravidelné údržby stroje nebo jeho poruchy. Pokud 

taková situace nastane neplánovaně, stroj nemůže vyrábět a tím pádem generovat zisk. 

Dostupný servis dává firmě vlastnící stroj možnost na takové plánované i neplánované události 

rychle reagovat a servis zajistit. Jako ideální je možno označit stav, kdy je výroba stroje a jeho 

částí je dostupná v rámci Evropské unie. Pokud tomu tak není, hrozí riziko vzniku prodlev, 

které jsou způsobeny legislativními problémy (např. vyřízení potřebných víz pro servisní tým) 

a časem potřebným pro dopravu komponentů z výrobního závodu nezbytných pro opravu stroje 

přes hranice Evropské unie či z jiného kontinentu.  

 

9.1.4 Odměřování polohy  

Odměřování polohy a následnou kompenzaci využívá zejména pro zvýšení přesnosti 

stroje a tím zvýšení jakosti produkovaných obrobků. 

 

9.1.5 Pořizovací cena  

Důležitým kritérium při nákupu stroje je jeho pořizovací cena, která se skládá ze 

samotného stroje a z jeho doplňujících komponent, příslušenství a funkcí, které výrobci 

nabízejí, a taktéž souvisejících služeb. Při výběru stroje je nutno do úvodních kalkulací a 
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propočtů návratnosti započítávat prioritně nakupované vlastnosti a možnosti samotného stroje 

jako například požadovaný výkon, požadované otáčky, požadované rozsahy stroje, ale také 

rychloposuv nebo rychlost výměny nástrojů. Nelze však pominout ani nepřímé nákladové 

složky, které se často projeví až během provozování stroje. Například složitost seřízení stoje 

nebo složité přístupy k servisním místům mohou mít značný vliv na dobu, po kterou stroj 

nebude obrábět a tím generovat zisk. Celkové provozní náklady často výrazně mění posuzování 

návratnosti investice. Dalšími vlivy, které mohou zvýhodnit dražší stroj jsou dodací lhůty, 

hodnota servisní hodiny a náhradních dílů, které jsou nutné pro údržbu stroje, nabídka kvalitní 

technologické podpory, která umožní optimálnější využití všech vlastností stroje a také 

možnosti dalšího vzdělávání programátorů a seřizovačů. 

 

Cílem metodiky je predikovat výrobní přesnost strojů už při zvažovaném investičním 

záměru, a proto taková kritéria, která bez možnosti přístupu ke stroji nebo bez předchozí 

znalosti stroje nelze stanovit nebo změřit, nejsou aplikována.  

 

9.2 Určení tendence změny srovnávaných kritérií 

V níže uvedené tabulce č. 8 jsou zaznamenána kritéria, která byla vybrána jako nejvíce 

důležitá z pohledu zákazníka, přičemž pro každé jednotlivé kritérium je určeno, jestli se jedná 

o kritérium nákladové nebo výnosové.  

 

Tab 8)  Určení tendence změny stanovených srovnávací kritéria 

Označení Kritérium Tendence změny 

Z1 počet nástrojů rostoucí 

Z2 počet pracovní os rostoucí 

Z3 řídící systém klesající 

Z4 dostupnost servisu rostoucí 

Z5 typ upnutí nástroje rostoucí 

Z6 odměřování rostoucí 

Z7 pořizovací cena klesající 

 

 

9.3 Párové srovnávání jednotlivých zdrojů chyb 

V níže uvedené tabulce č. 9 je zaznamenáno provedené párové srovnání jednotlivých 

kritérií, je proveden součet jejich výskytu v trojúhelníkové matici, a určeno jejich pořadí. 
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Tab 9)  Párové srovnání jednotlivých srovnávacích kritérií 

Kritéria  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Suma Pořadí 

počet nástrojů Z1 Z1 Z2 Z1 Z1 Z1 Z6 Z7 4 3.-4. 

počet pracovních os Z2  Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 7 1. 

řídící systém Z3   Z3 Z3 Z5 Z3 Z7 3 5.-6. 

dostupnost servisu Z4    Z4 Z5 Z6 Z4 2 7. 

typ upnutí nástroje  Z5     Z5 Z6 Z7 3 5.-6. 

odměřování Z6      Z6 Z6 5 2. 

pořizovací cena Z7       Z7 4 3.-4. 

 

Pořadí kritérií Z1, Z7 a Z3, Z5 je stanoveno dle vzájemného párového porovnání.  

 

Do tabulky č. 10 jsou zaznačena kritéria ve vzestupném pořadí, každému páru je 

přiřazena hodnota dle stupnice číselného hodnocení (viz. kap. 7.1.2) a dopočítána váha. 

 

𝑞𝑧2 =
𝐵𝐻𝑉𝑧2

∑ 𝐵𝐻𝑉𝑐𝑒𝑙𝑘
𝑧
𝑗=1

=
12

44
= 0,27 

 

 

Tab 10)  Stanovení váhy srovnávacích kritérií 

Kritéria  Z2 Z6 Z7 Z1 Z5 Z3 Z4 BHVj váha qj 

počet pracovních os Z2 1 1 1 1 2 2 3 12 0,27 

odměřování Z6  1 1 2 2 2 3 11 0,25 

pořizovací cena Z7   1 1 1 1 2 6 0,14 

počet nástrojů Z1    1 2 2 3 8 0,18 

typ upnutí nástroje  Z5     1 1 2 4 0,09 

řídící systém Z3      1 1 2 0,05 

dostupnost servisu Z4       1 1 0,02 

       Suma 44 1 

 

9.4 Výpočet parametrů indexů změn 

Jednotlivým srovnávacím kritériím je stanovena hodnota Hij, například pro počet 

nástrojů (Z1) a stroj Chiron je to hodnota H12 rovná číslu 3. Jedná se o výnosové kritérium, 

proto se postupuje dle vzorce číslo 7 a hodnota Hi0 pro první kritérium je rovná minimu z čísel 

H11, H12, H13, tj. 2.  

 

𝐼12 =
𝐻12

𝐻1𝑚𝑖𝑛
=

3

2
= 1,5 
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9.5 Výpočet vážených indexů změn Sij 

Pro výpočet se využije vzorce číslo 9. 

 

𝑆12 = 𝐼12. 𝑞1 = 1,5 . 0,27 = 0,41 

 

9.6 Určení pořadí porovnávaných strojů 

Po výpočtu všech hodnot do tabulky č 11. je třeba všechny vážené indexy sečíst dle 

vzorce číslo 10 a po porovnání jednotlivých sum vážených indexů je možné určit pořadí 

porovnávaných strojů. 

 

Tab 11)  Určení pořadí porovnávaných variant 

Kritérium označení jednotka váha 

(q) 

Doosan Chiron Nakamura 

počet 

nástrojů 
Z1 [-] 0,18 

2 0,18 3 0,27 2 0,18 

1  1,5  1  

počet 

pracovních 

os 

Z2 [-] 0,27 

2 0,27 3 0,41 3 0,41 

1  1,5  1,5  

řídící 

systém 
Z3 [-] 0,05 

1 0,05 1 0,05 1 0,05 

1  1  1  

dostupnost 

servisu 
Z4 [-] 0,02 

2 0,02 3 0,03 2 0,02 

1  2  1  

typ upnutí 

nástroje 
Z5 [-] 0,09 

1 0,09 2 0,18 3 0,27 

1  2  3  

odměřování Z6 [-] 0,25 

2 0,25 3 0,38 3 0,38 

1  1,5  1,5  

pořizovací 

cena 
Z7 [kč] 0,14 

1 0,42 2 0,28 3 0,14 

3  2  1  

celkem Si 1,00 1,28 1,60 1,45 

relativní procentuální vyjádření indexu 100 % 125 % 113,3 % 

pořadí 3. 1. 2. 

 

Hodnotící stupnice pro Z3: 

1 – stroj obsahuje požadovaný řídící systém,  

2 – požadovaný řídící systém není součástí stroje, ale je kompatibilní se strojem,  

3 – není k dispozici nebo kompatibilní 
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Hodnotící stupnice pro Z4:  

1 - servis mimo EU,  

2 - servis v rámci EU,  

3 - výrobní závod včetně servisu v rámci EU. 

 

Hodnotící stupnice pro Z5:  

1 – BT, CAT, ISO 

2 – HSK 

3 – CAPTO  

 

 

Hodnotící stupnice pro Z6: 

1 – nepřímé odměřování,  

2 – přímé odměřování s jednoosou kompenzací polohy, 

3 – přímé odměřování s volumetrickou kompenzací polohy. 

 

9.7 Vyhodnocení  

Dle stanovených srovnávacích kritérií dosáhlo nejlepšího výsledku obráběcí centrum 

Chiron FZ12 FX5, následuje stroj Nakamura-Tome NTY3 a stroj Doosan DNM500 (viz tab 

kap 9.6). V souvislosti s provedenou analýzou je třeba pro úplnost poznamenat, že byla cílena 

na srovnání obráběcích center na nerotační součásti, a proto byly u centra Nakamura-Tome 

porovnávány pouze revolverové hlavy s poháněnými nástroji, které jsou schopny provádět 

plnohodnotné frézovací operace. Stroj byl vybrán do analýzy jednak pro současný trend 

univerzálnosti obráběcích center, která jsou schopna nahradit některé specializované stroje, ale 

také jako příklad, že i vysoce kvalitní stroj může být při nastavení kritérií výběru kritérií 

z výběru eliminován, což zapříčinil cenový rozdíl mezi obráběcími centry, který tvoří 

v provedeném vyhodnocení (tab. 11) rozdíl mezi centry je tvořen téměř celý v pořizovací ceně. 

V ten moment je nutné zvážit fakt, zdali se vyplatí pořídit přesnější stroj za výrazně vyšší cenu, 

když by obrobek byl obroben v požadované dlouhodobé i strojem levnějším. 

Tab 12)  Vyhodnocení metodiky výběru 

Stroj Pořadí Hodnocení 

Chiron FZ12 FX5 1. 1,60 

Nakamura-Tome NTY3 2. 1,45 

Doosan DNM 500 3. 1,28 
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S ohledem na skutečnost, že bylo provedeno porovnání tří strojů, byl redukován také 

počet hodnotících stupňů na tři z běžných pěti, aby při vyšším rozdílu nedocházelo 

k znehodnocení výsledků během výpočtu a byla zachována objektivita porovnání. Komplikací 

navržené metodiky je určení hodnot parametru Hij u srovnávacích kritérií, která nemají 

kvantitativní charakter. Pro taková kritéria bylo vytvořeno slovní hodnocení, na jehož základě 

byl parametr Hij stanoven.  

Pokud by aplikace metodiky nebyla zacílena pouze na stroje provádějící frézovací 

operace, pořadí strojů by bylo s největší pravděpodobností Nakamura-Tome, Chiron, Doosan. 

Protože by výhody univerzálních obráběcích center převážili možnosti obráběcí frézovacího 

centra Doosan, které by přišlo o svou největší výhodu, a to nízkou cenu, kvůli nutnosti pořízení 

obráběcího centra soustružnického typu. V tom by bylo nutné zvážit požadovanou kvalitu 

obrobků potencionálního kupce a skladbu jeho portfolia výrobků, zdali vyžaduje spíše 

soustružnické nebo frézovací operace a podle toho vybrat buď přesnější Nakamuru-Tome nebo 

cenově dostupnější Chiron. 
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10 VERIFIKACE DOSAHOVANÝCH VÝROBNÍCH 

PŘESNOSTÍ DLE DRUHU A TYPU STROJE 

Vybraná porovnávaná obráběcí centra jsou součástí obchodního majetku jediné 

společnosti a jsou tedy vystavena stejným nebo obdobným vlivům zvyšující nejistou výroby. 

Pro každý stroj byl vybrán konkrétní výkresový rozměr. Verifikace dosaženého výsledku byla 

provedena porovnáním a vyhodnocením údajů anonymizovaných protokolů tvořících přílohu 

této práce (kapitola 14) a obsahujících jednotlivé hodnoty poskytnutých naměřených výsledků. 

Uvedené protokoly dále obsahují hodnoty aritmetického průměru (X), rozptylu (R), směrodatné 

odchylky (S) a krátkodobé způsobilosti procesu (Cm, Cmk). Měření probíhalo na 3D 

souřadnicových měřících strojích v metrologické laboratoři společnosti, přičemž   protokol 

o měření byl zpracován z naměřených dat pomocí softwaru Palstat.  

 

Tab 13)  Přehled provedených měření 

Stroj 
Jmenovitý 

rozměr [mm] 

Rok 1. měření 

Přejímka 
Rok 2. měření Rok 3. měření 

Doosan 25,8 ± 0,1 2013 2014 2015 

Chiron 14,6 -0,3 .2016 .2017 2018 

Nakamura-Tome 9,05 +0,1 2020 2021 2022 

 

 

10.1 Doosan DNM 500 

 

Pro obráběcí stroj Doosan byl vybrán rozměr 25,8±0,1 mm, tj. horní mezní rozměr je 

25,9 mm a dolní mezní rozměr je 25,7 mm. 

 

Obr. 32) Výstřižek z výkresu obrobku pro Doosan 
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10.1.1 První měření v rámci přejímky v roce 2013 

Tab 14)  Tabulka naměřených hodnot dle přílohy 14.1.1 

číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] 

1 25,759886 7 25,769172 13 25,765516 19 25,757607 

2 25,768570 8 25,764866 14 25,763021 20 25,757534 

3 25,758296 9 25,768522 15 25,759765 21 25,758804 

4 25,761631 10 25,753851 16 25,767147 22 25,758404 

5 25,762060 11 25,763495 17 25,763048 23 25,777902 

6 25,760372 12 25,768472 18 25,763718 24 25,758326 

 

Z hodnot naměřených v průběhu přejímky je zřejmé, že stroj postrádá potřebné seřízení 

na střed tolerančního pole jmenovitého rozměru. Průměrná naměřená hodnota je o 0,037 mm 

menší, než je požadovaný jmenovitý průměr, který je v u tohoto rozměru středem tolerančního 

pole. To lze vysledovat na rozdílu hodnot Cm – 6,35 a Cmk – 3,99, které poukazují na skutečnost, 

že nastavení stroje není optimální a je zde prostor pro zlepšení. Přesto lze konstatovat, že stroj 

obrábí spolehlivě. 

 

 

10.1.2 Druhé měření v roce 2014 

Tab 15)  Tabulka naměřených hodnot dle přílohy 14.1.2 

číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] 

1 25,800049 8 25,819477 15 25,789929 22 25,802885 

2 25,87364 9 25,812773 16 25,797713 23 25,793895 

3 25,815091 10 25,811086 17 25,793279 24 25,823799 

4 25,811548 11 25,819372 18 25,796902 25 25,812146 

5 25,812245 12 25,795561 19 25,806756 26 25,806296 

6 25,804264 13 25,803267 20 25,802619 27 25,812437 

7 25,807119 14 25,879101 21 25,808603   

 

Z údajů uvedených v protokolu o měření z roku 2014 lze vysledovat mnohem lepší 

seřízení obráběcího centra. Naměřené hodnoty se více přibližují středu tolerančního pole (viz 

příloha 14.1.2) a díky tomu je velmi malý rozdíl mezi indexy Cm a Cmk. Současně je zde patrný 

nárůst rozptylu hodnot. Na grafu (viz příloha 14.1.2) lze pozorovat skokové rozměrové změny 

mezi jednotlivými obrobky, které znamenají zhoršování krátkodobé stability procesu. Stroji 

s takovou změnou stability procesu je již nutné věnovat zvýšenou pozornost, protože vyšší 

rozptyl může mimo jiné znamenat zhoršující se mechanické vlastnosti stroje.  
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10.1.3 Třetí měření v roce 2015 

Tab 16)  Tabulka naměřených hodnot dle přílohy 14.1.3 

číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] 

1 25,788428 8 25,784198 15 25,764279 22 25,783622 

2 25,789568 9 25,769472 16 25,765054 23 25,766044 

3 25,704881 10 25,804891 17 25,777307 24 25,787015 

4 25,765960 11 25,776191 18 25,709683 25 25,775137 

5 25,775709 12 25,806932 19 25,756345 26 25,803144 

6 25,768192 13 25,773778 20 25,797190   

7 25,761681 14 25,778354 21 25,785010   

 

Měření z roku 2015 bylo provedeno na 26 kusech a z grafického zobrazení naměřených 

hodnot je patrné, že došlo k opětovnému zhoršení přesnosti stroje a krátkodobé stability 

procesu. Nárůst rozptylu i velké skokové změny na postupně vyrobených kusech signalizují 

výskyt nepřesností. Přestože tyto nepřesnosti jsou stále v tolerančním poli, přiblížila se hodnota 

krátkodobé stability procesu výrazně k hodnotě 1,33.  

 

 

Obr. 33) Zobrazení rozptylu a indexů Cm a Cmk pro Doosan 

Při zobrazení hodnot ve výše uvedeném grafu je možné pozorovat křivku znázorňující 

hodnotu rozptylu v jednotlivých letech a její rostoucí trend. Během dvou let se rozptyl hodnot 

více než zdvojnásobil. Naopak klesající křivky indexů Cm a Cmk značí významné zhoršování 

schopnosti stroje udržet stejnou přesnost, jakou vykazoval při přejímce.  
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10.2 Chiron FZ12 FX5  

 

Pro obráběcí stroj Chiron byl vybrán rozměr Ø14,6 -0,3, tj. horní mezní rozměr je 14,6 

mm, dolní mezní rozměr je 14,3 mm a střed tolerančního pole 14,45 mm. 

 

 

Obr. 34) Výstřižek z výkresu obrobku pro Chiron 

 

10.2.1 První měření v rámci přejímky v roce 2016 

Tab 17)  Tabulka naměřených hodnot dle přílohy 14.2.1. 

číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] 

1 14,393840 8 14,384078 15 14,383338 22 14,390430 

2 14,403201 9 14,389469 16 14,386082 23 14,388472 

3 14,390809 10 14,386855 17 14,383338 24 14,387566 

4 14,386575 11 14,386980 18 14,385469 25 14,388058 

5 14,389272 12 14,384503 19 14,388101   

6 14,387743 13 14,385476 20 14,385407   

7 14,381875 14 14,383857 21 14,389433   

 

U přejímky obráběcího centra Chiron v roce 2016 se vyskytuje obdobná situace jako 

u obráběcího centra Doosan. Krátkodobá způsobilost procesu je výrazně menší než možnosti 

procesu. Toto je opět způsobeno seřízením stroje mimo střed tolerančního pole. Úpravou 

parametrů lze je možno jednoduše dosáhnout optimálního seřízení stroje a obrábět obrobky na 

střed tolerančního pole. 
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10.2.2 Druhé měření v roce 2017 

Tab 18)  Tabulka naměřených hodnot dle přílohy 14.2.2 

číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] 

1 14,443232 8 14,444905 15 14,446659 22 14,453156 

2 14,466036 9 14,443536 16 14,448189 23 14,451502 

3 14,452941 10 14,443776 17 14,445762 24 14,454712 

4 14,448164 11 14,446539 18 14,448306 25 14,455815 

5 14,448507 12 14,444760 19 14,449525   

6 14,446153 13 14,445247 20 14,448745   

7 14,447021 14 14,445086 21 14,450355   

 

Na výsledcích měření po jednom roce provozu stroje lze pozorovat výrazně lepší 

naměřené hodnoty, než tomu bylo při přejímce v roce 2016. Hodnota rozptylu vzrostla jen 

minimálně především kvůli naměřeným hodnotám u druhého měřeného kusu. Průměrná 

naměřená hodnota se přibližuje středu tolerančního pole, což potvrzují i hodnoty indexů Cm 

a Cmk, které jsou zde téměř totožné.  

 

10.2.3 Třetí měření v roce 2018 

Tab 19)  Tabulka naměřených hodnot dle přílohy 14.2.3 

číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] 

1 14,361080 8 14,310696 15 14,335224 22 14,356021 

2 14,306338 9 14,316874 16 14,339775 23 14,358969 

3 14,305723 10 14,320060 17 14,342758 24 14,359073 

4 14,304135 11 14,323760 18 14,346715 25 14,326068 

5 14,306304 12 14,326637 19 14,348098   

6 14,306145 13 14,330510 20 14,348098   

7 14,310137 14 14,333889 21 14,348996   

 

Měření v roce 2018 odhaluje chybu ve výrobním procesu, která zřejmě není způsobena 

strojem. Na grafu (obr. 51) lze vidět skokovou změnu rozměru mezi měřenými obrobky jedna 

a dva, která s největší pravděpodobností ukazuje na korekci nástroje. Mezi obrobky dva až 

dvacet čtyři lze pozorovat konstantní růst naměřených hodnot. Z toho lze dovodit, že chyba 

není způsobena strojem, ale některou z jeho komponent. S vysokou mírou pravděpodobnosti se 

jednalo o nástroj. Mezi obrobkem dvacet čtyři a dvacet pět byla zřejmě opět provedena korekce. 

Proto i indexy Cm a Cmk mají nízkou hodnotu.  
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Současně je nutno podotknout, že v případě lepšího seřízení stroje a výrobě na střed 

tolerančního pole by se hodnota indexu Cmk přiblížila hodnotě 1,33. Hodnota 0,55 znamená 

nemožnost výroby bez chyb a nutnost přijetí odpovídajících nápravných opatření, což je 100% 

třídění a zavedení kroků ke zlepšení procesu. 

 

Obr. 35) Zobrazení rozptylu a indexů Cm a Cmk pro Chiron 

Při zobrazení hodnot výše uvedeného grafu je možno pozorovat velmi malý růst 

rozptylu mezi roky 2016 a 2017. Měření v roce 2018 bylo ovlivněno chybou, ale podle 

konstantního růstu rozměru lze předpokládat, že trend růstu by byl velmi podobný. Mezi lety 

2016 a 2017 je možno pozorovat zlepšení krátkodobé způsobilosti procesu, kdy hodnoty indexů 

Cm a Cmk jsou téměř totožné. V roce 2018 se jejich rozdíl opět zvýší, a to značí nedostatky 

v nastavení stroje na střed tolerančního pole. 

10.3 Nakamura-Tome Super NTY3 

Pro obráběcí stroj Nakamura byl vybrán rozměr 9,05+0,1, tj. horní mezní rozměr je 

9,15 mm, dolní mezní rozměr je 9,05 mm a střed tolerančního pole 9,1 mm. 

 

 

Obr. 36) Výstřižek z výkresu obrobku pro Nakamura-Tome 
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10.3.1 První měření v rámci přejímky   

Tab 20)  Tabulka naměřených hodnot dle přílohy 14.3.1 

číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] 

1 9,091904 8 9,087350 15 9,071441 22 9,079888 

2 9,094050 9 9,090410 16 9,083009 23 9,087524 

3 9,093666 10 9,097031 17 9,09318 24 9,086065 

4 9,093748 11 9,088639 18 9,086329 25 9,083688 

5 9,087596 12 9,080171 19 9,089249   

6 9,082617 13 9,092369 20 9,084736   

7 9,081857 14 9,091999 21 9,086246   

 

Také u přejímky obráběcího centra Nakamura-Tome lze pozorovat obdobný problém 

jako u obou předcházejících obráběcích center. V tomto případě však není tak výrazný, což lze 

vyčíst z nízké hodnoty rozdílu indexů Cm a Cmk.  

 

10.3.2 Druhé měření  

Tab 21)  Tabulka naměřených hodnot dle přílohy 14.3.2. 

číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] 

1 9,108979 7 9,110535 13 9,107691 19 9,109678 

2 9,108445 8 9,108269 14 9,106095 20 9,106782 

3 9,105152 9 9,105229 15 9,108078 21 9,107084 

4 9,110440 10 9,108374 16 9,107048 22 9,104188 

5 9,110276 11 9,107868 17 9,107577 23 9,106661 

6 9,109935 12 9,105911 18 9,102803 24 9,107238 

 

Z výsledků kontrolního měření po jednom roce je patrné zlepšení přesnosti stroje. 

Obráběcí centrum je seřízeno téměř na střed tolerančního pole a hodnota rozptylu je proti 

přejímce na polovině.  
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10.3.3 Třetí měření  

Tab 22)         Tabulka naměřených hodnot dle přílohy 14.3.3 

číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] číslo 

kusu 

hodnota[mm] 

1 9,106638 8 9,113226 15 9,117666 22 9,124421 

2 9,112916 9 9,117539 16 9,113815 23 9,119617 

3 9,118134 10 9,119275 17 9,118828 24 9,125027 

4 9,120293 11 9,115704 18 9,119104 25 9,119709 

5 9,119832 12 9,116930 19 9,119275   

6 9,112613 13 9,112947 20 9,118383   

7 9,116238 14 9,121617 21 9,122294   

 

Po dvou letech provozu stroje bylo měřením zjištěno mírné zvýšení rozptylu 

naměřených hodnot. Přesto zůstala hodnota rozptylu nižší, než byla v průběhu přejímky stroje. 

Pozorovat je možno pouze seřízení stroje mimo přesný střed tolerančního pole, které zapříčinilo 

větší rozdíl mezi hodnotami indexů Cm a Cmk.  

 

 

Obr. 37) Zobrazení rozptylu a indexů Cm a Cmk pro Nakamura-Tome 

 

Na zobrazení hodnot ve výše uvedeném grafu je možno pozorovat drobný konstantní 

rozdíl mezi hodnotami indexů Cm a Cmk, přesto však ukazuje existující na prostor ke zlepšení. 

Hodnota rozptylu se ve srovnání s přejímkou drží po obě následující kontrolní měření pod 

původní hodnotou. Toto je možné považovat za ukazatel přesného obráběcího centra schopného 

udržet přesnost výroby i po delší době ve výrobním procesu. 
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10.4 Vyhodnocení verifikace 

Z výsledků měření je patrné, že všechna tři obráběcí centra mají obdobný rozptyl 

naměřených hodnot v průběhu přejímky (Doosan - 0,024, Chiron – 0,020, Nakamura – 0,022). 

Po roce používání ve výrobním procesu se naměřené hodnoty začínají rozcházet. Obráběcí 

centrum Nakamura-Tome vykazuje zlepšení hodnot oproti přejímce. Nedokonalé nastavení 

stroje v průběhu přejímky může mít mnoho příčin, přesto nebrání přebrání stroje, pokud jsou 

splněny smluvní požadavky. K postupnému nastavení stroje na střed tolerančního pole dochází 

v průběhu prvních sérií. Toto se potvrdilo i měřením ve třetím roce provozu stroje, kdy hodnota 

rozptylu namířených hodnot na centru Nakamura-Tome zůstala stále lepší, než byl rozptyl 

hodnot zaznamenaný v průběhu přejímky. Chiron udržel do prvního kontrolního měření 

hodnotu rozptylu podobnou hodnotě při přejímce. V posledním sledovaném roce zkreslila 

měření zřejmě chyba nástroje. U obráběcího centra Doosan byly výsledky dosažené již v dalším 

roce horší než hodnoty při přejímce. Tento trend pokračoval i v období následujícím.  

 

 

Obr. 38) Zobrazení hodnot rozptylů  

 

Verifikace dosahovaných přesností vybraných typů strojů byla dále zaměřena na 

hodnoty Cm. Tyto jsou ovlivněny velikostí tolerančního pole (viz kapitola 2.4.1), které je pro 

hodnocené stroje rozdílné. Pro Doosan 0,2 mm, pro Chiron 0,3mm a Nakamura-Tome 0,1 mm.  
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Obr. 39) Zobrazení hodnot indexů Cm  

 

 

 

Obr. 40) Zobrazení hodnot indexů Cmk 

Z porovnávaných hodnot je patrné, že v hodnoceném období obráběcí centrum 

Nakamura-Tome udržuje i přes nejmenší velikost tolerančního pole nejvyšší přesnost. Obráběcí 

centrum Chiron mělo ve třetím roce mírně znehodnocené výsledky měření díky chybě 

v procesu výroby. U kontrolního měření v roce 2018 nicméně dosáhl tento stroj výsledku 

shodného s měřením v rámci přejímky a hodnota rozptylu se zvýšila pouze minimálně. Jednou 

z možností zkreslení mohla být nová várka nástrojů se zvýšeným opotřebením. Nejhorších 

výsledků dostáhl stroj Doosan, který měl jako jediný rostoucí tendenci rozptylu a současně 

klesající trend hodnot indexů Cm a Cmk. Lze konstatovat, že je nejméně odolný běžnému 

provozu a také vůči působení okolních vlivů, kterým je ve výrobní hale vystaven. 
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11 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zpracovat návrh metodiky predikce výrobní přesnosti 

u frézovacích center se svislou osou vřetena včetně doporučení pro budoucí investory 

a uživatele, a předpoklady verifikovat potřebným měřením.  

V úvodu diplomové práce jsou vysvětleny pojmy vyskytující se v práci a vztahující se 

k tématům, kterými se diplomová práce zaobírá. Dále je popsán současný stav vědy a techniky 

a aktuální dopady pandemie a vývoje geopolitických událostí na současný trh s výrobními 

stroji.  

Další část práce se věnuje využití systémového přístupu při rozboru vlivů a faktorů, 

které mají vliv na výslednou výrobní přesnost. Tato část je klíčová pro možnost stanovení 

srovnávacích kritérií pro metodiku predikce pracovní přesnosti obráběcích center na obrábění 

nerotačních součástí. V práci jsou posuzována obráběcí centra se svislou osou obrábění 

a multifunkční obráběcí centra.  

Predikce výrobní přesnosti byla zpracována pomocí multikriteriální metody, do které 

byly vybrány tři stroje zvládající frézovací operace, avšak každý z nich je jiného typu. Dále 

byla z analyzovaných vlivů na pracovní přesnost strojů stanovena srovnávací kritéria tak, aby 

co nejvíce snížila budoucí nejistotu výroby mající zásadní vliv na stabilitu procesu výroby. 

Z vyhodnocení metodiky vyplynulo, že optimální volbou pro frézovací operace, na které byla 

tato práce cílena, je multifunkční obráběcí centrum Chiron FZ12 FX5. Z výsledků je možné 

také dovodit, že rozdíl mezi stroji Chiron a Nakamura-Tome tvoří kritérium ceny, přičemž však 

centrum Nakamura-Tome nabízí širší spektrum soustružnických operací. Na opačné straně 

doporučení stojí obráběcí centrum Doosan, u kterého ani nízká cena nepřevážila jeho výsledky 

v oblasti pracovní přesnosti. Srovnání ukázalo, že vždy je nutno brát v úvahu skladbu 

zákazníkova portfolia výrobků a potřebu rozsahu frézovacích a soustružnických operací a jejich 

kombinací. Teprve podle předem stanovených potřeb vybírat buď přesnější a univerzálnější 

multifunkční centrum nebo cenově dostupnější obráběcí centrum s cílenějším použitím pro 

konkrétní obráběcí operace. 

U všech tří porovnávaných strojů byly analyzovány poskytnuté naměřené údaje 

z protokolů za delší časová období, které potvrdily hypotézu o výběru stroje. Porovnávaná 

obráběcí centra vykazovala při přejímkách velmi podobnou výrobní přesnost a porovnávané 

údaje rozptylů naměřených hodnot byly téměř totožné. Při kontrolních měřeních po jednom 

roce provozu již byly patrné změny. U multifunkčních obráběcích center došlo k odladění 

výrobního procesu a dosažení výsledků shodných nebo lepších, něž byly výsledky u přejímek 

strojů. U frézovacího centra Doosan bylo již po jednom roce možno pozorovat zhoršující se 

trend, který potvrdilo i následující měření po dvou letech od přejímky. V hodnoceném 

dvouletém období udržovala vysokou výrobní přesnost multifunkční obráběcí centra 

Nakamura-Tome a Chiron.  

Na základě výsledků porovnání lze konstatovat, že multifunkční obráběcí centra jsou 

budoucností díky své univerzálnosti a také díky schopnosti efektivněji redukovat působení 

některých vlivů v běžném výrobním provozu a okolních vlivů, kterým je v dílenském prostředí 

vystaven.   
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Tato práce naplnila svůj cíl, neboť se pomocí systémového přístupu podařilo připravit 

predikci pro výrobní přesnost frézovacích obráběcích strojů a tuto predikci verifikovat na 

příkladu z reálného výrobního prostředí. 
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13.3  Seznam použitých symbolů 
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k 
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S 
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USL 
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min 

max 

qi 

BHVi 

z 

Hij 

Hi0 

Iij 

Sij 

Š 

H 

X 

R 

 

ukazatel kvalitativní způsobilosti pro možnosti procesu 

ukazatel kvalitativní způsobilosti pro způsobilost procesu 

celkový výběrový průměr 

celkový počet měřených hodnot 

odhad směrodatné odchylky 

směrodatná odchylka 

toleranční pole 

horní mezní hodnota tolerančního pole 

dolní mezní hodnota tolerančního pole 

minimum 

maximum 

váha významnosti jednotlivých kritérií 

bodová hodnota významnosti 

celkový počet srovnávacích kritérií 

hodnota i-tého kritéria j-té varianty 

základní (bazická) hodnota i-tého kritéria 

index změny 

vážený index srovnávacích kritérií 

šířka 

hloubka 

průměr  

rozptyl 
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14 PŘÍLOHY 

14.1 Údaje z protokolů o měření Doosan DNM 500 

14.1.1 Údaje z protokolu z 1. měření v rámci přejímky v roce 2016 

 
 

Obr. 41) Grafické zobrazení naměřených hodnot - 1. měření Doosan 

 

Obr. 42) Zobrazení polohy naměřených hodnot - 1. měření Doosan 
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14.1.2 Údaje z protokolu z 2. měření v roce 2014 

 

Obr. 43) Grafické zobrazení naměřených hodnot - 2. měření Doosan 

 

 

Obr. 44) Zobrazení polohy naměřených hodnot - 2. měření Doosan 
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14.1.3 Údaje z protokolu z 3. měření v roce 2015 

 

Obr. 45) Grafické zobrazení naměřených hodnot - 3. měření Doosan 

 

 

Obr. 46) Zobrazení polohy naměřených hodnot - 3. měření Doosan 
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14.2 Údaje z protokolů o měření Chiron FZ12 FX5 

14.2.1 Údaje z protokolu z 1. měření v rámci přejímky v roce 2016 

 

Obr. 47) Grafické zobrazení naměřených hodnot - 1. měření Chiron 

 

 

Obr. 48) Zobrazení polohy naměřených hodnot - 1. měření Chiron 
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14.2.2 Údaje z protokolu z 2. měření v roce 2017 

 

Obr. 49) Grafické zobrazení naměřených hodnot - 2. měření Chiron 

 

 

Obr. 50) Zobrazení polohy naměřených hodnot - 2. měření Chiron 
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Obr. 52) Zobrazení polohy naměřených hodnot - 1. měření Chiron 

14.2.3 Údaje z protokolu z 3. měření v roce 2018 

 

Obr. 51) Grafické zobrazení naměřených hodnot - 3. měření Chiron 
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14.3 Údaje z protokolů o měření Nakamura-Tome Super NTY3 

14.3.1 Údaje z protokolu z 1. měření v rámci přejímky v roce 2020 

 

Obr. 53) Grafické zobrazení naměřených hodnot - 1. měření Nakamura-Tome 

 

 

Obr. 54) Zobrazení polohy naměřených hodnot - 1. měření Nakamura-Tome 
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14.3.2 Údaje z protokolu z 2. měření v roce 2021 

 

Obr. 55) Grafické zobrazení naměřených hodnot - 2. měření Nakamura-Tome 

 

 

Obr. 56) Zobrazení polohy naměřených hodnot - 2. měření Nakamura-Tome 
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14.3.3  Údaje z protokolu z 3. měření v roce 2022 

 

Obr. 57) Grafické zobrazení naměřených hodnot - 3. měření Nakamura-Tome 

 

 

Obr. 58) Zobrazení polohy naměřených hodnot - 3. měření Nakamura-Tome 

 

 


