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1 ÚVOD 
Stav techniky se v současné době neustále vyvíjí a požadavky ze strany zákazníků 

k výrobcům obráběcích strojů jsou stále náročnější. Je požadována vysoká přesnost, 
spolehlivost, zkracující se dodací lhůty atd. Výrobce by měl být schopen vyhovět 
všem požadavkům zákazníka. 

Trendem je zvyšování pracovní přesnosti obráběcích strojů a produktivity a to je 
dosaženo obrobením součásti na co nejmenším počtu strojů. Pracovní přesnosti 
obráběcích strojů je závislá na geometrické přesnosti jednotlivých konstrukčních 
dílů stroje a tuhosti celé strojní skupiny. Přesnost obráběcího stroje především 
ovlivňují geometrické chyby způsobené mechanicko-geometrickými 
nedokonalostmi, vychýlením a opotřebením funkčních částí stroje, nerovnoměrnou 
tepelnou roztažností částí stroje a chybami nashromážděnými statickým                 
a dynamickým zatížením stroje. Přesnost obrobení závisí mimo jiné na přesnosti 
polohování obráběcího stroje, tudíž na poloze řezného nástroje vůči obrobku. Proto 
přesnost použitého obráběcího stroje je limitující faktor k dosažení nejvyšší 
přesnosti a jakosti obrobku. Chyby mohou být redukovány kvalitnějším návrhem 
konstrukce a výrobou stroje. Identifikace, popis a kompenzace všech zdrojů chyb 
jsou nezbytné pro ekonomicky výhodné zlepšení pracovní přesnosti stroje. Na 
základě shrnutím poznatků současné techniky a vypracovaných postupů v oblasti 
pracovní přesnosti obráběcích center bude v této práci sestaven systémový přístup 
pro predikci vybraných vlastností obráběcího stroje. 

 Firma TOSHULIN, a.s. podporuje návrh metodiky s názvem  Predikce pracovní 
přesnosti CNC obráběcích strojů a poskytla potřebné informace a umožnila měření 
na testovaném stroji - svislém soustruhu SKIQ 30 (v. č. 1604). Vypracování 
systémového přístupu Predikce pracovní přesnosti CNC obráběcích strojů, 
vyplynulo z požadavků průmyslové praxe, kde tato metoda není zatím řešena. 
 

2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  
V této kapitole je přehled vybraných rešerší, zabývající se aktuální tématikou 

dizertační práce, jak na úrovní VaV, tak řešené v průmyslové sféře. Z provedené 
analýzy je patrné, že velká část autorů se zabývá popisem chování malých a středně 
velkých obráběcích strojů, nebo jen jednotlivých částí stroje. Tuhost nosných částí 
stroje je velice důležitý parametr ovlivňující pracovní přesnost, tedy přesnost 
použitého obráběcího stroje je limitující faktor k dosažení nejvyšší přesnosti a 
jakosti obrobku. Autoři se zabývali např. různými konstrukčními řešení nosných 
částí stroje [1], vlivem dynamiky pohonů os [2] a způsobem krytování os obráběcího 
stroje [3] na pracovní přesnost stroje, atd. 



MICHAL MICHALÍČEK 
 Predikce pracovní přesnosti CNC obráběcích strojů 

 

8 
 
 

3 ANALÝZA VLIVŮ NA PRACOVNÍ PŘESNOST  

3.1 PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY 

Pracovní přesnost patří zpravidla do skupin zkoušek přejímacích. Samotná 
přejímka (zkouška způsobilosti stroje) se používá pro náročné zákazníky, kdy je 
nutné dlouhodobě udržet kvalitu obrobku. Přejímací zkoušky jsou uskutečněny 
nejprve u výrobce a pak u zákazníka. Zkouškou se ověřují základní vlastnosti stroje, 
kde se kontrolují údaje, jako jsou základní stavební rozměry stroje, zdvihy 
v jednotlivých souřadnicích a velikost posuvů a otáček. 

Zkouškou geometrické přesnosti se má zjistit geometrická struktura obráběcích 
strojů – přesnost tvarů, vzájemných poloh a pohybů funkčních částí stroje, které 
mohou ovlivnit pracovní přesnost stroje. 

Nejprve před zkouškou geometrické přesnosti má být obráběcí stroj ustaven na 
nepoddajném základu do vodorovné polohy, za pomocí vodováhy. Tato poloha se 
nesmí během zkoušek měnit. Stroj a použité zkušební pomůcky mají být uvedeny do 
ustáleného tepelného stavu. Dovolená změna teploty je dle stupně přesnosti 
obráběcího stroje od 2 – 10%. Proto se zkoušky geometrické přesnosti doporučuje 
konat po pracovní zkoušce při zatížení, nejlépe v klimatizovaném prostoru, nebo 
pokud nelze jinak pak v běžném dílenském prostředí. [4] 

 

3.2 GEOMETRICKÉ ZKOUŠKY 

Do geometrických zkoušek patří: 
 
- zkouška přímosti 
Zkouška se provádí především u vodících ploch (suportu nebo stolu frézky po 

loži) – vodováhou, autokolimátorem, zaměřovacím dalekohledem a laserovým 
interferometrem. [4] 

 
- zkouška rovinnosti 
Zkouška rovinnosti se provádí pomocí příměrných desek, pravítek a vodovah. 

Náročnější měření se provádí pomocí můstků a desek s citlivými úchylkoměry nebo 
optické přístroje -laserovým interferometrem. Zkouška se provádí např. u upínacích 
ploch stolů frézek, u upínacích desek svislých soustruhů, základových desek 
otočných vrtaček atd. [4] 

 
- zkouška rovnoběžnosti 
Rovnoběžnost vodících ploch se provádí vodováhami, mikrometrickými odpichy 

s číselníkovými úchylkoměry a laserovým interferometrem. Rovnoběžnost ploch 
s osami nebo os navzájem (pracovních vřeten) se kontroluje měřícími trny 
v prodloužení os vřeten pomocí číselníkových úchylkoměrů atd. [4] 
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- zkouška kolmosti 
Kolmost dvou ploch např. upínací plochy stolu k vedení stojanu nebo osy 

pracovního vřetena k upínací ploše stolu se obvykle kontroluje měřícími válci 
s číselníkovými úchylkoměry nebo měřícími hranoly a laserovým interferometrem. 
[4] 

 
- souosost 
Kontroluje se dvěma měřícími trny s číselníkovým úchylkoměrem, nebo otáčením 

jednoho trnu číselníkovým úchylkoměrem upevněným na souosém trnu nebo 
laserovým interferometrem. [4] 

 
- obvodové házení 
Zkouška se provádí číselníkovým úchylkoměrem na obvodu pootáčeného 

pracovního vřetena. Měří se úchylka souososti, kruhovitosti a nepřesnosti uložení. 
[4]  

 
- axiální házení 
Měření se provádí číselníkovým úchylkoměrem ustaveným kolmo ke 

kontrolované ploše na předepsaném průměru. Tímto se kontroluje např. dosedací 
plocha pro upínače na pracovním vřeteni. [4] 

 

3.3 ZKOUŠKY PRACOVNÍ PŘESNOSTI 

Zkoušky pracovní přesnosti se doporučují provádět po zkoušce výkonnosti - 
v tepelně ustáleném stavu. Při těchto zkouškách je vliv deformací způsobených 
řeznými silami zanedbatelný, protože se odebírá jemná dokončovací tříska. Způsob 
a provedení zkoušky by měl být proveden s uvážením deformacemi od hmotnosti 
obrobku a způsobu jeho upnutí. Kruhovitost a válcovitost je kontrolována 
u rotačních ploch. Rovinnost, rovnoběžnost, kolmost je kontrolována u rovinných 
ploch. Přesnost celého tvaru a opakovatelnost přesnosti obrobení je kontrolována 
u strojů na složitější tvary obrobků. 

Na výslednou přesnost obrobení nemají vliv jen naměřené úchylky geometrické 
přesnosti stroje, ale také nerovnoměrnost přímočarých i otáčivých pohybů jeho 
funkčních částí a jejich vzájemná vazba. Pracovní přesnost je prověřována              
na zkušebních obrobcích. 

V problematice přesnosti obráběcích strojů spolu souvisí pojmy pracovní 
přesnost, přesnost polohování a pracovní přesnost. O pracovní přesnosti informují 
kolísající rozměry zkušebních obrobků. Nejistotou výroby rozumíme přesnost, s níž 
může být vyrobena jistá součást na zadaném stroji při definovaném pracovním 
stavu. Nejistota výroby zahrnuje úchylky způsobené strojem a ostatními činiteli.      
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Nejistota práce je dána všemi úchylkami od požadované přesnosti vznikající na 
stroji. Jsou to systematické a náhodné úchylky. 

Polohová nejistota udává, s jakou přesností lze dosáhnout libovolně zvolené 
polohy v rozsahu jednotlivých os. U všech CNC obráběcích strojů, kde je 
nastavována poloha, je mírou pro polohovou přesnost nejistota polohy. Přímý 
ucelený postup pro zjištění nejistoty práce je obtížemi realizovatelný zejména 
z hlediska nákladového. Nejvíce informací poskytnou nepřímé zkoušky 
nejpodstatnějších ovlivňujících veličin, podmíněných obráběcím strojem. Zejména 
jde o registraci systematických podílů chyb. Mezi systematické úchylky řadíme 
geometrické úchylky konstrukčních částí stroje, tepelné vlivy, statickou a 
dynamickou tuhost. 

Mezi náhodné úchylky řadíme kmitání technologické soustavy stroj – nástroj – 
obrobek a změny zatížení. Zatímco opracování zkušebního dílce zjistíme podstatnou 
část ovlivňujících veličin, náhodné úchylky lze zjistit pouze opracováním souboru 
součástí a vyhodnocení pomocí statických metod. 

Při zkoušce pracovní přesnosti musí být u zkušebního obrobku definovány 
parametry: přípustné úchylky tvaru a polohy, technologické podmínky, okrajové 
podmínky a podmínky měření. 

Tolerance polohy, nejistota polohy, úchylka polohy, reverzační rozpětí a šířka 
rozptylu polohy jsou charakteristické veličiny ke stanovení přesnosti polohování 
stroje, které jsou zjištěny při nezatíženém stroji pro každou osu zvlášť. 

Přesnost polohy v rovině a v prostoru výrobního a zkušebního zařízení závisí 
na kolmosti a lineárnosti (VDI/DGI 3441). 

Každý proces je zatížen různými vlivy, které jsou příčinou rozptylu sledovaného 
údaje. Jednak jsou to náhodné vlivy způsobující odchylky od průměru, které nelze 
předpovědět a systematickými vlivy, které způsobují často se vyskytující odchylku. 
Pro dosažení stavu, kde působí jen náhodné vlivy je zapotřebí eliminovat všechny 
systematické vlivy. 

Přesnost polohování je součástí celého systému vlivů na nejistotu výroby a je 
jakoby subsystém pracovní nejistoty stroje dle VDI 3441. Dále navíc k tomu 
přistupuje vliv součásti, postupu, obsluhy stroje a postupu měření a to vše 
dohromady tvoří nejistotu výroby. [4] 

 

4 CÍL DIZERTAČNÍ PRÁCE 

4.1 MOTIVACE 

Zejména u velkých a přesných CNC obráběcích center je důležité vědět, jaké 
možnosti bude mít budoucí uživatel z hlediska pracovní přesnosti a přesnosti 
polohování při obrábění konkrétního obrobku. Znalost této vlastnosti je důležitá i 
pro výrobce obráběcích strojů z pohledu nabídkového procesu vůči zákazníkovi. 
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4.2 DEFINICE PROBLÉMU 

Současný stav řešené problematiky „Predikce pracovní přesnosti CNC obráběcích 
strojů“ byl získán podrobnou rešerší. Informace byly čerpány jak z českých tak ze 
zahraničních odborných publikací, časopisů, sborníků konferencí a komerčních 
materiálů (MM Průmyslové spektrum, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní 
techniku a technologii - VCSVTT, International Journal of Machine Tools and 
Manufacture, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 
Mechatronics, apod.). 

Z výsledků rešerše je patrné, že stav popisovaného tématu dizertační práce 
„Predikce pracovní přesnosti CNC obráběcích strojů“ je v průmyslové praxi velmi 
málo až skoro vůbec řešen jak na úrovni teoretické i experimentální. 

Motivací řešení této dizertační práce je její potenciál pro výrobce CNC 
obráběcích strojů, zejména se zaměřením na velké CNC obráběcí stroje. 

Motivací pro řešení této práce jsou následující body: 

 snižování času a nákladů na vývoj nových obráběcích strojů 

 doposud  nebyl  publikován  žádný  přístup  k sledování  „pracovní  přesnosti“  svislých 
soustruhů a ověřování konstrukčních řešení 

 využití  nových  poznatků  a  výpočetních  technologií  z oblasti  vývoje  a  konstrukce 
obráběcích strojů 

 zkrácení  dodací  lhůty  vhodného  stroje  a  stanovení  cenové  nabídky  dle  specifikace 
zákazníka 

 

4.3 CÍLE ŘEŠENÍ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Stav techniky se neustále vyvíjí a požadavky ze strany zákazníků na výrobce 
obráběcích strojů jsou stále náročnější.  Požadují vysokou přesnost, spolehlivost a 
kratší dodací lhůty. Výrobce by měl být schopen vyhovět všem požadavkům 
zákazníka.  

Na tyto požadavky se bude soustředit dizertační práce. V řešení budou 
zpracovány problémy zaměřené na vybrané vlastnosti obráběcího stroje a 
predikování pracovní přesnosti budoucích obrobků vyrobených na svislém 
soustruhu. 
Řešením těchto klíčových bodů se podpoří zrychlení procesu vývoje a konstrukce 

obráběcích strojů a zkrátí se dodací lhůty a  cenová nabídka dle specifikace 
zákazníka. Získané informace budou dále využity pro zpětnou vazbu při vývoji a 
konstrukci nových strojů. 
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4.4 OČEKÁVANÝ PŘÍNOS DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Vyvíjená metodika umožní výrobci obráběcích strojů získat důležité informace o 
„chování“ stroje, které jsou nezbytné pro predikování pracovní přesnosti samotného 
stroje tak, aby splnil požadavky zákazníka týkající se přesnosti obrobení budoucího 
obrobku. Výrobci to umožní rychlejší a jednodušší stanovení cenové nabídky dle 
specifikace zákazníka. 

Výsledky navrhované metodiky dále umožní výrobci odhalit „chyby“ obráběcího 
stroje. Chyby mohou být redukovány kvalitnějším návrhem konstrukce a výrobou 
stroje. Identifikace, popis a kompenzace všech zdrojů chyb jsou nezbytné pro 
ekonomicky výhodné zlepšení pracovní přesnosti stroje a tím i 
konkurenceschopnosti. 

 

4.5 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Předložená dizertační práce je zpracována ke konkrétnímu zkušebnímu stroji, 
který je vybrán z výrobního programu firmy TOSHULIN, a.s. Pro vybraný svislý 
soustruh se sestaví metodika predikce pracovní přesnosti, a budou na něm 
prováděny veškeré experimentální zkoušky. 

Na základě shrnutím poznatků současné techniky a vypracovaných postupů v 
oblasti pracovní přesnosti obráběcích center bude v této práci sestaven systémový 
přístup pro predikci vybraných vlastností obráběcího stroje. 

Navržená metodika je experimentálně ověřena a podrobně popsána na testovaném 
stroji. 

 

5 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP PŘI NÁVRHU TECHNICKÉHO 
OBJEKTU 

Cílem dizertační práce je navrhnout metodiku „Predikce pracovní přesnosti CNC 
obráběcích strojů“ za pomocí systémového přístupu. 

 

5.1 PRVEK, SOUSTAVA A SYSTÉM 

 Základní vlastností objektů je strukturovanost,  kdy na každém objektu lze 
vymezit další část (prvek), který má charakter entity vyšší úrovně. S tím souvisejí 
dva důležité pojmy: [5]  

 
Prvek soustavy je každá její část, která je vymezitelná na rozlišovací úrovni. Na 

této rozlišovací úrovni tvoří celek. 
 
Soustava  je reálný nebo abstraktní objekt se systémovými vlastnostmi, který 

může být na dané rozlišovací úrovni vyšetřován, nebo vytvářen jako soubor jeho 
částí a vazeb mezi nimi a probíhajících interakcí. [5] 
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Systém 
V běžné řeči, ale i strojírenské praxi se pojem systém požívá jako synonymum 

s pojmem soustava (např. pružný výrobní systém). Systém je abstraktní objekt se 
systémovými vlastnostmi, účelně vytvořený ve vědomí lidí s cílem řešit konkrétní 
problém. [5] 

 

5.2 STRUKTURA TECHNICKÉ SOUSTAVY 

Strukturou technické soustavy rozumíme obecnou množinu prvků a jejich vztahů, 
které tvoří určitý celek. Podle typů prvků rozlišujeme strukturu [5]: 

 
1. Funkční 
Prvkem je takový abstraktní objekt, aby byl beze zbytku pomocí transformačních 

funkcí proveden plánovaný účinek. 
 
2. Prvkovou 
Prvkem je základní stavební mechanismus stroje, který optimálně realizuje 

funkční strukturu technické soustavy. 
 
3. Konstrukční  
Prvkem je stavební skupina, která má schopnost provádět plánované účinky. 
 
Tyto typy struktur jsou uspořádány hierarchicky a u vlastního systémového 

přístupu při řešení problému je nutné postupovat od funkční, přes prvkovou ke 
konstrukční struktuře. 

 

6 NÁVRH METODIKY ŘEŠENÍ 
Z požadavků kladených na cíle dizertační práce vznikly dílčí požadavky na 

zajištění příslušných vlastností svislých soustruhů. Cílem práce bylo zjistit vliv 
pracovní přesnosti CNC obráběcího stroje na budoucí geometrickou přesnost 
obrobku. Pro predikování pracovní přesnosti svislého soustruhu a stanovení 
vlastností budoucího obrobku, které jsou ovlivněny vybranými vlivy, bude sestavena 
metodika predikce pracovní přesnosti.  

Celková nepřesnost (chyba) stroje je dána nezávislým součtem jednotlivých 
dílčích hodnot nepřesností, jako jsou chyby od celkové geometrie stroje, kinematiky 
stroje, výrobní technologií – silami od obrábění, teplotní vlivy okolí stroje a teplotní 
změny vlivem obrábění, dynamickými vlastnostmi - např. od posuvů při zrychlení a 
zpomalení, opotřebením nástroje, upnutím obrobku, deformací obrobku při 
obrábění, deformací nástroje a chybami od řízení řezného procesu. 
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Z výše uvedeného textu je možné sestavit zjednodušenou obecnou rovnici 
pracovní nepřesnosti, přičemž můžeme jednotlivé složky chyb sčítat. Výsledná 
chyba v následující rovnici odpovídá odchylce v prostoru: 

 
d= (kinematika+geometrie) + obrábění + teplota + dynamika stroje 
+ opotřebení nástroje + upnutí obrobku + deformace obrobku  
+ deformace nástroje + chyby řízení [6] 
 
Vlivy ovlivňující výsledné chování od nepřesností „kinematiky a geometrie 

stroje“ řešil Ing. Michal Holub, PhD. ve své dizertační práci s názvem                
„Vliv geometrické přesnosti vybraných obráběcích center na požadované vlastnosti 
výrobku“ z roku 2011. 

V této práci budu řešit vliv obrábění 2D  (chyby vzniklé silami od obrábění) 
ovlivňující pracovní přesnost stroje s navázáním na již řešenou problematiku Ing. 
Michala Holuba, PhD.  

V dizertační práci nebudou řešeny z důvodu vysoké náročnosti při zpracování 
dané problematiky následující vlivy: tepelně ovlivněná soustava stroj-nástroj-
obrobek, chyby vzniklé dynamickým chováním stroje, opotřebení nástroje, upnutí 
obrobku, deformace obrobku, deformace nástroje, chyby od řízení stroje                
a dynamické chování stroje. 

V řešení problematiky dizertační práce budu postupovat metodou „shora dolů“ 
tzn. přes strojní uzly příčník, suport, smykadlo a nástroj k obrobku. Zde budu 
uvažovat chyby od polohování stroje (chyby geometrie a chyby kinematiky), tedy 
najetí nástroje do polohy v bodě skutečné polohy nástroje a nebudu uvažovat chyby 
od polohy upínací desky. V mém řešení bude výsledná poloha nástroje obsahovat 
chyby od soustavy polohování (chyby geometrie a chyby kinematiky) a chyby 
vzniklé silami od obrábění. 

Výsledná „pracovní nepřesnost“ bude výsledkem vzniku chyb od poddajnosti 
stroje a sil od obrábění v soustavě „nástroj – obrobek“ v jednotlivých osách stroje 
pro konkrétní druh obrábění. V řešení budou zahrnuty operace: vrtání, soustružení a 
frézování. Tuhosti jednotlivých částí stroje budou experimentálně získány 
ve spolupráci s firmou TOSHULIN. Síly od obrábění budou vypočteny pomocí 
empirických vztahů od výrobců jednotlivých řezných nástrojů, popř. získány 
experimentální měřením. Z těchto hodnot budou vypočteny odchylky polohy 
nástroje v reálném čase. Při obrábění se následně upraví pomocí vhodně zvolené 
korekce poloha nástroje, a tím dojde k eliminaci „pracovní nepřesnosti“ stroje. 

Výsledná, čili celková uvažovaná nepřesnost  

( 6.1 ) 21 DDDC   
 od polohování (chyby geometrie a chyby kinematiky) a chyby vzniklé silami od 

obrábění. 
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6.1 ROZBOR ZMĚNY POLOHY NÁSTROJE OBECNĚ 

Při obrábění vznikají složky řezné síly a momenty od obrábění, které působí na 
strojní skupinu a mění polohu nástroje vůči obrobku vlivem poddajnosti soustavy 
stroj-nástroj-obrobek, a tím vzniká nežádoucí pracovní nepřesnost. Pro zjednodušení 
uvažuji z celé strojní skupiny nástroj jako dokonale tuhý prvek, a to z důvodu 
zanedbatelnosti poddajnosti nástroje vůči stroji. Síly, které vznikají v místě řezu 
(mezi obrobkem a nástrojem), vytvářejí na patřičných ramenech nástroje momenty 
k bodu As. Tyto momenty zatěžují stroj a mění polohu nástroje a vzniká pracovní 
nepřesnost. 

Změna polohy nástroje je vyvolaná reakcemi sil a momenty vzniklých                
při obrábění a poddajností stroje v dané poloze pracovního prostoru. Změna polohy 
nástroje může být lineární-posunutí a úhlová-natočení v jednotlivých rovinách XZ, 
XY, YZ. [7] 

Změna polohy nástroje vůči obrobku mění trajektorii řezu, způsobuje nepřesnost 
obrábění, tedy odchylky od požadovaného (ideálního) tvaru a rozměrů obrobené 
plochy obrobku. Vzniká úchylka rovnoběžnosti a přímosti obrobené plochy obrobku 
vlivem změny polohy nástroje. 

 

6.2 SOUSTRUŽENÍ 

Při vertikálním soustružení (Obr. 6.1) působí na strojní skupinu: příčník, suport, 
smykadlo a nástroj síly a momenty od obrábění. Nástroj uvažuji jako dokonale tuhý. 
Síly a momenty od obrábění mění polohu nástroje, tudíž vzniká pracovní nepřesnost.  

V rovině X-Z jsou to síly v ose X: Fp (pasivní síla), v ose Z: Ff (posuvová síla). 
Nástroj je tak vychýlen do polohy 1´xz (d1´xz,x , d1´xz,z), nebo 1´´xz (d1´´xz,x , 
d1´´xz,z). Působící momenty k bodu As v rovině X-Z: )( yM x  je síla Fpr na rameni 

Zn kolem osy Y a moment )( yM z  je síla Ffr na rameni Xn kolem osy Y. Výslednice 
momentů v rovině X-Z je )()( yMyMM xzxz  , vychyluje nástroj do polohy          



xz1́  


xxzd ,1´ ,


zxzd ,1´ ), nebo 


xz´´1  (


xxzd ,´´1 ,


zxzd ,´´1 ). 
V rovině X jsou to síly v ose X: Fp (pasivní síla), v ose Y: Fc (řezná síla). Nástroj 

je tak vychýlen do polohy 1´xy (d1´xy,x , d1´xy,y), nebo 1´´xy (d1´´xy,x , d1´´xy,y). 
Působící momenty k bodu As v rovině X-Y: )(zM x  je síla Fpr  na rameni Yn kolem 
osy Z, )(zM y  je síla Fcr na rameni Xn kolem osy Z. Výslednice momentů v rovině 

X-Y je )()( zMzMM xyxy  , vychyluje nástroj do polohy 


xy1́  (


xxyd ,1´ ,


yxyd ,1´ ), nebo 


xy´´1  (


xxyd ,´´1 ,


yxyd ,´´1 ). 
V rovině Y-Z jsou to síly v ose Y: Fc (řezná síla), v ose Z: Ff (posuvová síla). 

Nástroj je tak vychýlen do polohy 1´yz (d1´yz,y , d1´yz,z), nebo 1´´yz (d1´´yz,y , 
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d1´´yz,z). Působící momenty k bodu As v rovině Y-Z: )(xM y  je síla Fcr na rameni 

Zn kolem osy X a moment )(xM z  je síla Ffr na rameni Yn kolem osy X. Výslednice 
momentů v rovině Y-Z je )()( xMxMM zyyz  , vychyluje nástroj do polohy          


yz1́  (


yyzd ,1´ ,


zyzd ,1´ ), nebo 


yz´´1  (


yyzd ,´´1 ,


zyzd ,´´1 ). 
 
 

 

Obr. 6.1 Rozbor řezných sil a momentů při obrábění na svislém soustruhu – soustružení vertikálně  

 
Obecně celková pracovní nepřesnost při vertikálním soustružení ( 6.2) je 

vyjádřena jako posunutím nástroje ve všech rovinách tzn. X-Z, X-Y a Y-Z pro 
zvolený bod 1 

( 6.2 ) 
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Celková pracovní nepřesnost při vertikálním soustružení (  6.3) je vyjádřena jako 
posunutím nástroje ve všech rovinách tzn. X-Z, X-Y a Y-Z pro zvolený bod 1 

 

 (  6.3 ) 
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7 PRACOVNÍ NEPŘESNOST 
Stěžejním bodem řešení předložené práce je analýza pracovní přesnosti u 

vybraného obráběcího stroje. Aby bylo možné posoudit a stanovit závěry vedoucí 
k predikci „chování“ obráběcího stroje, je nutné mít co nejpodrobnější informace o 
daném stroji. K věrohodnému popisu vybraných vlastností obráběcího stroje a 
schopností tyto vlastnosti predikovat je nezbytné mít k dispozici testovací stroj 
k ověřování stanovených hypotéz. Jako testovací stroj byl zvolen svislý soustruh 
z produkce firmy TOSHULIN, a.s. 

 Dílčím cílem bylo ověření „chování“ v celém pracovním prostoru stroje a ověření 
pracovní přesnost stroje. Zkoušky pracovní přesnosti patří do skupiny přejímacích 
zkoušek prováděných na zkušebních kusech, přičemž podmínky při zkoušení 
vychází z příslušných norem.  

Ze získaných informací bude sestaven model pro predikování pracovní přesnosti 
svislého soustruhu s ověřením na zkušebním kusu dle ČSN ISO 3655 P1. 

 

7.1 VYBRANÝ TESTOVACÍ STROJ 

Testovaný stroj byl zvolen svislý soustruh firmy TOSHULIN, a.s. Výrobní 
program firmy TOSHULIN je tvořen stroji z řad BASICTURN, POWERTURN, 
EXPERTURN, FORCETURN. Zvolený stroj spadá do starší výrobní řady SKIQ a 
byl zvolen, protože odpovídá vyšší řadě vyráběné firmou TOSHULIN, což vyhovuje 
zadání dizertační práce zabývající se velkými CNC obráběcími stroji, a také proto, 
že byl k dispozici pro testování. Konkrétně se jedná   o svislé soustružnické centrum 
SKIQ 30, v. č. 1604, kde proběhlo potřebné obrábění a měření. 

K základním parametrům vybraného stroje patří průměr upínací desky stroje 
3 000 mm, nosnost 30 000 kg a maximální otáčky upínací desky 200 ot./min. 
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7.2 TUHOST STROJE 

Při měření tuhosti obráběcího stroje je stroj zatížen náhradní statickou silou, která 
nahradí skutečnou řeznou sílu. Stroj se před měřením zatíží maximální silou, aby 
došlo k vymezení vůlí v jednotlivých částech stroje. Nahrazená statická síla působí 
v místě mezi obrobkem a nástrojovým držákem stroje. Zatěžování bylo prováděno 
opakovaně ve zvoleném místě As v osách X, Y a Z, kde bylo provedeno měření 
deformací. 

Zatěžování a měření deformací proběhlo jak pro různé zatěžující síly, tak pro 
různé polohy příčníku-q, při různých výsunech smykadla. Z výsledných deformací 
byla vyhodnocena tuhost stroje v jednotlivých osách - kx, ky, kz (statická tuhost)             
a rovinách – kxz, kxy, kyz (torzní tuhost). Tyto hodnoty jsou použity k predikci 
pracovní nepřesnosti. Měření tuhosti svislého soustruhu SKIQ 30, bylo provedeno 
za podpory a v prostorách fy. TOSHULIN. 

 

7.3 STANOVENÍ PRACOVNÍ NEPŘESNOSTI VÝPOČTEM 

Výsledná pracovní nepřesnost bude výsledkem tuhosti stroje a zatížení stroje od 
obrábění v soustavě nástroj-obrobek v jednotlivých osách stroje. Z těchto hodnot 
budou vypočteny odchylky polohy nástroje. Při obrábění se následně upraví pomocí 
vhodně zvolené korekce poloha nástroje, a tím dojde k eliminaci „pracovní 
nepřesnosti“ stroje. Konkrétní výpočet pracovní nepřesnosti při soustružení na 
svislém soustruhu řeším z konečného vztahu (  6.3). 

 
7.3.1 Obrobek a řezné podmínky 

Virtuální obrobek bude ve výpočtu obroben řezným nástrojem od fy. Sandvik         
s pracovním úhlem nastavení hlavního ostří 45°. Délka soustružnického nože 
Xn=190 mm. Řezné podmínky pro výpočet řezných sil pro šedou litinu               
ČSN 42 2425, s Rm=220-260MPa, tvrdostí 190HB a Kc1.1 = 1225 N/mm2              
a ocelolitiny ČSN 24 2650 s Rm=500-600MPa, tvrdostí 150HB                
a Kc1.1 = 1500 N/mm2,  při hrubování jsou: ap =4mm, f = 1mm/ot. Řezná síla 
Fc=3760N působící v ose Y, pasivní sila Fp=2960N působící v ose X a  posuvová 
síla Ff=2068N působí v ose Z. Pro dokončování, kdy ap =0,3mm, f = 0,2mm/ot.      
je řezná síla Fc=100N působící v ose Y, pasivní síla Fp=86N působící v ose X           
a  posuvová síla Ff=42N, působící v ose Z. Pro výkonnostní zkoušku, kdy byla 
použita ocelolitina  ČSN 42 2650 a ap =16mm, f = 1,4mm/ot. je řezná síla Fc=36kN 
působící v ose Y, pasivní síla Fp=14,2kN působící v ose X a  posuvová síla 
Ff=14kN, působící v ose Z. 

 
7.3.2 Pracovní nepřesnost - q57 

Nastavení os stroje jsou: poloha příčníku q57, místo pusunu suportu X=440 mm   
a vysunutí smykadla Z=0, 120, 200, 360, 600, 760mm. 
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7.3.2.1 Vypočtená pracovní nepřesnost při dokončování – q57 

Celková pracovní nepřesnost 2D , při dokončovacím obrábění je vyjádřená jako 
suma všech hodnot v osách X, Y, Z, (Obr. 7.1, Obr. 7.2). 

Predikci pracovní přesnosti 2D , lze vyjádřit jako průběh úchylky polohy bodu Ao 
v jednotlivých osách X,Y a Z svislého soustruhu. Geometrická přesnost obrobku      
je důležitá při dokončovací operaci obrábění (obrábění načisto). Průběh úchylky 
polohy bodu Ao je závislý na poloze příčníku q, vysunutí smykadla v ose Z, řezných 
podmínkách. Úchylky jsou popsány funkcí. Funkce pro polohu příčníku q57            
a dokončovací operaci obrábění jsou popsány v obrázku (Obr. 7.1). 

 
 

 

Obr. 7.1 Celková vypočtená pracovní nepřesnost D2 (obrábění) - proměnná výsun smykadla Z, q57, 
dokončování (ap=0,3mm, f=0,2mm/ot.) 
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Obr. 7.2 Celková vypočtená pracovní nepřesnost D2 (obrábění) - proměnná výsun smykadla Z, q57, 
dokončování (ap=0,3mm, f=0,2mm/ot.), v ose X, Y a Z 

 
 
7.3.3 Celková pracovní nepřesnost 

V tomto řešení bude výsledná poloha nástroje obsahovat chyby Dc (DX, DY, DZ) 
od soustavy polohování (kinematika+geometrie) + obrábění.  

Celková nepřesnost je ( 6.1 ) 21 DDDC  . Operaci obrábění uvažuji jako obrábění 
načisto-dokončování, pro varianty polohy příčníku   q57. (Obr. 7.3, Obr. 7.4) a q61, 
při výsunu smykadla Z. 

 
7.3.3.1 Celková pracovní nepřesnost – q57 

Predikci pracovní přesnosti Dc, lze vyjádřit jako průběh úchylky polohy bodu Ao 
v jednotlivých osách X,Y a Z svislého soustruhu. Průběhy úchylek polohy bodu Ao 
v poloze příčníku q57, vysunutí smykadla v ose Z, pro celkovou pracovní nepřesnost 
Dc jsou popsány v obrázku (Obr. 7.3). 
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Obr. 7.3 Celková pracovní nepřesnost Dc: D1 (polohování) + D2 (obrábění), proměnná výsun smykadla Z, 
q57, dokončování (ap=0,3mm, f=0,2mm/ot.) 

 
 
 

 

Obr. 7.4 Celková pracovní nepřesnost Dc: D1 (polohování) + D2 (obrábění), proměnná výsun smykadla Z, 
q57, dokončování (ap=0,3mm, f=0,2mm/ot.), v ose X, Y a Z 
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7.3.4 Porovnání přesnosti najetí do polohy a nepřesnosti obrábění 

V této kapitole bude porovnána nepřesnost polohy nástroje od soustavy 
polohování 1D  (Dxt, Dyt, Dzt)  a od obrábění 2D  (Σdx, Σdy, Σdz). Operaci obrábění 
uvažuji jako obrábění načisto-dokončování, pro varianty polohy příčníku q57, při 
výsunu smykadla Z. 

 
7.3.4.1 Porovnání přesnosti najetí do polohy a nepřesnosti obrábění – q57 

 

 

Obr. 7.5 Celková pracovní nepřesnost  D2 (obrábění) v porovnání s D1 (polohování) - proměnná výsun 
smykadla Z, q57, dokončování (ap=0,3mm, f=0,2mm/ot.)  

 
Z podílu chyb od soustavy polohování 1D  (Dxt, Dyt, Dzt) a od obrábění            

2D  (Σdx, Σdy, Σdz) k celkové chybě Dc (DX, DY, DZ), je patrné, že ve všech osách 
X, Y a Z, má majoritní podíl chyba od polohování (chyby geometrie a chyby 
kinematiky), při dokončovací operaci obrábění, pro polohu příčníku q57, při výsunu 
smykadla Z. 

 

7.4 SLEDOVANÉ ÚCHYLKY TVARU OBROBENÝCH PLOCH 

Změnou polohy nástroje vůči obrobku se mění trajektorie řezu, která způsobuje 
nepřesnost obrábění, tedy odchylku od požadovaného (ideálního) tvaru a rozměrů 
obrobené plochy obrobku. Při soustružení sledujeme úchylky tvaru jako je 
kruhovitost a válcovitost. Z vypočtených hodnot pracovní nepřesnosti je možné 
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predikovat chování jednotlivých lineárních os svislého soustruhu a z těchto hodnot 
je možné definovat odchylku od ideální polohy nástroje v osách X, Y a Z. 

 
7.4.1 Úchylka průměru 

Úchylka od požadovaného (ideálního) průměru obrobku je závislá na posunutí 
nástroje v rovině X-Y, tedy v osách X a Y. Tedy posunutí nástroje od ideální polohy 
v hodnotách Σdx a Σdy, což má za následek zmenšení, nebo zvětšení 
od požadovaného poloměru obrobku. Ideální poloměr obrobku (Obr. 7.6), tedy 
referenční poloměr – rI, tedy referenční kružnice (ideální průměr) a skutečný 
poloměr – rE. 

 
 

 

Obr. 7.6 Skutečná poloha nástroje ovlivněná chybou od obrábění v rovině X-Y 

 
 

Potom velikost kružnice rE (error) je vůči referenční (ideální) kružnici rI 
změněna podle: 

(  7.1 ) 
  22   dydxrIrE

   

 
Skutečný poloměr rE a skutečný průměr obrobku dE je přímo závislý na odchylce 

nástroje v ose X: Σdx a Y: Σdy. 
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7.4.1.1 Úchylka průměru – q57 

7.4.1.1.1 Úchylka průměru – q57, od obrábění (dokončování) 
V této kapitole bude uvažovat nepřesnost polohy nástroje jen od soustavy 

obrábění 2D  (Σdx, Σdy, Σdz), (Obr. 7.1, Obr. 7.2). Operaci obrábění uvažuji jako 
obrábění načisto-dokončování, pro polohu příčníku   q57 a při výsunu smykadla Z. 
Při ideálním průměru obrobku dI=500mm, v závislosti na vysunutí smykadla v ose 
Z je při obrábění skutečný průměr obrobku dE (Obr. 7.7). 

 

 

Obr. 7.7 Skutečný průměr dE obrobku (D2, obrábění) - proměnná výsun smykadla Z, q57, dokončování 
(ap=0,3mm, f=0,2mm/ot.)  

 

7.4.1.1.2 Úchylka průměru – q57, od polohování + obrábění (dokončování) 
V této kapitole bude uvažovat nepřesnost polohy nástroje od soustavy polohování 

1D  (Dxt, Dyt, Dzt)  a obrábění 2D  (Σdx, Σdy, Σdz), (Obr. 7.3, Obr. 7.4)  Operaci 
obrábění uvažuji jako obrábění načisto-dokončování, pro polohu příčníku   q57 a při 
výsunu smykadla Z. Při ideálním průměru obrobku dI=500mm, v závislosti na 
vysunutí smykadla v ose Z je při obrábění skutečný průměr obrobku dE (Obr. 7.8). 
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Obr. 7.8 Skutečný průměr dE obrobku (Dc, polohování + obrábění) - proměnná výsun smykadla Z, q57, 
dokončování (ap=0,3mm, f=0,2mm/ot.) 

 

7.5  PRAKTICKÁ ZKOUŠKA PRACOVNÍ NEPŘESNOSTI - ZKOUŠKA 
KRUHOVITOSTI 

K ověření vypočtených hodnot nepřesnosti stroje při obrábění bude obroben 
zkušební obrobek o průměru 500mm z šedé litiny dle ČSN 42 2425           
s Rm=220-260MPa, tvrdostí 190HB a Kc1.1 = 1225 N/mm2. Zkušební obrobek 
bude obroben řezným nástrojem od fy. Sandvik s pracovním úhlem nastavení 
hlavního ostří 45°. Řezné podmínky jsou: úběr třísky ap=0,3mm, řezná rychlost 
vc=120m/min., posuv f=0,2 mm/ot., otáčky pracovního stolu svislého soustruhu 
n=76 ot/min. Praktická zkouška pracovní nepřesnosti, byla provedena na svislém 
soustruhu SKIQ 30 za podpory a v prostorách fy. TOSHULIN. 

Zkouška je provedena na zkušebním dílci: 1050/90402 E1. Předmětem měření je 
osoustružení tří nákružků nástrojem upnutým ve smykadle pravého příčníkového 
suportu. Drsnost povrchu při dokončovacím řezu Ra = 3,2 m, 
dle ČSN ISO 3655 P1. Předmětem zkoušky je zjištění kruhovitosti – t(r). Výrobní 
úchylka kruhovitosti je na poloměru t(r)=0,015mm, tedy na průměru 2t(D)=0,03mm 
(Tab. 7.1). 
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Tab. 7.1 Pracovní přesnost – praktická zkouška 

 
 

7.6 VYHODNOCENÍ PODÍLU CELKOVÉ NEPŘESNOSTI Z CELKOVÉ 
CHYBY 

Zkouška byla provedena na zkušebním dílci 1050/90402 E1, 
dle ČSN ISO 3655 P1. Byla změřena kruhovitost: t(r) a válcovitost: t(r)/l (Tab. 7.1). 
Výrobní úchylka s uvážením všech chyb je na poloměru t(r), tedy na průměru 2t(D), 
(Obr. 7.9). Zkouška byla provedena pro polohu příčníku q57, a při výsunu smykadla 
Z=760mm. 

Celkovou uvažovanou nepřesnost uvažuji ( 6.1 ) 21 DDDC   tedy 

nepřesnost polohy nástroje od soustavy polohování 1D  (Dxt, Dyt, Dzt), (chyby 
geometrie a chyby kinematiky) a od obrábění 2D  (Σdx, Σdy, Σdz), (chyby vzniklé 
silami od obrábění), (Obr. 7.3). Ostatní chyby uvažuji jako ( 7.2 ) Do=D-Dc. 

Úchylka poloměru od polohování a obrábění je t(Dc, r), tedy úchylka průměru je 
2t(Dc, D), v závislosti na vysunutí smykadla v ose Z (Obr. 7.9). 

Úchylku od ostatních chyb uvažuji na poloměru jako t(Do, r), tedy úchylka 
průměru je 2t(Do, D), při výsunu smykadla Z=760mm (Obr. 7.9). 
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Obr. 7.9 Úchylka kruhovitosti - výrobní úchylka t(r), úchylka od polohování a obrábění t(Dc,r), ostatní 
úchylky t(Do,r) 

 
7.6.1 Podíl celkové pracovní nepřesnosti Dc z celkové chyby D - 

dokončování 

Podíl celkové nepřesnosti z celkové chyby je v této kapitole věnován pro operaci 
obrábění načisto-dokončování, pro polohu příčníku  q57. 

Podíl úchylky kruhovitosti t(Dc, r), od polohování 1D  (Dxt, Dyt, Dzt), (chyby 
geometrie a chyby kinematiky) a od obrábění 2D  (Σdx, Σdy, Σdz), (chyby vzniklé 
silami od obrábění), je z výrobní úchylky kruhovitosti t(r) 53,6%  (Tab. 7.2),      
(Obr. 7.9, Obr. 7.10). Zbytek, čili 46,4% tvoří úchylka kruhovitosti t(Do, r),           
od ostatních chyb Do. Tyto hodnoty jsou platné pro dokončovací operaci obrábění 
(ap=0,3mm, f=0,2mm/ot.) a při výsunu smykadla Z=760mm. 

 
Z [mm] 760 podíl k naměřené úchylce kruhovitosti [%] 

t(Dc,r) [mm] 0,008042 
54 

2t(Dc,D) [mm] 0,016083 

t(r) [mm] 0,015 
100 

2t(D) [mm] 0,030 

t(Do,r) [mm] 0,007 
46 

2t(Do,D) [mm] 0,014 

Tab. 7.2 Podíl chyby úchylky kruhovitosti t (Dc, r) a t (Do, r) z úchylky kruhovitosti      t (r), dokončování 
(ap=0,3mm, f=0,2mm/ot.) 
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Obr. 7.10 Podíl chyby úchylky kruhovitosti t (Dc, r) a t (Do, r) z úchylky kruhovitosti     t (r), dokončování 
(ap=0,3mm, f=0,2mm/ot.) 

 
Při dokončovací operaci obrábění je dodržena naměřená tolerance kruhovitosti 

t(r), (Tab. 7.1) a i jakost povrchu Ra=3,2µm. Je zde dostatečná rezerva nepřesnosti 
k přípustnému rozměru (průměru) obrobku. 

 

8 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 
V předložené dizertační práci byla představena nová metodika „Predikce pracovní 

přesnosti CNC obráběcích strojů“ s cílem popsat vybrané vlastnosti budoucího 
obrobku. 

V kapitole 2 byl představen vybraný přehled řešené problematiky v oblasti vědy  
a techniky, zabývající se touto problematikou. Z provedené analýzy je patrné, že 
velká část autorů se zabývá popisem chování malých a středně velkých obráběcích 
strojů, nebo jen jednotlivých částí stroje, jak z pohledu konstrukce, predikování 
dynamického chování a jeho vlivu na obrobek, tak popisu tepelného ovlivnění 
nosných struktur, atd. Jen nepatrné množství autorů se věnuje popisu predikce 
pracovní přesnosti ovlivněné silami od obrábění.  U velkých CNC obráběcích strojů 
(svislého soustruhu) nebyla nalezena žádná publikace věnovaná řešenému tématu. 
Z provedených závěrů a požadavků z průmyslu byl dán podnět k vývoji nové 
metodiky pro predikování pracovní přesnosti CNC obráběcích strojů.  
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Tato metoda predikce pracovní přesnosti byla vyvinuta a ověřena na svislém 
soustruhu SKIQ 30, ve firmě TOSHULIN, a.s., který je blíže popsán v kapitole 7. 

 Kapitola 3 se zabývala analýzou vlivů ovlivňující pracovní přesnost stroje. Jsou 
zde popsány podmínky přejímacích zkoušek, geometrických zkoušek a zkoušek 
pracovní přesnosti dle VDI/DGI 3441, která je používána ve firmě TOSHULIN. 

V kapitole 4 je uveden očekávaný cíl, přínos a nastíněna metodika zpracování této 
dizertační práce. 

Systémový přístup při návrhu technického objektu je řešen v kapitole 5. Nejprve 
jsou vysvětleny základní pojmy a vymezení samotného systémového přístupu 
formou rešerše od autorů, zabývajících se touto problematikou. Hlavní část kapitoly 
se zabývá rozborem konkrétních parametrů ovlivňující přesnost najetí do polohy    
na konkrétních  vybraných typech obráběcích strojů. 

V kapitole 6 byl proveden návrh metodiky řešení. Začátek této kapitoly se věnuje 
rozboru rešerší vybraných autorů zabývajících se danou problematikou. V dalším 
kroku byl představen směr řešení problematiky, konkrétně už k vybranému stroji, 
svislému soustruhu. 

Stěžejní problematikou práce je rozbor řezných sil a změna polohy nástroje       
při obrábění, které byla věnována rozsáhlá kapitola 6.1. Nejprve byla představena 
různá řešení od autorů, kteří se obecně zabývali touto problematikou. Největší část 
této kapitoly byla věnována podrobnému rozboru a odvození vztahů, kterými lze 
predikovat změnu polohy nástroje při obrábění, konkrétně pro nejběžnější aplikaci 
obrábění, a to soustružení na svislém soustruhu, a dále pak i pro vrtání a frézování.  

Hlavním a cílovým tématem dizertační práce bylo řešení pracovní nepřesnosti 
podrobně popsané v kapitole 7. Řešení bylo provedeno ke konkrétnímu stroji, 
svislému soustruhu SKIQ 30 (v. č. 1604) firmy TOSHULIN, pro aplikaci 
soustružení. Pracovní nepřesnost byla řešena s ohledem jak na zadání dizertační 
práce, tak se vstupy, které vyplynuly během řešení a po konzultacích s odbornými 
pracovníky z firmy TOSHULIN. Výpočty byly provedeny za pomocí SW Microsoft 
Excel z výsledných vztahů, které vyplynuly z řešení v kapitole 6.1. V průběhu řešení 
výpočtů dizertační práce bylo zjištěno, že sledovaná pracovní nepřesnost stroje je 
ovlivněna podmínkami pro obrábění, jako jsou řezné podmínky, obráběný materiál, 
tak i pracovní nastavení os stroje. Řešení bylo provedeno pro různá přestavení 
pracovních os stroje - přestavení příčníku ve dvou polohách q. Jednak pro polohu 
q57, a k ní různá vysunutí smykadla v ose Z (0, 120, 200, 360, 600 a 760mm), tak 
pro polohu q61, a k ní různá vysunutí smykadla v ose Z (0, 80, 120, 200, 280 a 
360mm). K výše uvedeným přestavení pracovních os stroje byly nastaveny různé 
řezné podmínky (hrubování, dokončování, výkonnostní zkouška). Z těchto variant je 
možné predikovat „chování“ stroje a geometrickou přesnost obrobku. 

Lze tedy konstatovat, že pro predikování pracovní přesnosti obrobků je důležité 
znát „chování“ stroje v celém rozsahu pracovního prostoru obráběcího stroje. Na 
základě získaných informací o „chování“ stroje lze zvolit vhodné místo pro ustavení 
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obrobku a tím využít maximální dosažitelné přesnosti z hlediska tuhosti                
a geometrické přesnosti obráběcího stroje. Vhodné nastavení výchozí pracovní 
pozice stroje může ovlivnit budoucí geometrickou přesnost obrobku. Přestavení 
polohy příčníku q je vhodnější, než přestavení výsunu smykadla v ose Z. 
Geometrická přesnost obrobku je důležitá při dokončovací operaci obrábění 
(obrábění načisto). Průběh odchylky polohy nástroje od ideální polohy je závislý na 
poloze příčníku q,  vysunutí smykadla v ose Z, řezných podmínkách a lze ji 
predikovat vhodně zvolenou matematickou funkcí (kapitola 7.3) 

Závěrem bych chtěl konstatovat, že při zpracování této dizertační práce vznikla 
celá řada podnětů, které by danou práci mohli dále rozšiřovat a zvyšovat tak úroveň 
poznání o celkovém „chování“ obráběcích strojů. Na základě zpracovaných 
výsledků je možné definovat požadavky pro přístupy k zavedení kompenzačních 
metod, které by eliminovali odchylky způsobené geometrickou a kinematickou 
přesností, a také chybami na stroji vzniklými od obrábění. 

Na závěry této dizertační práce mohou být navázána další témata zabývající se 
pracovní přesností CNC obráběcích strojů sledující vlivy od tepelného ovlivnění 
stroje, upnutí obrobků, atd. 
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13 ABSTRAKT 
Předmětem zkoumání této dizertační práce je vliv pracovní přesnosti u velkých 

CNC obráběcích strojů na požadované vlastnosti obrobků. Stav techniky se v 
současné době neustále vyvíjí a požadavky ze strany zákazníků k výrobcům 
obráběcích strojů jsou stále náročnější. Je požadována vysoká přesnost, spolehlivost, 
zkracující se dodací lhůty atd. Výrobce by měl být schopen vyhovět všem 
požadavkům zákazníka. Přesnost obrobení závisí mimo jiné na přesnosti polohování 
obráběcího stroje, tudíž na poloze řezného nástroje vůči obrobku. Proto přesnost 
použitého obráběcího stroje je limitující faktor k dosažení nejvyšší přesnosti a 
jakosti obrobku. Přejímací zkoušky jsou uskutečněny nejprve u výrobce a pak u 
zákazníka. Zkouškou se ověřují základní vlastnosti stroje, kde se kontrolují údaje 
jako, jsou základní stavební rozměry stroje, zdvihy v jednotlivých souřadnicích a 
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velikost posuvů a otáček, a také je provedeno obrobení zákazníkem specifikovaného 
obrobku s požadovanou přesností. V předložené dizertační práci je představen návrh 
metodiky výpočtu ke zjištění chyb od obrábění svislých soustruhů pro predikování 
pracovní přesnosti CNC obráběcích strojů. Cílem práce bylo zjistit vliv pracovní 
přesnosti CNC obráběcího stroje na budoucí geometrickou přesnost obrobku. 
Uvažovaná poloha nástroje vůči obrobku bude nést chyby vzniklé kinematickou 
nepřesností, chybami od geometrie a chybami vzniklými od sil od obrábění. Jako 
testovaný stroj byl zvolen svislý soustruh SKIQ 30 firmy TOSHULIN, a.s., na 
kterém byla navržená metodika ověřena. V průběhu řešení výpočtů dizertační práce 
bylo zjištěno, že sledovaná pracovní nepřesnost stroje je ovlivněna podmínkami pro 
obrábění, jako jsou řezné podmínky, obráběný materiál, tak i pracovní nastavení os 
stroje. Např. poloha příčníku, která je dána výškou obrobku, poloha smykadla, která 
je dána průměrem obrobku, výsunem smykadla dána taktéž výškou obrobku a 
obráběnou výškou (osazením). Lze tedy konstatovat, že pro predikování pracovní 
přesnosti obrobků je důležité znát „chování“ stroje v celém rozsahu pracovního 
prostoru obráběcího stroje. Na základě získaných informací o „chování“ stroje lze 
zvolit vhodné místo pro ustavení obrobku a tím využít maximální dosažitelné 
přesnosti z hlediska tuhosti a geometrické přesnosti obráběcího stroje. Vhodné 
nastavení výchozí pracovní pozice stroje může ovlivnit budoucí geometrickou 
přesnost obrobku. 

 

14 ABSTRACT 
The main research topic of this dissertation thesis deals with the influence of the 

working accuracy related to large CNC machines on the required workpiece 
properties. The state-of-the art has constantly been developed and the customer’s 
requirements directed to manufacturers of the machine tools are increasingly 
demanding. There is required a high accuracy, reliability, shortening delivery times 
etc. The manufacturer is expected to fulfill all the customer’s requirements.           
The machining accuracy is dependent, among others, on the positioning accuracy           
of a machine tool that represents the position of the cutting tool relative                 
to a workpiece. The accuracy of a particular machine tool is therefore a limiting 
factor concerned with reaching the highest accuracy and quality of a workpiece. 
Acceptance test procedures are initially realized within a manufacturing shop floor 
and then within a customer environment. The main subject of the testing procedures 
is to verify. basic properties of a machine tool such as basic dimensions                 
of a machine, strokes in all respective coordinates, machine travels and spindle 
speeds. A machining of a workpiece with a desired precision specified by the 
customer is also performed. In this thesis, a new methodology to calculate and 
determine errors concerned with machining on vertical lathes is proposed with the 
aim of predicting the machining accuracy of CNC machine tools. The objective       
of this work was to determine the influence of machining accuracy of a CNC 
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machine in connection with a subsequent geometrical accuracy of a workpiece. 
Considered position of a tool relative to a workpiece will be affected by errors 
concerned with a kinematical inaccuracy, geometrical errors and errors related        
to machining forces. A vertical lathe SKIQ 30 produced by TOSHULIN, a.s. has 
been used as a testing machine on which the proposed methodology has been 
verified. During processing various calculations in this thesis there has been found 
out that the machining inaccuracy of the machine – main topic of interest – is 
influenced by the machining conditions such as cutting conditions, material to be 
machined and even the setting of working positions of the machine. For instance,      
a position of the cross slide is determined by a workpiece height and a position        
of the lathe carriage that is determined by a workpiece diameter and a travel             
of the slide that is also determined by a workpiece height. It can be stated then that            
to predict the machining accuracy of work pieces, it is important to know the 
behavior of the machine in its all range of working envelope. Based                 
on the information acquired about the behavior of the machine, it can be determined 
an appropriate position for a workpiece setting that allows utilizing the maximum 
reachable accuracy with respect to the stiffness and geometrical accuracy                 
of the machine tool. An appropriate setting of initial working position may influence 
the subsequent geometrical accuracy of a workpiece. 

 
 


