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Automatizované systémy v obrábaní
-automatizácia – základ intenzifikácie strojárstva dnes,

-umožňuje: a) zvýšiť produktivitu,

b) zlepšiť kvalitu výroby,

c) znížiť pracnosť obsluhy,

d) zvýšiť kvalitu strojárskych výrobkov v zrýchlenom vývojom 
cykle.

Skracovanie morálnej životnosti výrobkov znamená zvyšovanie podielu malo a 
strednesériovej výroby (v súčasnosti vo vyspelých krajinách asi 75% celej výroby). 
Technické možnosti automatizácie pracovných cyklov obrábacích strojov:

- riadenie vačkami a krivkovými bubnami,

- riadenie narážkovými systémami,

- využitie kopírovacích systémov,

- systémy programového riadenia.

Automatizácia vačkami a krivkovými bubnami

- využitie pre automatizáciu celého pracovného cyklu (upnutie polotovaru, riadenie pohybu 
nástrojov vrátane rezných podmienok, uvoľnenie a odloženie hotového kusa a opakovanie,

- použiteľné pre krátke dráhy posuvov a prísuvov, malé Fz, zriedkavá zmena výroby,



- jednoduché priamkové cykly; nastavenie stroja časovo náročné,, konštrukcia a výroba vačiek 
nákladná = stroje s tvrdou automatizáciou – uplatnenie vo veľkosériových a hromadných 
výrobách.

Automatizácia narážkovými systémami

- mechanické narážkové systémy – v univerzálnych strojoch, napr. ukončenie pracovného 
pohybu pracovného stola frézky – vypnutie spojky v prevodovom mechanizme,

- hydraulické narážkové systémy – ovládanie hydraulických mechanizmov – prerušenie 
pohybu posuvu alebo jeho reverzácia,

- elektrické narážkové systémy – impulzy mikrospínačov alebo koncových spínačov –
zastavenie posuvu, zmena otáčok vretena alebo rýchlosti posuvu.

- vhodná pre veľkosériovú a hromadnú výrobu – úzky sortiment súčiastok, malé zmeny vo 
výrobnom programe ⇒ možnosť použiť špeciálne výrobné zariadenia s vysokou 
produktivitou (súčasná práca viacerých nástrojov, minimalizácia medzioperačnej dopravy, 
minimalizácia prestojov, atď),

- zníženie nákladov: náklady na výrobu rozpočítané na veľko množstvo kusov, výrazne 
znížené náklady na mzdy kvôli viacstrojovej obsluhe.

Tvrdá automatizácia

revolverové sústruhy: a) so zvislou osou revolverovej hlavy,

b) s vodorovnou osou revolverovej hlavy,

Rotačné súčiastky



c) so šikmou osou revolverovej hlavy,
- sústružnícke poloautomaty a automaty

Automatický obrábací stroj pracuje v automatickom cykle, všetky pracovné a pomocné
pohyby vykonáva sám, pracovný cyklus sa samočinne opakuje bez  zásahu obsluhy.

Poloautomatický pracuje podobne, pre opakovanie cyklu je nutný zásah obsluhy (zvyčajne 
odobratie hotového výrobku a upnutie nového polotovaru).

Automatizácia sa týka týchto činností:

- umiestnenie obrobku do stroja (podanie, upnutie, odopnutie obrobku),

- riadnie režimu obrábania (nastavenie otáčok a posuvov),

- riadenie dráh nástroja pre dosiahnutie požadovaného geometrického tvaru obrobku,

- pomocné úkony (spriahnutie pohybov suportov, aretácia, ovládanie prívodu kvapaliny...).

Spôsoby riadenia: vačkové – jednoduché, spoľahlivé. Tvar vačky – určuje dráhu aj priebeh 
rýchlosti pohybu. Iba malé sily a rýchlosti.

narážkové – pre jednoduché aj veľmi zložité cykly.
Sústružnícke automaty

- krivkový jednovretenový automat,

- jednovretenový revolverový automat (poloautomat) bezkrivkový,

- jednovretenový sústružnícky automat zapichovací,



Nerotačné súčiastky
- v sériovej a hromadnej výrobe – použitie jednotlivých automatických resp. 

poloautomatických jednoúčelových strojov slúžiacich pre výrobu určitej súčiastky,

- po vyriešení medzioperačnej dopravy možnosť zostavovať až automatické výrobné linky.

- dlhotočný sústružnícky automat s NC riadením,

- niekoľkonožový (suportový) automatický sústruh,

- viacvretenový vodorovný automat,

- niekoľkovretenový zvislý automat: a) s postupným obrábaním,

b) s plynulým obrábaním.

Stavebnicové jednoúčelové stroje

- skladajú sa z typizovaných stavebnicových jednotiek.

- výhody: 1) krátka doba realizácie výrobného zariadenia,

2) vyššia technická úroveň,

3) možnosť prispôsobenia strojov premenou stavebnicových jednotiek pri zmene 
výrobných podmienok, menšie prestoje pri opravách,

4) väčšia zostatková hodnota stroja v prípade zmeny výroby,

5) možnosť nahradiť v sériovej výrobe používané univerzálne stroje 
stavebnicovými.



Skladajú sa z:

1) pracovných jednotiek (napr. vretenník s pohonom vretena)

2) pomocných jednotiek (napr. podstavce, stojany, polohovacie jednotky obrobkov a pod.)
Rozdelenie:

A) jednoúčelové obrábacie stroje bez podávacieho pohybu obrobku – jednopolohové:   
obrobok je upnutý na pevnom stole, obrábaný z jednej alebo niekoľkých strán súčasne.

1) jednopolohové,

2) jednostranné,

3) dvojstranné,

4) trojstranné,

5) viacstranné.

B) jednoúčelové obrábacie stroje s podávaním obrobku – obrobok sa medzi jednotlivými 
pracovnými stanicami premiestňuje, pri vykonávaní pracovných operácii je nepohyblivý. 
Premiestňovanie – poloautomatický alebo automatický cyklus stroja.

Podľa tvaru dráhy premiestňovania: 

1) jednoúčelové obrábacie stroje s podávacím pohybom po kruhovej dráhe,

- stroje s vertikálnou osou rotácie – kruhový alebo prstencový otočný stôl,

- stroje s horizontálnou osou rotácie – stroje s otočným bubnom.



2) jednoúčelové obrábacie stroje s podávacím pohybom po priamočiarej dráhe

- stroje s postupným obrábaním 1 obrobku v jednotlivých pracovných polohách,

- stroje so súčasným obrábaním obrobku vo všetkých pracovných polohách,

- stroje s podávacím pohybom priamočiarym, plynulým.

Automatické strojové linky

- rad samostatných obrábacích strojov zoradených podľa pracovného postupu a spojených 
medzi sebou transportným systémom, prípadne vloženými zásobníkmi, orientačnými a 
podávacími systémami.

Podľa usporiadania:

- so zásobníkom medzi každým strojom,

- so  zásobníkom medzi skupinami strojov,

- so zásobníkmi medzi skupinami strojov a čiastočnou zásobou obrobkov medzi strojmi v 
skupine. 

Narážkové systémy programového riadenia

-programovanie pracovného cyklu je riešené prestavovaním narážok, ktoré spínajú
mikrospínače pre ovládanie reléového zariadenia

Riadiace ústrojenstvo: -valec s narážkami a krokovacím mechanizmom (sústružnícke 
kopírovacie poloautomaty),

Pružná automatizácia



- čítačka s diernou páskou, krokovacím mechanizmom a narážkovými lištami 
(riadenie narážkových pravouhlých systémov frézovačiek). 

Programovateľné automaty

- riadiace systémy logického typu určené pre riadenie výrobného procesu od stroja až po 
komplexné riadenie vyšších organizačných celkov. 

- špecializovaný riadiaci počítač, ktorý pracuje v reálnom čase s 1 bitovými vstupnými a 
výstupnými signálmi. 

Rotačné súčiastky

Sústružnícke kopírovacie poloautomaty – opracovanie hriadeľových, prípadne tvarovo 
zložitých prírubových súčiastok. Súčasne sa uplatňuje hydraulické jednosmerné kopírovanie a 
systém narážkového riadenia s programovým voličom. Tvar a rozmery sú dané šablónou alebo 
vzorovým kusom. 

Nerotačné súčiastky

Narážkovo riadená konzolová frézka – pre narážkové riadenie sa využíva systém čítačka 
diernej pásky – narážková lišta. Narážky sa nastavujú zvyčajne na snímateľných lištách, ktoré
sú vždy po dvoch pre každý smer a zmysel pohybu, upevnené na pozdĺžnom a priečnom stole 
a na stojane frézky.



- poloautomatický alebo automatický cyklus je ovládaný riadiacim systémom na báze 
výpočtovej techniky.

- široká škála rôznych konštrukcii a aj technologických možností (napr. sústruh len s 
riadením suportu v 2 osiach s ručnou výmenou náradia alebo stroj, ktorý obrobí na hotovo 
niekoľkými technológiami veľmi zložitú a presnú súčiastku s využitím viac ako 10 súvisle 
riadených osí; konštruuje sa aj číslicovo riadené príslušenstvo ku konvenčným strojom, 
napr. stoly..),

- spoločný je plynulý pohyb riadeného člena (suport, stôl, vretenník) v jednej či viacerých 
osiach zložený z úsečiek a oblúkov.

Číslicovo riadené obrábacie stroje

Vývoj číslicovo riadenej výrobnej techniky
- prvé vývojové práce J. Parsons, Michigan, 1948,

- prvý NC stroj z konvenčnej frézky v MIT v roku 1952, simultánne riadený diernou 
páskou v troch osiach,

Vývoj prebiehal vo fázach:

1. Stroje prvého vývojového stupňa (na báze konvenčných strojov, prispôsobených pre NC 
riadenie).

2. Stroje druhého vývojového stupňa (konštruované s ohľadom na NC riadenie, ako 
poloautomaty, napr. s riešenou výmenou nástroja),

3. Stroje tretieho vývojového stupňa – pre nasadenie v bezobslužných riadiacich systémoch



s riešenou výmenou obrobkov a nadväznosťou na medzioperačnú dopravu.

4. Stroje štvrtého vývojového stupňa – nasadenie v bezobslužných výrobných systémoch s 
vysokým stupňom automatizácie, s riešenou výmenou obrobkov vrátane nadväznosti na 
medzioperačnú dopravu, s monitorovaním rezného procesu a adaptívnym riadením, so 
sledovaním trvanlivosti nástrojov a automatickou korekciou ich aktuálnych rozmerov.

Stroje posledného vývojového stupňa stavajúce na mikroprocesorovej technológii s označením 
CNC (Computer Numerical Control) sa označujú ako 5. generácia. Od 8 bitových CPU vývoj 
prešiel až k 64 bitovým CPU na konci tisícročia.

Existujú 2 trendy:

- riadiace systémy využívajúce technológie osobných počítačov (PC). Snaha je opustiť
špeciálne pre CNC navrhované obvody, využiť prudký rozvoj PC a uplatniť princípy 
otvorenej architektúry. Označované tiež ako „PC based“,

- riadiace systémy klasickej koncepcie – spojenie schopností a sily klasického CNC 
riadiaceho systému (napr. 64 bitový RISC) s komunikačnými schopnosťami PC s 
možnosťou sledovania systému v reálnom čase. 

Prínosy CNC systémov založených na PC

- možnosť využiť hromadne vyrábané komponenty PC,

- „automatické“ sledovanie trendu vývoja PC s jeho prudkým nárastom výpočtovej kapacity,

- možnosť jednoduchej integrácie komerčne ponúkaného sw,

- využitie interface pre ovládanie známeho obsluhe z PC.



Využitie sieťovej komunikácie medzi PC znamená nové možnosti pre užívateľa i výrobcu 
obrábacieho stroja, napr. možnosť diaľkovej diagnostiky, interaktívnej podpory užívateľa, 
dokumentácie stroja, katalóg náhradných dielcov, zálohy konfiguračných údajov. 

- využitie pre riadenie poloautomatických a automatických sústruhov, frézovačiek, vŕtačiek, 
brúsok, NC lisov, elektroiskrových hĺbičiek, drôtových rezačiek, strojov na rezanie laserom, 
plazmou, vodným lúčom..

- často stroje vychádzajúce z osvedčených konštrukcii, ale stále častejšie stroje so značne 
nezvyčajnými riešeniami. Snaha vyrobiť aj tú najzložitejšiu súčiastku minimom 
jednoduchých nástrojov s maximálnou presnosťou, prípadne aj na jednom stroji – stavba 
obrábacích centier.

Členenie číslicovo riadenej výrobnej techniky

Číslicovo riadené obrábacie centrá

- koncepcia, usporiadanie, technologické možnosti iné ako pri zvyčajných riešeniach strojov,

- zmazávajú sa rozdiely medzi jednotlivými triedami strojov,

- stavebnicové riešenie strojov umožňujúce zostavenie do rôznych konštrukcii podľa 
technologických požiadaviek zákazníka,

- prispôsobené pre zaradenie do vyšších celkov a počítačových sietí (PVS),

- je aplikované adaptívne riadenie, diagnostika, komunikačné periférie, multitasking.

- definícia nie je  jednotná, podľa ISO ide o multiprofesné stroje s možnosťou výmeny 
nástrojov zo zásobníkov, možnosťou plynulého riadenia otáčok, posuvov, pomoc. úkonov.



Podľa typu obrábaných súčiastok delíme centrá na:

1. Centrá pre obrábanie nerotačných súčiastok – delia sa podľa osi hlavného vretena, podľa 
počtu vretien a podľa počtu riadených osí.

2. Centrá pre obrábanie rotačných súčiastok – delenie podľa počtu a usporiadanie vretie 
(jednovretenové, dvojvretenové, s rovnobežnými osami alebo súosové, s viacerými 
vretenami, so zvislou či vodorovnou osou), podľa počtu suportov a ich usporiadania, 
možnosťou použiť poháňané nástroje, podľa počtu nástrojových polôh, počtu súčasne 
riadených osí a pod.).

3. Obrábacie centrá s netradičnými vlastnosťami (napr. hexapódy a pod.).

Výrobné systémy s NC obrábacími strojmi

Skupinové nasadenie NC strojov – okolo dielne so zoskupenými NC strojmi boli 
programátorské pracoviská, pracovisko prednastavovania nástrojov, nastavovačov, 
údržbárov, robotníkov pre manipuláciu s polotovarmi, obrobkami i kontajnermi na triesky, 
prepojené jednoduchým informačným systémom.

IVÚ (integrovaný výrobný úsek) – zoskupenie NC strojov a konvenčnej techniky, 
zabezpečovalo systém pre komplexné obrobenie súčiastok. Konvenčná technika – hlavne 
obrábanie základní a brúsenie. Výrobný proces, resp. tok materiálu ovládaný počítačom 
alebo z dispečerského pracoviska. Doprava materiálu, prednastavených nástrojov –
zakladače, regálový sklad, oceľové palety.  IVÚ bolo vybavené pracoviskom kontroly 
obrobkov, ostrením a nastavovaním nástrojov, skladom prípravkom a úrdžbou NC strojov.



PVS (pružný výrobný systém) – zostavený iba z NC strojov min. 3. vývojového stupňa. Sú
to vlastne pružné automatické stroje riadené počítačovou sieťou. Bezobslužnej prevádzke 
musí byť prispôsobená i technológia a technologickosť konštrukcie obrábaných dielcov. 
Počítačom je sledovaný a vyhodnocovaný rad údajov, ktoré vypovedajú o priebehu 
obrábania, využívajú sa systémy adaptívneho riadenia a automatickej kontroly. 

Programovanie číslicovo riadených obrábacích strojov
Ručné programovanie – zadávanie NC programu na stroji, programovanie pohybu v 2D a 

2,5D CNC strojoch (sústruhy) s riadiacimi systémami bohato vybavenými pevnými cyklami 
(parametricky zadanými programami) pre efektívnejšie programovanie často sa opakujúcich 
tvarov. Ďalšia oblasť uplatnenia sú riadiace systémy programované pomocou menu, tzv. 
HNC (Hand Numerical Control).

Strojové programovanie

- geometrické jazyky - napr. APT (Automatically Programmed Tools) ČKDAPT,

- technologické jazyky (AUTOPROG), sw typu CAM (Kovoprog, BobCADCAM, VisiCAM, 
AlphaCAM). 



Ďakujem vám za pozornosť.


