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Úvod 
 

Jako téma ročníkové práce jsem si zvolil CNC stroje, protože mě technika velmi zajímá. 

Už jako malého mě technika hodně obklopovala. Jako starší jsem hrával  se svým starším 

bratrem dámu s figurkami, které si sám vyrobil v práci. CNC  stroje patří k velmi známým 

po celém světě. Ovlivnily minulost, ovlivňují současnost a jistě ovlivní i budoucnost.        

Ve své ročníkové práci bych vás rád seznámil s historií CNC strojů, současností,            

jak by podle mě mohla vypadat budoucnost a co to vlastně CNC stroje jsou.  



 
 

 

 

1. Historie 

 

1.1. Průmyslová revoluce 

 

Ke konci 18. století a hlavně během 19. století svět zažíval obrovský rozkvět. V této době 

se velice rychle začala rozvíjet výroba železa, zemědělství, doprava, těžba a všechny 

hospodářské sektory. A právě do tohoto období se datuje vznik prvního třískového 

obrábění. Právě to bylo prvním krokem k dnešnímu CNC. Přesné datum se nikdy 

nedozvíme. Ani odborníci, kteří nad touto otázkou strávili spoustu času, nedokáží přesně 

říci, kdy byl tento vynález skutečně objeven. Někteří tvrdí že se objevil již před 

průmyslovou revolucí. Řemeslníci před průmyslovou revolucí již používali principy 

obrábění při práci. O vývoji skutečně slibně vyhlížejícího odvětví se dá mluvit                   

až v 19.století. kdy vnikaly sofistikovanější obráběcí stroje.  

 

1.2. Příchod automatizace  

    

V následujícím století se děly významné změny. Právě v této době se technologie vyvinula 

natolik, že se dá mluvit o první automatizaci a řízení výroby. Metoda třískového obrábění 

se doposud používala pouze v manuálních výrobních činnostech. V počátcích 20. století 

byly vybudovány pevné základy CNC obrábění,   ze kterých později vznikly moderní řídící 

systémy. Pomyslný strom CNC strojů         se dále rozvětvoval do několika linií, ve kterých 

byly vyvíjeny strojní komponenty, výrobní soustavy a systémy řízení. 

 

 

 

 

 



 
 

1.3. Číslicové řízení  

 

Koncem 2. Světové války ve Spojených státech vznikla myšlenka řízení stroje programem. 

Tento program využíval písmen a číslic.  První stroje, které jej využívaly, vznikly              

až v 50. letech. Tým pod velením Dr.Seiuemona Inaby zakladatele firmy FANUC posouval 

hranice automatizace. Tento tým představil robota, kterého bylo možné zapojit                

do obráběcího stroje. 

  

 

 

1.4. První NC stroje 

 

Hydromotory byly velice dobrá pohonná jednotka koncem 40.let, ale později                      

se přešlo na elektricky řízené motory. Optické principy se využívaly v polohování. 

K odměřování se používalo lineárních nebo rotačních odměřovacích systémů. Firmy 

Feranti ve Skotsku nebo Parson v USA pracovali na vývoji NC konzolových frézek. Tyto    

v podstatě lehce upravené stroje využívaly princip vakuové lampy ( Record Play Back). 

Novinkou v této době bylo také zaznamenávání dat na magnetické pásky.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.5. Systémy řízení NC strojů  

 

Systém stavění souřadnic byl jeden z nejstarších typů řízení NC strojů. Tento typ řízení 

nepotřeboval žádné mikroprocesory lineárních nebo kruhových interpolací. Nástroj            

se v tomto systému pohyboval tak, že se po jedné ose pohybuje rychloposuvem.           

Jak dojde do koncové polohy, posouvá se na osu druhou. Dále v této době začíná 

používat systém pravoúhlého řízení, kdy se nástroj pohybuje rovnoběžně se souřadnými 

osami. Po skončení obrábění na jedné souřadnici začne pohyb na druhé souřadnici. 

Moderní systémy se souvislým řízením dokáží řídit několik os současně. Dělíme               

je pak na jednoosé, dvouosé, dvou a půl osé, tří osé a čtyřosé. 

 

1.6. První obráběcí centrum 

 

V USA vzniklo první frézovací centrum. Právě firma Kearney & Trecker stála za tímto 

úspěchem v 1960. Tato firma již měla k dispozici tranzistorové NC systémy. Toto centrum 

nemělo rotační součásti. Prvenství získala za pár let firma Herbert v 70. letech, která 

vynalezla soustružnické centrum s rotačními nástroji. USA koncem 60. let dokázala spojit 

NC systémy pomocí integrovaných obvodů. Také v této době vznikaly první výrobní linky 

s NC stroji. Německo se zapojilo do průmyslového pokroku a to přesněji společnost 

Siemens, která uvedla na trh první číslicové řízení pro ovládání obráběcího stroje.         

(NC Numeric Control) Číslicové řízení na takzvané relé, (které slouží ke spínání signálu) 

později dostává název Sinumerik. Další v řadě byla německá firma HEIDENHEIN, která    

se v 60. letech soustředila na automatizaci strojů. Později v 70. letech tato firma přešla    

na výrobu řízení  a pohonů pro obráběcí stroje a stala se tak významnou firmou v tomto 

oboru. 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 



 
 

1.7. Počítačové číslicové řízení 

 

V 70. letech přišel další velký krok kupředu. Začíná se využívat hydraulické valivé             

a kuličkové vedení. Firma Westinghouse přišla s dalším doplněním NC systému                

a to právě o paměť a možnost editace programu. Pružný výrobní systém ( Flexible 

Manufacturing System) přichází jako první používat firma Kearney & Trecker.                 

Od NC už zbývá malý, ale velmi významný krok k CNC.S prvním obráběcím centrem 

přišla firma FANUC. Využívalo technologii číslicového řízení. Firma FANUC                     

se později v Japonsku soustředila na vývoj průmyslových robotů, které si firma instalovala 

v tamních závodech roku 1974. Evropa se dočkala obráběcího centra CNC                         

a ROBODRILLu v roce 1973 a robota až o dlouhých deset let později. 

 

 

1.8.          CNC systémy  

 

Rozvoj počítačů přispíval k dalšímu vývoji CNC strojů a jejich zdokonalování. CNC stroje 

v 80. letech měly řídící systémy opatřeny multiprocesorovými mikročipovými strukturami 

na základě CNC/PLC. Významně se prosazovala v technologii třískového obrábění 

frézovací a soustružnická centra. Další krok byl, že se do strojů dávají senzory               

pro rozpoznávání a sledování pohybů objektů. HEIDENHEIN přichází v roce 1984 

s číslicovým souvislým řízením a grafickou simulací obrábění obrobku. V roce 1983 

vznikla firma Hass Automation, která dodnes vyrábí obráběcí stroje a patří k největším 

výrobcům. Trvalo to čtyři roky a tato firma přišla s modelem VF-1 (Obráběcí centrum), 

které se prodává dodnes. Mimo jiné má tato firma prvenství ve vyvinutí první plně 

automaticky programovatelné kleštinové děličky na světě. Velmi důležitá je kleštinová 

dělička Hass 5C Která se používá při výrobě plně programovatelných otočných stolů, 

otočných destiček a dalšího příslušenství pro obrábění. 

 

 

 



 
 

1.9. Bezpečnostní funkce u CNC 

 

Přesnost a efektivita bylo znamení, ve kterém se nesla 90.léta. Zpřesnění výroby, ale také 

zvětšování pružnosti CNC systémů. Více a více různých dílů dokonce nutila používat 

flexibilní výrobní systémy. Ale také bezpečnost byla nutná a s tím přišla právě firma 

Siemens, která uvedla na trh roku 1996 dosud nevídaný produkt Sinumerik. Sinumerik    

byl první CNC, který měl bezpečnostní funkce již zabudované. O jeden rok později stejná 

firma představila nástroje ShopMill a ShopTurn, které umožnily za použití grafického 

rozhraní sestavovat programy pro výrobu obrobků. HEIDENHEIN přichází s rozhraním 

EnDat pro snímače polohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Současnost 
 

V dnešní době se pracuje na co nejlepší kompatibilitě softwaru s hardwarem                      

a na vývoji dalších a lepších CNC center.  Dále se pracuje na nových systémech, které    

by usnadnily práci.   

2.1. Jaké materiály a jejich využití  

 

Na CNC strojích lze obrábět velká škála materiálů. Velice často se obrábějí kovy,              

a to železné i neželezné, nerez nebo tvrdé kovy. Jednotlivé druhy materiálu mají            

své využití. Například titan se používá pro letecké účely. Z oceli se pomocí obrábění 

vyrábí závity, ozubená kola dokonce i trubky. Obrábět lze i dřevo, sklo nebo plast, 

dokonce i grafit a guma. 

2.2. Co jsou CNC obráběcí centra? 

 

V rámci CNC technologie vznikaly jednoúčelové stroje, které se používaly pouze             

na jeden druh operace. Standartní produkt potřebuje více operací, proto začaly vznikat 

víceúčelové stroje, kterým se říká obráběcí centra.  

2.3. Výhody CNC obráběcích center 

 

CNC obráběcí centra zkracují počet mezikroků ve výrobním procesu, což výrobu urychlí. 

Proces výroby je efektivnější a bezpečnější, protože operátoři jej řídí v podstatě z venku. 

Přesnost a také náklady jsou dalšími výhodami, které CNC stroje mají. 

  



 
 

3. Budoucnost  
  

Budoucnost CNC strojů si představuji jako jeden velký stroj, který téměř nebude 

potřebovat obsluhu a tím se vyhne lidským chybám. Dokáže využít plný potencionál 

výroby a tím zajistit bezchybnou a rychlou výrobu. 

  



 
 

4. CNC stroje 
 

4.1. Frézovací stroje 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. CNC centra 

  



 
 

Závěr 
 

Ve své ročníkové práci jsem chtěl přiblížit CNC stroje. V první části popisuji historii.          

Je velice zajímavé, jak rychle se vyvíjejí technologie a jak jsme během tak krátké doby 

udělaly velký technický pokrok. V druhé části popisuji současnost. Jaké jsou vlastně 

výhody a nevýhody a různé materiály, které se dají používat. Dále krátký popis 

budoucnosti, jak si to představuji. A na závěr obrázky frézovacích strojů a CNC center. 

  



 
 

Resume  
 

 

In my final thesis I wanted to approach CNC machines. In the first part I describe history. It 

is very interesting how fast technology evolves and how we have made great technical 

progress over such a short period of time. In the second part I describe the present. What 

are the advantages and disadvantages and the various materials than can be used. There 

is also a short description of the future as I imagine it. Finally, I present you pictures of 

milling machines and CNC centers. 
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