
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce, je zaměřená na analýzu rozdílných metod ve společnosti VOKD,a.s. 

Analýza, je zaměřena na nákladovost tepelného dělení materiálů. V teoretické části, je 

zachycena acetylén - kyslík metoda a plazmové řezání. Praktická část, je zaměřená na 

kalkulaci nákladů metod ve směně. Tato část obsahuje náklady na výrobu a obsluhu stroje. 

Cílem práce, je sestavení kalkulace nákladových poloţek, potřebné pro provoz daných metod. 

V závěru bakalářské práce jsou vypočteny nákladové poloţky, které se liší pro jednotlivé 

metody. Zjištění výše nákladů na provoz a nalezení vhodné alternativy pro inovaci a sníţení 

nákladů provozní činnosti CNC stroje ve společnosti. 

Klíčová slova: Plazma; acetylén - kyslík metoda; dělení materiálů; společnost 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the analysis of different methods at VOKD, as The analysis 

focuses on the cost of thermal cutting materials. In the theoretical part, is captured acetylene - 

oxygen method and plasma cutting. The practical part is focused on cost calculation methods 

in the inning. This section includes the cost of producing and operating the machine. The aim 

of the work is to build a calculation of cost items needed for the operation of the methods. In 

conclusion, the bachelor thesis are calculated cost items that are different for each method. 

The findings the costs of operation and find suitable alternatives for innovation and cost 

reduction operating CNC machines in the company. 

Key words: Plasma; acetylene-oxygen; method, thermal cutting of materials; company 
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Úvod 

V současném trhu a moderních technologií přípravy výroby a technologických postupů, 

společnosti vyuţívají nejmodernější metody ke zkvalitnění výroby, sníţení nákladovosti, 

zrychlení výrobních taktů a jakosti výrobku. Nedílnou součástí, proto také musí být technické 

vybavení a příslušné strojní zařízení. 

Společnost VOKD, a.s., se potýkala s vysokou nákladovostí a prodluţováním 

technologických postupů a zvyšováním zmetkovosti ve výrobě. Proto vznikl návrh k 

zakoupení pálícího stroje, k výrobě výpalků. Toto zařízení obsahovalo dvě formy metod pro 

vypalování. Acetylén - kyslík metoda, která byla především vyuţívána pro dělení plechových 

materiálů větších tloušťek a současně k CNC stroji připojen plazmový hořák, který je 

vyuţíván na vypalování plechů (materiálů) menších tloušťek. 

Vyuţití acetylén - kyslík metody a plazmového řezání, přináší nové trendy do technických 

zaměření a zvyšuje konkurenceschopnost v rámci nejbliţšího podnikatelského okolí, proto se 

tato investice projevila v rozšíření nabídek pro výstavby sloţitějších prvků a rozšíření 

portfolia zákazníků.  

Hlavním přínosem těchto technologií, je zpřesnění výroby se zvýšenou náročností 

technických dokumentací pro polotovary a finální výrobky. Dnes, se společnost spoléhá na 

rychlost a také nízkou nákladovost těchto prací v zámečnické výrobě. 

Cílem této práce je ověřit, jestli provedený výběr metody, pro daný tepelný řez je skutečně 

technicky a ekonomicky výhodný. Firma se zaobírala otázkou, kterou metodu vybrat pro 

určitý tvar a výběr materiálů a jak by se dalo sníţit nákladovost vybraných operací. Kaţdá 

operace, potřebuje pro svůj průběh jiné doprovodné procesy. Pro autogenní děj, se spaluje 

acetylén (plyn) a kyslík s pomocí CNC systému. U plazmové metody je vyuţívána pouze 

elektrická energie. Hlavním cílem tedy je, analýza rozdílných metod ve společnosti, na 

vybraném prvku. 
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2. Společnost VOKD,a.s. 

Společnost byla zaloţena 26.11.1951. Vznikl národní podnik, který nesl název - Výstavba 

ostravsko-karvinských dolů. VOKD se stalo 1.1.1994 akciovou společnosti. Tato společnost 

byla přímým dodavatelem dolů na Ostravsku. [16] 

Svou pozici si stále upevňuje, nabídkou komplexního provádění sloţitých projektů i 

dosahovanou kvalitou práce. Výhoda společnosti je dlouze trvající doba na trhu firem. V této 

společnosti pracuje okolo 500 zaměstnanců. Společnost je schopná vyhovět jakékoliv zakázce 

a poţadavků z vybraných oborů, nebo se podnik zaopatřuje subdodavatelskými firmami. 

Roční obraty společnosti činí okolo 1 miliardy korun. Společnost se nyní potýká s finanční 

krizi. Na společnost je nyní vyhlášeno insolvenční řízení. [16] 

 

Hlavním předmětem její činnosti jsou: 

 pozemní-stavební činnost  

 důlně-stavební činnost 

 výroba stavebních výrobků 

 výroba výpalků CNC strojem 

  

2.1 Divize důlního a podzemního stavitelství 

 

 Důlní stavby - hloubení, vystrojování důlních děl, rekonstrukce překopů,likvidace 

starých důlních děl   

 Podzemní stavby - raţení štola tunelů,výkopové práce,stavba kolektorů pro podzemní 

vedení inţenýrských sítí  

 Podzemní stavitelství - kotvení, piloty, stříkaný beton, výroba a montáţ ocelových 

konstrukcí 

  

2.2 Divize pozemního stavitelství 

 

 Občanské a bytové stavby - obytné domy, sportovní a rekreační areály, administrativní 

budovy 
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 Průmyslové a vodohospodářské stavby - výrobní haly, skladová a logistická centra, 

čistírny odpadních vod 

 Rekonstrukce a revitalizace - komplexní řešení regenerace bytového fondu, výměny 

vnitřních rozvodů,zateplení domů 

 Inţenýrské sítě - vodovodní a plynovodní řády, komunikace a zpevněné plochy 

 Demolice a sanace - demolice vysokých objektů,likvidace starých základů a turbín 

strojů, sanace území dotčených důlní a průmyslovou činností 

 Specializované a ostatní činnosti - Výroba výpalku na CNC stroji (plazmovou a 

acetylén-kyslík metodou) 

Firma je rozdělena na divize,  které jsou zaměřeny na povrchovou část výroby  a důlní 

činnost. Středisko HS 20, kde vznikají tvarové výpalky, je zaměřeno na výrobní část. Zde se 

vyrábějí konstrukční prvky, repase důlních strojů a opravy strojních zařízení pro důlní 

činnost. [16] 

 

2.3 Hospodářské středisko - HS 20  

 Výroba ocelových konstrukcí  

 Pálení tvarových výpalků  

 Montáţ výrobních zakázek 

 Opravy důlních strojů 

 

Hospodářské středisko HS 20, slouţí jako výrobní součást podniku. Zde se nachází veškeré 

technické vybavení pro výrobu a také se zde připravuje výkresová dokumentace pro výrobu a 

programování výpalků pro CNC stroj. 
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3. Technologie dělení materiálů 

Typy dělení materiálů slouţí k oddělení materiálů na poţadovaný rozměr a tvar, pomocí 

vybraných metod. Technologie pracují na principu lokálního tavení, odpařování následné 

spalování, popřípadě kombinací některých těchto jevů. Tepelné dělení lze aplikovat na 

konstrukční materiály: nelegované a nízkolegované oceli a slitiny, neţelezné kovy a jejich 

slitiny (měď,hliník) nekovové materiály (plasty, kompozity,dřevo). [5] 

Tepelné metody řezání: 

 Řezání laserovým paprskem 

 Řezání vodním paprskem 

 Řezání metodou acetylén - kyslík 

 Řezání plazmou 

 

3.1 Acetylén - kyslík metoda 

Metoda vyuţívá teplo dodávané spalováním směsi hořlavého plynu a kyslíku.Tato metoda je 

vhodná pro svařování, dělení materiálů apod. Tato metoda je vhodná pro řezání jakéhokoliv 

ocelového materiálů. [2]  

3.1.1 Princip 

Zdrojem pro předehřev a nahřívání je plyn - acetylén (C2H2), pro řezání je kyslík (02). Při 

řezání acetylén nahřívá materiál na předehřívací teplotu, nikoli na tavící (u nelegované oceli: 

zápalná teplota cca 1300°C, teplota tavení cca 1500°C). Vţdy zápalná teplota nesmí 

převyšovat teplotu tavení, aby při oxidaci nevznikaly další reakce - poškození struktury 

materiálu. [5]  

Acetylenové plameny jsou velmi uţitečné v atomové - absorpční plamenové fotometrií, buď s 

přístupem vzduchu, nebo oxidem dusným jako podpora plynu. [9] 

Proces řezání vzniká nahřáním materiálu na zápalnou teplotu nahřívacím plamenem, po 

dosaţení zápalné teploty a přidání řezacího kyslíku je materiál spalován, vyfukován kyslíkem 

tzv. profouknutím pryč z řezné spáry řezacím kyslíkem viz. Obr. 1. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99lavina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
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Obr.1 - Řez Acetylén-kyslík metodou [8] 

3.1.2 Parametry řezání 

Rychlost nahřívaní na zápalnou teplotu je dána chemickým sloţením hořlavého plynu, jeho 

mnoţstvím a mnoţstvím nahřívacího kyslíku. Při nastavení parametrů závisí na tloušťce a 

rozměru materiálu. [5]  

Rychlost řezání a kvalita jsou ovlivněny samozřejmě modernizací stroje a následný personál. 

Výběr parametrů souvisí s velikosti trysek a typu řezacího hořáku, čistotu a stav řezaného 

produktu. Kvalita řezných ploch, řezných hran závisí na rychlosti řezu, nastavení parametrů 

poţadovaného řezacího hořáku s tryskou viz. tab. 1. Při nesprávném dodrţení parametrů 

dochází k deformaci a opotřebení součástek pro řezání. [5] 

Parametry rozdělujeme: [8] 

 

 Základní parametry 

 Rychlost řezání v (mm/min) 

 Tlak řezacího kyslíku p (MPa) 

 Vzdálenost řezací hubice od povrchu řezaného materiálu 

 

 Doprovodné parametry  

 Čistota řezacího kyslíku 

 Velikost nahřívacího plamene 

 Chemické sloţení materiálu 
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 Stav povrchu řezaného materiálu  

 

Rychlost řezných materiálů je vybrána pouze na přímé a podélné řezy. Rychlost se mění při 

řezání tvarových výpalků a velikosti. Při chodu CNC stroje se rychlost podstatně liší při 

nahřívání a následné řezání, ale také při více kusové výrobě se čas a spotřeba mění. [8] 

 

Tloušťka 

řezaného 

materiálu (mm) 

Tlak řezacího 

kyslíku (MPa) 

Rychlost řezání 

v (mm/min) 

Spotřeba 

kyslíku (l/bm) 

Spotřeba 

acetylénu 

(l/bm) 

5 0,22 550 64,5 13,4 

10 0,30 415 112 22,5 

40 0,47 250 434 54,0 

80 0,60 190 978 83 

100 0,70 175 1210 114,0 

Tab.1 Hodnoty řezacích rychlostí [8] 

 

3.1.3 Kvalita řezu 

Kyslíkem zle efektivně řezat nelegované, legované nebo vysoce legované materiály. Výhodou 

řezání acetylén-kyslík metodou je, ţe nevzniká problém tloušťky při řezu materiálů. Běţné 

řezy a konstrukce CNC strojů jsou vyráběny max. do tloušťky 300mm. Při takovém řezu 

vzniká vychýlení a nestabilita řezu. [5] 

V oblasti menších tloušťek tato metoda nepředstavuje vysokou rychlost, ale naopak převyšují 

kvalitou řezu. Při autogenním řezáním vzniká vysoká kvalita řezu, ale naopak vznikají 

dostatečné okuje, které znečisťují řez a způsobují následné a nutné opracování. Na obr.2, je 

zobrazen řez materiálu o tloušťce 40 mm.  Obsah okují na fotografií je vyšší neţ u jiných 

metod, ale naopak kvalita řezu je vysoká. Při řezu je nutné mít dostatečný předehřev, aby řez 

byl správný a kvalitní. Na čistotu a dodrţení délek a kvality, je potřeba velké mnoţství 

acetylénu a kyslíku. [5] 
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Obr.2 Řez Autogenní metodou 

  

3.1.4 Použité plyny 

 V autogenním procesu řezání je předehřívací a nahřívací plyn acetylén(C2H2), a 

předehřívací a řezací je kyslík(O2). Princip spočívá v zahřátí na zápalnou teplotu pomocí 

plynu. Pouţití hořlavého plynu ovlivňuje především délku předehřívacího času. [5] 

V případě autogenního řezání lze nahradit acetylén jiným hořlavým plynem: [8]  

 Vodík (H) 

 Propan (C3H8) 

Pro řezání lze rozdělit plyny na oxidující a hořlavé plyny. 

 Oxidující plyny - mezi oxidující plyny patří Kyslík a vzduch. 

 Kyslík (O2) - Bezbarvý plyn bez zápachu. Je nehořlavý, ale hoření podporuje. 

Při atmosférickém tlaku lze plynný kyslík zkapalnit při teplotě -182,95 °C,  

pro průmyslové účely (a také pro svařování) se kyslík vyrábí destilací zkapalněného 

vzduchu. [8] 

 Vzduch - je směs plynů kyslíků(21%), dusíku (78%) a argonu, oxidu uhličitého 

(1%). [8] 

 

 Hořlavé plyny - mezi hořlavé plyny pouţívané v průmyslu jsou především acetylén 

(C2H2) a propan (C3H3) a vodík (H). Ve své práci se především zaměřím na acetylén, 

který je zde nezbytným plynem pro autogenní řezání. [8] 
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 Acetylén - Čistý acetylén je bez zápachu, technický pak s výrazným zápachem 

česneku. Při atmosférickém tlaku a normální teplotě hoří acetylen bílým plamenem 

s velkým vývinem sazí. Směs kyslíku a acetylenového plynu s vysokou teplotou 

plamene, je široce pouţíván pro svařování, řezání, pájení, ohřev a metalizace. [16] 

 

3.1.5 Vhodné materiály pro řezání 

  

Pro správnou vhodnost se definují vady a chyby podle ČSN 05 3400 o změně Z1 , která 

definuje podmínky, pro určování jakosti povrchu a měření povrchových délek. [8] 

Povrch řezných ploch se tedy dělí na: A - Hladký 

      B - Střední 

      C - Hrubý 

Výběr materiálů pro řezání lze vyčíst z instruktáţních materiálů daných CNC systému a 

vybrané metody.Výběr materiálů pro řezání Acetylén - kyslík metodou je široký. Při výběru 

materiálu, zde musí obsluha a daná zkušenost zhodnotit správnost řezu, a za jakých podmínek 

lze řez uskutečnit. Materiál menší tloušťky (od 1-5 mm) silně deformuje strukturu materiálu - 

vznikla by deformace, nebo nesprávný tvar řezu. [8]  

Druhy oceli: 

  Nelegované oceli - Obsah uhlíku je 0,25 - 0,55 % 

  Nízkolegované oceli - Obsah uhlíku je 0,12 - 0,60 % 

 

 

Řezací děj má své výhody a nevýhody, u autogenní metody je velká výhoda výběr a zvolení 

tloušťky materiálu, naopak nevýhoda je velká spotřeba plynu a kyslíku. 

 

Výhody: 

  

 Velký rozsah řezu (od 6 - 200 mm) 

 Střední kvalita řezu 
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 Nízká spotřeba elektrické energie 

 Zvýšení pevnosti hran (Ţíhání - zahřátí a pomalé ochlazení materiálu) 

 Nečistota materiálu - acetylén materiál zahřeje a tím vypálí nečistoty na povrchu 

 

Nevýhody: 

 

 Řezné plochy jsou deformované a drsné (do 6 mm) 

 Vysoká spotřeba Acetylénu a kyslíku při řezu  

 Vzniká natavení hran, opálení řezných hran 

 Vysoký obsah okují na hranách řezu 

 Vznik zápalu 

 

3.2 Plazmové řezání 

Vhodné pro řezání menších a středních tloušťek nelegovaných (max. do cca 50mm tloušťky) , 

ale také nízkolegovaných ocelí (max. cca 100 mm tloušťky). Plazmové dělení vytváří čistý a 

rychlý řez. Spotřeba této metody je niţší, neţ jiné metody dělení materiálů (dělení laserovým 

paprskem, dělení vodním paprskem). [5] 

Rozdělení plazmového řezání: 

 Kyslíková plazma -  Kyslíková plazma potřebuje při svém řezání přísun kyslíku. 

Kyslík zde odtavuje, odfoukne materiál a vznikne řezná spára. Kyslíková metoda 

zvyšuje kvalitu řezu a také rychlost řezu. Nákladovost se zvyšuje s mnoţstvím řezu a 

přísunem přídavného kyslíku. [5] 

 

 Vzduchová plazma -  Vzduchová plazma pro svůj průběh pouţívá kompresor, který 

vytváří vzduch. Tento vzduch, zde vyfukuje materiál a díky kompresoru vznikne 

plazmový řez. Nákladovost je velmi sníţená, není potřeba dodávat kyslík. Kvalita řezu 

není vysoká, ale nákladovost kompenzuje kvalitu řezu. [5] 
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3.2.1 Princip 

  

Plazmové dělení materiálu je vhodné pro nelegované a nízkolegované oceli, vysokolegované 

oceli a  slitiny (na bázi niklu), neţelezné kovy a jejich slitiny (hliník, měď). Plazmový řezací 

proces, pouţívaný pouze při řezání elektricky vodivých kovů,vyuţívá tento elektricky vodivý 

plyn k přenosu energie ze zdroje elektrického proudu pomocí plazmového hořáku řezání na 

řezaný materiál. Plazmové řezání se musí skládat ze zdroje napětí. Napětí zdrojů pro 

plazmové řezání se pohybuje mezi 240 aţ 400 V. [12] 

Řezání plazmou je tavení a částečné vypařování materiálu, za extrémně vysokých teplot. 

Plazmový plyn se vlivem elektrického oblouku, který hoří mezi netavící se elektrodou 

(katodou) a řezaným kusem (anodou), prudce zahřívá, následkem toho se rozpíná a vysokou 

rychlostí proudí ven z hořáku. Natavený materiál je vyfukován ven kinetickou energií 

plazmového plynu, přičemţ vzniká tzv. řezná spára. Jde tedy o termický proces, při kterém 

dosahuje teplota plazmového oblouku aţ 22 000° C. [12] 

 Princip řezání plazmou je znázorněn na obr. 2. 

 

Obr.2 - Princip řezání plazmou [4] 

 

3.2.2 Parametry řezání 

Kvalita řezů plazmovým řezáním, je ovlivněna proudovým zdrojem (60A, 80A, 125A, 300A, 

600A). Při pouţití slabšího zdroje plazmového řezání, dochází ke sníţení výkonnosti a 

výkonný pracovní čas řezu.Starší CNC stroje musí mít časový dohled řezu, aby nedošlo k 
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natavený trysek, tím by vznikl zápal a poničení plazmového hořáku. S Sílá a funkčnost zdroje 

ovlivňuje řez, jeho správnost, úhlové podkosení a rychlost řezu. Nastavování parametrů závisí 

na výběru trysek viz obr.3. Výběr velikosti trysek závisí na výběru materiálu a jeho dané 

tloušťky. [12] 

 

 

Obr.3 Plazmový hořák [12] 

 

Parametry rozdělujeme: [8] 

 

 Základních parametrů  

 Rychlost řezání v (mm/min) 

 Vzdálenost hořáku od povrchu řezaného materiálu 

 

 Doprovodných parametrů  

 

 Chemické sloţení materiálu (nelegované a vysoce 

legované oceli) 

 Stav povrchu řezaného materiálu  

 Přísun vzduchu z kompresoru (závisí na výběru plazmy - 

Vzduchová nebo kyslíková) 

3.2.3 Kvalita řezu 

Kvalitou řezu se zabývá norma ČSN EN ISO 9013, stanovující podmínky na kvalitu řezu při 

pouţití různých metod tepelného dělení materiálů. V úvodní části normy je stanovena a 

vysvětlena pouţívaná terminologie. Dále jsou stanoveny pouţívané měřící postupy a zařízení. 

[12] 
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Kvalita u plazmového řezání je vyšší, neţ řezání acetylén - kyslík metodou. Při řezu nevzniká 

vysoká teplota nahřívání materiálu, tím nevznikne zakalení hran, neţádoucí pevnost a tvrdost 

řezných hran. Po průběhu pálení nevznikne vysoký obsah okuji viz obr.4. 

 

 

Obr. 4 - Řez plazmovou metodou 

  

Dané hodnoty jsou pouze na rovinné řezy. Řezy neobsahují tvarové řezy, hodnoty jsou určeny 

na stejný typ materiálu a vybrané tloušťky. Rozdíl mezi autogenní metodou je, větší tloušťku 

lze řezat, pokud výkon proudového zdroje je silnější. Společnost pouţívá 80 A, takţe velikost 

řezných materiálů se liší od autogenní metody. 

Tloušťka 

řezaného 

materiálu (mm) 

Tlak řezacího 

vzduchu (MPa) 

Maximální 

rychlost řezu 

(mm/min) 

Optimální 

rychlost řezu 

(mm/min) 

Napětí na 

oblouku 

(V) 

5 (4,8) 0,5 5486 3556 132 

6 (6,4) 0,5 4089 2667 134 

10 (9,5 0,6 2388 1549 137 

12 (12,7) 0,6 1524 991 140 

15 (15,9) 0,6 1016 660 145 

Tab. 2 Hodnoty řezacích rychlostí při mechanizovaném provedení 80 A - proud oblouku [12] 

 

3.2.4 Použité plyny 

Plazmové dělení se liší podle typu řezání. Ke kvalitě řezu souvisí typ CNC stroje a výběru 

metod plazmového řezání. Nákladovost kyslíkové plazmy řezání je vyšší, neţ u vzduchové 

plazmy. Při řezu vzduchovou plazmou je výkon a kvalita  niţší, ale  kompenzuje se to 
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spotřebou a ekonomickou nákladovosti stroje. Kyslíková plazma se vyznačuje kvalitou, ale 

mnohem draţší funkčností v podniku. [12] 

 

Typy metod řezání plazmovým obloukem: 

 Kyslíková plazma -  K činnosti je zapotřebí kyslík (02). 

 Vzduchová plazma - K činnosti je zapotřebí pouze kompresor (Výroba vzduchu). 

 

Přídavné plyny pro řezání plazmovým obloukem: 

 Plazmové plyny – Všechny plyny, které jsou schopny vytvářet plazmový 

oblouk (vzduch, kyslík, argon, vodík, dusík). 

 Fokusační plyny – Chladí hořák a především usměrňují paprsek plazmy. 

(Pouţívá se např. argon, vodík nebo dusík popř. přímo směsi těchto plynů). 

 Zápalný plyn – Slouţí k zapálení plazmového oblouku, např. argon. 

 Vzduch – Vzduch je pouţíván, jako plazmový plyn pro ruční řezání 

nelegovaných, aţ vysoce legovaných ocelí. Kyslík a dusík neumoţňují kvalitní řez. 

 

3.2.5 Vhodné materiály pro řezání 

Plazmové řezání je vhodné pro řezání menších a středních tloušťek. Plazmové řezání 

dokáţe řezat vysokou rychlostí, ale díky rychlostí dochází ke sníţení kvality řezu,tím 

vzniká podkosení řezu materiálu. Materiál pro řezání plazmou musí být elektricky 

vodivý. [9] 

Vhodné typy materiálu: 

 Nelegované oceli  (max. do cca 50 mm tloušťky) 

 Vysokolegované oceli (max. cca 100 mm) 

 Nikl - chrom ocel 

 Hliník, měď a jejich slitiny 
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Dělení vzduchovou plazmou má výhodnou nákladovost a spotřebu pouze elektrické 

energie a vytvářeného vzduchu kompresorem. Výhody a nevýhody, se váţou na 

vybraný model vzduchové plazmy s výkonem proudového zdroje 80 A. 

Výhody: 

 Vysoká rychlost řezu 

 Nízká nákladovost provozu 

 Vysoká kvalita řezu 

 Nízký obsah okují 

 Tepelně nedeformuje materiál 

 Nevzniká natavení hran  

 

Nevýhody: 

 Malý rozsah řezu ( jen do 20 mm) 

 Vzniká ostrá hrana řezu - zakalená hrana, můţe způsobit střiţnou hranu 

 Spotřeba elektrické energie 

 Nutné odsávaní - vysoká prašnost 

 

4. Ekonomická část 

Téma bakalářské práce se zabývá, poměrem nákladů a výnosů jednotlivých metod, ke  

zpracování materiálů ve společnosti. Z ekonomické části vyplývá, správný výběr metod pro 

vyhotovení poţadavků zákazníka. Pro udrţení se na trhu, musí společnost rychle a pruţně 

reagovat na systém výroby a podstatu výrobních a technologických postupů.  

Společnost se potýká s finanční krizí, a proto zjištění nákladovosti a správný výběr pro 

výrobní sortiment umoţní uspořit finanční prostředky, pro další růst podniku a nezadluţení 

firmy. 
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4.1 Kalkulace 

Kalkulace, je dnes povaţována za nejčastěji pouţívaný nástroj pro hodnotové řízení 

firmy. Kalkulace je tzv. přiřazení nákladů, marţe, zisku, ceny, sluţbě, činnosti, 

vyjádřené jednotce výkonu firmy, tj. kalkulační jednici či nákladovém objektu. [15]  

 

 Předběţná kalkulace 

 Výsledná kalkulace 

 Operativní kalkulace 

Cílem těchto metod bylo podat co nejpřesnější a nejvěrohodnější informace o výši a struktuře 

nákladů výkonu. V kalkulaci nákladů lze zvolit typ metody pro výpočet. [15] 

 Přiráţkovou (Zakázkovou) kalkulaci 

 Kalkulace podle aktivit 

 Kalkulace variabilních nákladů 

 

4.2 Náklady 

Náklady jsou definovány jako peněţní vyjádření, účelné vynaloţení finančních 

prostředků na veškerou činnost podniku. Náklady jsou spojeny, jak se samotnou 

výrobou, vývojem, organizování, ale také inovace a veškerý provoz spojen s 

organizací. [15] 

"Náklady a jeho informační zachycení, které v podnicích probíhají při přeměně 

vstupních ekonomických zdrojů na výsledky činnosti podniku". [5] 

Přímé náklady - Jsou to náklady, které přímo souvisí s výrobními úkony (výroba,  

materiál, suroviny) 

Nepřímé náklady - Náklady, které přímo nesouvisí s výrobními úkony, které se musí určitým 

způsobem vypočítávat ( energie,nájemné)  

4.2.1 Druhové členění 

V druhovém členění jsou zachyceny náklady na vzniklou spotřebu prostředků a práce, kdy si 

podnik tyto subjekty zajišťuje svým nákupem. Druhové členění nákladů slouţí k zjištění 

nákladů podniku jako celek. [15] 
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 Spotřeba materiálu 

 Náklady na reklamu, spotřeba energie, nájem 

 Osobní náklady (mzdy, náklady na sociální zabezpečení) 

 Tvorba rezerv  

 Mimořádné náklady (manka a škody) 

  

4.2.2 Kalkulační členění 

Kalkulační členění spočívá ve zjištění výše nákladů na určitý výrobek, práci nebo provedenou 

sluţbu na kalkulační jednotku (např. tuna, kus). [15] 

Základem tohoto členění je přiřazení nákladů k výkonu či jeho části. Probíhá v několika 

úrovních - Výrobní a nevýrobní. [15] 

 Přímý materiál - Náklad, u kterých lze přesně určit kalkulační jednotku 

(suroviny, polotovary, materiál) 

 Přímé mzdy - Náklady, které nelze přímo určit. Nepřímé náklady se liší 

podle typu společnosti, velikosti a rozpoloţení správních reţií ve firmě. 

(mzdy včetně příplatků, prémie) 

 Ostatní přímé náklady (odpisy speciálních nástrojů, zdravotní a sociální 

pojištění hrazeno zaměstnavatelem) 

 Výrobní náklady (výrobní činitelé: palivo, odpisy majetku) 

 Odbytové náklady (prodej, expedice) 

 Správní (náklady na řízení a správou organizace) 

 Reţijní náklady (vynaloţené náklady na produkci, nebo chod celého 

podniku) 
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4.2.3 Fixní náklady 

Fixní náklady zůstávají v časovém intervalu konstantní. Náklady nejsou přímo závislé 

na objemu výroby. Fixní náklady jsou závislé na výrobním čase. [15] 

 Odpisy dlouhodobého majetku 

 Pronájmy výrobních prostorů 

 Telefonní operátor 

 

4.2.4 Variabilní náklady 

 Variabilní náklady rostou a klesají v závislosti na změnách objemu produkce. Tyto 

náklady souvisí s mnoţstvím odbytu podniku a jejich provoz (vyšší odbyt  - vyšší variabilní 

náklady).[11] 

 Spotřeba materiálu 

 Mzdy dělníků 

 Spotřeba energie 

4.3 Výnosy 

Výnosy představují peněţní částky, které podnik svou činností získá za určité účetní období. 

Výnosy jsou brány za účetní období, bez ohledu na to, zda došlo k jejich úhradě. [17] 

"Rostoucí výnosy z rozsahu mohou mít významný vliv na fungování mezinárodního obchodu, 

protoţe přispívají ke zvýšené konkurenceschopnosti velkých firem". [11]   

Výnosy jsou celkovým přírůstkem hodnot ovlivňujících výsledek hospodaření podniku. [9]  

 Výnosy za vlastní výkony (výrobek, sluţba) 

 Změna stavu zásob 

4.3.1 Druhové členění 

Výnosy organizace při druhovém členění, odpovídají struktuře výkazu zisku a ztrát.[17] 
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Provozní výnosy - Trţby za prodané výrobky, nedokončená výroba, výnosy z prodeje zásob. 

 Finanční výnosy - Získané z finančních investic.  

 Mimořádné výnosy - Získané prodejem odepsaných strojů  

 

4.3.2 Účelové členění 

"Účelové členění výnosů spočívá v jejich přiřazení ke konkrétním výkonům, které jejich 

dosaţení umoţnily. Toto členění je důleţité pro hodnocení přínosu jednotlivých výrobků a 

sluţeb k výsledku hospodaření podniku jako celku." [17] 
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5. Praktická část 

Analýza - znamená rozbor, metoda zkoumání sloţitých  skutečností rozkladem na jednodušší 

dílčí prvky. Analyzování znamená hledaní příčin a důsledků, které přináší pravdivý obraz o 

společnosti, jejich nákladů a výnosů ve společnosti. Vytváří rozbor, kdy dochází k posuzování 

ekonomických jevů. [17] 

 

Praktická část, je zaměřena na analýzu řezacích CNC strojů odlišné technologie. Obě metody 

jsou významným subjektem k usnadnění a zkvalitnění výroby. V dnešní moderní technologii, 

by se firmy bez CNC strojů špatně udrţovali na trhu. Silná konkurence vyuţívá především 

nových a lépe propracovaných systémů pro výrobu (laser, vodní paprsek). 

Výkresové dokumentace pro výběrové řízení, především pro konstrukční díly a svařovací 

komponenty, uţ předem kladou silný důraz na tvarové výpalky, dílce atypických rozměrů a 

tvarů. V Obr.č.5, lze vyčíst vyuţitelnost obou metod ve společnosti. 

Analýza tepelného dělení materiálů, přinese pravdivý obraz spotřeby nákladů na jednotlivé 

výrobní  metody. 

 

 

Obr.č.5 - Vyuţití metod ve společnosti 

 

 

60% 

40% 

Využití metod 

Acetylén - kyslík

Plazma
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5.1 Analýza Acetylén - kyslík metoda 

Autogenní metoda vyuţívá především své silné stránky v tepelném dělení (ohřev povrchu na 

zahřívací teplotu) a následné profouknutí pomocí kyslíku. Tato metoda, ač vykazuje 

nákladovost vyšší neţ ostatní metody, dokáţe dělit materiál větších tloušťek materiálů. 

Acetylén při zahřívání spaluje nečistoty vytvářené na povrchu materiálů. 

 

Firma vykazovala vysoké náklady na údrţbu a na celkový provoz acetylén - kyslík metody. 

Při výběru metody, se často spekulovalo jakou metodu vyuţít pro správný řez a vybranou 

kvalitu.  

Silná stránka této metody byla, ţe většina plechových materiálů tvořila nečistoty a odstranění 

tohoto povrchu by vykazovalo větší časovou prodlevu pro přípravu dělení a následnou 

výrobní činnost. Zde v grafu jde vidět, spotřeba kyslíku a plynu pro řez materiálů, v litrech za 

hodinu. 

 

 

Obr.č.6 - Spotřeba kyslíku a plynu 

 

Z Obr.č.6, lze vyčíst vysoká spotřeba řezacího kyslíku a nízká spotřeba nahřívacího plynu a 

nahřívacího kyslíku, pro dělení pomocí autogenní metody. Větší tloušťka materiálů 
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představuje vyšší spotřebu nahřívacího plynu, pro předehřev a následně vyšší mnoţství 

kyslíku pro řeznou spáru. Při vytváření tvarových výpalků vzniká,  vysoké mnoţství okují na 

povrchu materiálu. Před pouţitím řezných kusů je zapotřebí, odstranit okuje a očistit povrch. 

Proto tato metoda představuje časovou náročnost, před samotným finálním výrobkem. Při 

zadávání zakázek, musí společnost počítat s časovou prodlevou, před dokončením výrobku.   

 

5.2 Analýza Plazmové metody 

Plazmová metoda se liší, ve své kvalitě řezu a nízké spotřebě nákladů na provozní činnost. 

Tuto metodu ve společnosti VOKD,a.s., vyuţívá pomocí vzduchového kompresoru. Plazma 

vyuţívá 80 A zdroj, který vytváří elektrický oblouk v rozmezí 2 500 - 3 300 °C. V tak vysoké 

teplotě ohřevu materiálů, především závisí na tepelné vodivosti a kapacitě zdroje. Plazma se s 

výhodou vyuţívá pro řezání kovových materiálů a to jak uhlíkových ocelí, tak 

korozivzdorných a barevných kovů (např. hliník a jeho slitiny). Plazmové řezání vyuţívá 

vysoké teploty a výstupní rychlosti plazmového paprsku. Při zvýšení průtoku a tlaku 

plazmového plynu se zvýší dynamický účinek vystupující plazmy a dochází k vyfouknutí 

nataveného materiálu z řezné spáry. Výstupní rychlosti plazmy dosahují rychlostí 400 - 6000 

m∙s
-1

.
  

Plazmová metoda představuje vysoké riziko úrazu při řezu, kdy vzniká vysoká elektrická 

vodivost. Plazmový oblouk, je schopen řezání kovu s vysokou rychlostí a přesností. Tyto 

přednosti sniţují provozní náklady a časovou náročnost pro výrobní proces. Společnost, která 

disponuje s 80 A zdrojem, nevyuţívá plazmovou metodu pro řezání větších tloušťek. Tento 

zdroj dokáţe vytvořit řez maximálně do tloušťky 25 mm. Při větší tloušťce, by zdroj 

nedokázal vytvořit silný předhřev na řeznou spáru. V následujícím grafu je zobrazena rychlost 

řezu při vyuţití plazmového hořáku uhlíkové oceli. Kaţdá ocel představuje jiné hodnoty a 

také vzdálenost hořáku od obrobku. 
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Obr.č.7 - Rychlosti řezu 

V následujícím Obr.č.7, je zobrazena rychlost, která představuje niţší náklady na 

provoz a také časový dohled na řez. Výkon je mnohem vyšší neţ acetylén - kyslík 

metoda, která musí materiál předehřívat na teplotu řezu. Kvalita řezu je srovnatelná s 

laserovými řezy, které představují nejdokonalejší řezy. Plazmová metoda vykazuje 

snadnou automatizaci. Vzduchové plazmy se pouţívají především pro řezání 

uhlíkových ocelí do tloušťky cca 40 mm. Stlačený vzduch (0,4 - 0,8 MPa) vytváří 

velký průtok aţ 130 l∙min
-1

.  

Plazmová metoda převyšuje rychlostí, přesností, nízkou nákladovostí, ale také vykazuje pouze 

určité hranice výběru materiálu pro tepelný řez.  

 

5.3 Kalkulace metod 

Kalkulace těchto metod jsou vytvořeny za účelem zjištění nákladovosti rozdílných 

technologií ve společnosti. Přiblíţení těchto metod obsahuje teoretická část nákladů.  
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Nákladová kalkulace obsahuje přímé a nepřímé náklady. 

Přímé náklady: 

 Materiál  

 Polotovary 

Nepřímé náklady: 

 Mzdy 

 Nájemné  

 Sluţby 

5.3.1 Provozní náklady 

 Jsou to celkové náklady na chod podnikatelské činnosti. Zde to jsou především 

náklady na provoz a výrobu na pálicím stroji vybraných metod. 

Tyto náklady dále obsahují: 

 Materiální náklady 

 Náklady za sluţby 

 Mzdové náklady 

 Daně a poplatky 

 Odpisy 

 V bakalářské práci je především zaměřeno na provozní náklady rozdílných 

technologií. Tyto náklady souvisí pouze s provozem jednotlivých metod a náklady na 

zaměstnance. Nebudou zde započteny náklady na správní reţie, materiál a nájemné. 

5.3.2 Náklady Acetylén - kyslík metody 

 Tato metoda se stává ve společnosti nejvytíţenější. Tabulka č.3 obsahuje potřebné 

součástí, pro chod autogenní metody. Pro tento tepelný proces je zapotřebí: 

 CNC stroj 

 Zářivkové svítidlo - V místnosti se nachází 12 svítidel, které obsahují vţdy 2 trubice. 



24 

 

 Pohyblivá stolice (umoţňuje přepravu výpalků a převoz plechových materiálů na 

pálení).  

 Acetylén (1 svazek - 12 láhví) 

 Kyslík (1 svazek - 12 láhví) 

 

  
Spotřeba el. energie 

(kW) 
Cena za 1 kW 

Cena za hodinu 

provozu 
Směna (8 h) 

CNC stroj 6 2,70 Kč 16,20 Kč 129,60 Kč 

Zář. svítidlo 0,96 2,70 Kč 2,59 Kč 20,74 Kč 

Stolice 2,2 2,70 Kč 5,94 Kč 47,52 Kč 

      Celkem 197,86 Kč 

          

  
Cena za svazek (12 

láhví) 

Doba využití 

láhve (h) 
Cena (l/h) Směna (8 h) 

Acetylén 13 250 Kč 200 66,25 Kč 530,0 Kč 

Kyslík 3 150 Kč 40 78,75 Kč 590,6 Kč 

      Celkem 1 120,6 Kč 

Celkové 

náklady 
1 120,6 Kč       

Tab. č.3 - Náklady acetylén - kyslík metody 

Z tabulky č.3, lze vyčíst, ţe elektrické stroje na 8 - hodinový provoz činí 197,86 Kč. Náklady 

na plyn a kyslík, na 8 - hodinový provoz činí 1120,6 Kč.  

Tato metoda potřebuje pro svůj pracovní cyklus, jak elektrické zdroje, tak také plyn a kyslík, 

proto tedy náklady na 8-hodinový provoz je 1318,5 Kč. Nákladové hodnoty jsou vypočteny 

za průměrnou směnu, kde tloušťka materiálů byla 10 mm. Nákladové částky se samozřejmě 

liší od tloušťky materiálu, kde se zvyšuje spotřeba acetylénu a kyslíku. Doba předehřevu a 

řezu se pak odvíjí z grafu č.2, kde je znázorněná spotřeba kyslíku a plynu na jednotlivé 

tloušťky materiálu.  

 5.3.3 Náklady Plazmové metody 

 Plazmová technologie ke své činnosti vyuţívá pouze elektrickou energii. K tomuto 

dělení není zapotřebí přídavných plynů. 

Plazmová technologie ve společnosti se skládá:  
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 Kompresor 

 Odsávání filtrace prachu 

 CNC stroj 

 Plazmový zdroj (80 A) 

 Zářivkové svítidlo - V místnosti se nachází 12 svítidel, které obsahují vţdy 2 trubice. 

 Pohyblivá stolice (umoţňuje přepravu výpalků a převoz plechových materiálů na 

pálení).  

  

 
Elektrický 

zdroj (V) 
Spotřeba el. 

Energie (kW) 
Cena za 1 

kW 
Cena za 

hodina/provoz 
Směna (8 h) 

Kompresor 380 5,5 2,70 Kč 14,9 Kč 111,4 Kč 

Odsávání 380 6,6 2,70 Kč 17,8 Kč 133,7 Kč 

CNC stroj 380 6 2,70 Kč 16,2 Kč 121,5 Kč 

Plazmový 

zdroj 
380 12 2,70 Kč 32,4 Kč 243,0 Kč 

Zář. svítidlo 230 0,96 2,70 Kč 2,6 Kč 19,4 Kč 

Stolice 380 2,2 2,70 Kč 5,9 Kč 44,6 Kč 

   
Celkem 89,8 Kč 673,5 Kč 

Tab.č.4 - Náklady plazmové technologie 

5.3.4 Materiální náklady 

Ve výrobě tvarových výpalků, se pouţívá především válcovaný plech. Náklady na materiál se 

liší tloušťkou, tvrdosti a jakosti. Pro některé stavební součástí je zapotřebí plechový materiál 

vyšších jakostí, které představují nosné části. 

Ocelové plechy válcované za tepla slouţí jako výchozí polotovary k dalšímu zpracování. 

Mechanické vlastnosti jednotlivých jakostí jsou dány odlišným zastoupením chemických 

prvků a jejich sloučenin. Díky širokému spektru jakostí nalézají tyto ocele uplatnění ve 

výrobě strojních dílů formou tvarových výpalků, ve stavebnictví jako nosné části ocelových 

konstrukcí, jsou vhodné pro konstrukce ţelezničních a motorových vozidel, pro tlakově 

namáhané nádoby a zařízení pracující za normálních i zvýšených teplot. 

Ve společnosti se nejčastěji pouţívají tyto rozměry plechového materiálu: 

 Rozměr 3 x 2000 x 2500 

 Rozměr 4 x 2000 x 3000 
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 Rozměr 5 x 1500 x 6000 

 Rozměr 6 x 2000 x 6000 

 Rozměr 8 x 2000 x 6000 

 Rozměr 10 x 2000 x 6000 

 Rozměr 12 x 2000 x 6000 

 Rozměr 15 x 2000 x 6000 

 Rozměr 20 x 2000 x 6000 

 

Tloušťka plechu Váha (kg) 
Cena za 1m x 

1m 
Celková cena 

3x2000x2500 118,5 402,90 Kč 2 014,50 Kč 

4x2000x3000 189,6 537,20 Kč 3 223,20 Kč 

5x1500x6000 355,5 671,50 Kč 6 043,50 Kč 

6x2000x6000 568,8 805,80 Kč 9 669,60 Kč 

8x2000x6000 758,4 1 074,40 Kč 12 892,80 Kč 

10x2000x6000 948 1 343,00 Kč 16 116,00 Kč 

12x2000x6000 1137,6 1 611,60 Kč 19 339,20 Kč 

15x2000x6000 1422 2 014,50 Kč 24 174,00 Kč 

20x2000x6000 1896 2 686,00 Kč 32 232,00 Kč 

 Tab. č.4 - Cenová kalkulace plechových materiálů 

 

V tab.č.4 je nákladová kalkulace na druh materiálů a rozdílných rozměrů. Cena za 

1mmx1mx1m plechového materiálů pro společnost činí 17 Kč za kilogram. Co se týká jakosti 

bylo vybráno pro tuto metodu, jakost nejvíce pouţívané oceli S 235. Samozřejmě cenové 

rozpětí se liší sloţením a jakostí oceli. 

Konstrukční oceli jsou pouţívány ve společnosti jako plechový materiál, pásy a desky, které 

jsou vhodné ke svařování, lisování a jsou dobře tvářitelné. Vyuţívají se pro široké spektrum 

výroby od konstrukcí a stojů menších tloušťek, aţ po výrobu mostních nosníků. 

http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=28823
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5.3.5 Mzdové náklady  

Společnost k výrobě zaměstnává pouze jednoho zaměstnance na kaţdou směnu, kteří se 

pravidelně střídají na směnách. Denní výdaje na zaměstnance jsou 1 860,00 Kč. V tabulce č.5 

je sestavená nákladová kalkulace na jednoho zaměstnance.  

 

 

 
Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Hrubá mzda 0,00    37 200,00    

Zdravotní pojištění     

Zdravotní pojištění 1 674,00 Kč 3 348,00 Kč 

Sociální pojištění     

Nemocenské pojištění 0,00    855,60    

Důchodové pojištění 2 418,00    7 998,00    

Statní politika zaměstnanosti 0,00    446,00    

Sociální pojištění celkem  2 418,00 Kč 9 299,60 Kč 

Odvody celkem 4 092,00 Kč 12 648,00 Kč 

Sleva na dani     

Sleva na poplatníka 2 070,00 Kč 0,00 Kč 

Celková sleva na dani 2 070,00 Kč 0,00 Kč 

Daň z příjmu     

Dílčí měsíční základ daně 49 900,00 Kč 0,00 Kč 

Zálohová daň 7 845,00 Kč 0,00 Kč 

Solidární příspěvek 0,00 Kč 0,00 Kč 

Záloha na daň po uplatnění slev a zvýhodnění  5 415,00 Kč 0,00 Kč 

Čistá měsíční mzda 27 693,00 Kč   

Mzdové náklady na zaměstnance   49 848,00 Kč 
Tab. č.5 - Mzdové náklady 

Obr.č.8 popisuje mzdový přehled firmy na zaměstnance obsluhy CNC stroje. 
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Obr.č.8 - Mzdový přehled 

 

5.3.6 Vyhodnocení rozdílných metod 

Vyhodnocením práce bylo, analyzovat acetylén - kyslík metodu a plazmové řezání ve 

společnosti VOKD,a.s. Z jednotlivých analýz lze vyčíst, ţe acetylén - kyslík metoda, je 

nákladnější na výrobní cyklus, neţ výroba pomocí plazmy. Tabulka č.6 zobrazuje náklady na 

vybrané metody, kde rozdíl mezi náklady jednotlivých  činí 447,1 Kč na 8 - hodinový provoz. 

 Cenový náklad na 8 - hodinový provoz 

Acetylén - kyslík metoda 1 120,6 Kč 

Plazmové řezání 673,5 Kč 

Tab.č.6 - Kalkulace nákladů metod 

V této práci jsou brány průměrné časy spotřeby plynů, elektrické energie, materiálů a 

doprovodných jevů, které souvisí s výrobou. Hodnoty se liší, při výběru materiálů a jejich 

jakosti a tvrdosti, při prostojích a při údrţbě, která byla v této práci zanedbatelná. V kalkulaci 

šlo především o 8 - hodinový provoz vybraných metod. V práci jsou uvedeny také parametry 

metod, které se liší rychlostí řezu. 
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Obr.č.9 - Náklady metod na 8 - hodinový provoz 
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Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, která metoda ve firmě přináší vyšší nákladovost. Byli provedeny 

analýzy, kalkulace nákladů metod a náklady na obsluhu zaměstnance. V práci nebyli zahrnuty 

správní reţie, nepřímé náklady a náklady na přesun materiálu a opracování výpalků. 

Společnost se potýkala s otázkou, jakou metodu vybrat na daný typ materiálu. Výběr metody 

ovlivňoval také výrobní cyklus výroby. Kaţdá metoda představuje své silné stránky a také 

slabé stránky. Výhoda společnosti je, ţe můţe kombinovat obě metody, aniţ by musela 

přestavovat strojní součásti, tím zkracovala čas na přestavbu stroje. Metody jsou 

zkonstruovány na jednom CNC stroji, coţ přináší silnou stránku firmy. Nevýhody v podobě 

slabých míst ve výrobě, musí se najít způsob pro zjednodušení a vytvoření efektivního 

způsobu pro následující výrobu.  

Nevýhoda autogenní metody je zdlouhavý proces předehřevu materiálu, vysoký obsah okují 

na povrchu řezu a vysoká spotřeba kyslíku a acetylénu. Zásadní nevýhoda, a také důvod proč 

společnost kombinuje obě metody je, ţe autogenní metoda sice dokáţe dělit materiál 

jakékoliv tloušťky materiálů, ale při menších tloušťkách materiálu se deformuje povrch a také 

struktura dělícího materiálu. Předehřev, který je nezbytný pro dělení, se tzv. "zkroutí" tenký 

povrch materiálu, který následně uţ nesplňuje poţadavky pro výrobu. Kdyby společnost 

vyuţívala pouze autogenní metodu, nebyla by schopná vytvářet tvarové výpalky menších 

tloušťek do 5 mm takové kvality. Firma, by se musela potýkat s následnými úpravami, to 

znamená rovnání povrchu, které by přinášelo zpoţdění dodání zakázek. Silná stránka této 

metody ve firmě je, ţe dokáţe dělit materiál jakékoliv tloušťky, jakosti, tvrdosti a 

povrchových nečistot.  

Plazmová metoda vykazuje silné negativa v rozsahu tloušťek. Zdroj plazmového hořáku, 

který je popsán v teorii, dokáţe především dělit materiál do tloušťky 15 mm. Úhel řezné 

hrany při této metodě nevykazuje takovou rovnost tako u autogenní metody. Při řezu vznikne 

mírné zkosení hrany. Hlučnost při této metodě převyšuje hladinu hluku, především hluk 

kompresoru a odsávání. Vysoká pořizovací cena často odrazuje firmy ke koupě této metody. 

Výhoda plazmové metody je rychlost řezu. Metoda dokáţe vyvinout mnohem vyšší rychlost, 

aţ několikanásobnou, proto také zkracuje dobu řezání. Náklady na tuto metodu jsou podstatně 

niţší. Zdrojem, ve společnosti pro tuto metodu je pouze elektrická energie. Jiné typy 

plazmových metod vyuţívají plyny pro řez, zde je vyuţíván kompresor. Plazmové dělení díky 
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své technologii, dokáţe pálit materiál  všech kovových materiálů hlavně vysokolegovaných 

ocelí, hliníku a mědi. 

Po konzultaci s obsluhou CNC přístroje a vedením firmy, bylo navrhnuto jen málo inovačních 

řešení. Firma nechce vynakládat vysoké finanční prostředky na modernizaci zastaralého 

přístroje. Společnost chtěla zakoupit nový zmodernizovaný CNC přístroj plazmové metody. 

Při kalkulaci byli zjištěny vysoké náklady na zakoupení, rekonstrukci, proto tento návrh nebyl 

zrealizován. Jedna z variant bylo, ţe se zmodernizuje plazmová metoda, kde se zakoupí 

výkonnější zdroj, který by umoţnil řez větších tloušťek. Tímto způsobem by se 

minimalizovaly náklady na autogenní metodu, která je podstatně vyšší, byla by vyuţívána jen 

zřídka. Zdroj, který by dokázal dělit materiál tloušťky aţ 35 mm. Zdroj by usnadnil především 

náklady na provoz, ale také urychlil výrobu. Inovační prvky na autogenní metodu uţ dnes 

nejsou tak efektivní. Zde vznikají vysoké náklady na předhřev a řez materiálu. Samozřejmě 

by firma nadále ponechala acetylén - kyslík metodu, pro dělení větších tloušťek, jako jsou 40 

mm a výše. Společnost si vyráběla matrice pro lisování, kde tloušťka materiálu byla 50 mm. 

Takovou tloušťku materiálu by nedokázala plazmová metoda oddělit. Zakoupením by 

rozšířila portfolio zákazníku na trhu. 
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Přílohy: 

 
Obr. č.10 - Dělení materiálů autogenní metodou (pl. 40 mm) 

 

 

 

 

 
Obr.č.11 - Řez autogenní metodou  
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Obr. č 12 - Obsluha CNC stroje 
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Obr.č.13 - Výroba matric s obsluhou CNC stroje 

 

Obr.č. 14 - Řez materiálu autogenní metodou (výroba proti-kusu matrice) 
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Obr.č.15 - Matrice na lisovací stroj  


