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Seznam použitých značek a symbolů 

HZ Hertz, jednotka frekvence v soustavě SI 

dB Decibel, jednotka pro měření hladiny zvuku 

A Ampér, základní jednotka soustavy SI pro elektrický proud 

MPa Megapascal, jednotka tlaku, je roven síle jeden newton na plochu jednoho 

čtverečního milimetru.  

°C Stupeň Celsia jednotka teploty 

m Metr základní jednotka délky v soustavě SI 

mm Milimetr jednotka délky, milimetr je tisícina metru. 

m/s Metr za Sekundu jednotka rychlosti. 

m/min Metr za Minutu jednotka rychlosti. 

M Metric označení metrického závitu 

 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

13 

Slovník termínu 

Abrazivo je křemičitý nebo granátový písek přidávaný do tlakové vody. Společně s vodou 

tvoří brusnou směs, která je schopna řezat tvrdé materiály 

Modul je to poměr průměru roztečné kružnice a počtu zubů na ozubeném kole nebo hřebenu. 

Základní údaj o ozubení. 

Feromagnetické materiály jsou materiály schopné uchovat magnetickou energii i po 

zaniknutí jejího zdroje. 

Teflonový PTFE povlak je nemastný, vyhlazovací mazací prostředek obsažen ve spreji. 

Posuvka je posuvné měřítko, slouží k měření menších komponent s přesností na setiny. 

Rozteč je vzdálenost mezi středy dvou děr. 

Jackel je čtvercový nebo obdélníkový, dutý profil. 

Suport je část stroje pohybující se po vedení. Nese další části stroje a řezací hlavu. Slouží 

k jejich polohování. 
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Úvod 

Práce se zabývá vytvořením 3D modelu a technické dokumentace řezačky vodním 

paprskem. Důkladným poznáním a proměřením stroje, který se nachází v laboratořích 

katedry fyziky. Dále pak na seznámení se s technologii řezání vodním paprskem a 

průzkumem trhu stávajících modelů. 

Cílem práce je na základě naměřených a získaných dat připravit 3D model aktuálního 

stavu stroje k budoucí přestavbě pohybové osy Z na počítačově řízenou, se schopností 

kopírovat povrch obráběné součásti.  

Připravit technickou dokumentaci vybraných uzlů stroje k pozdějšímu použití při 

modernizaci.  

Analyzovat moderní technologie používané v oblasti řezání vodou a poskytnout 

informace pro řešení problematiky s přestavbou. 

V první části práce bude stručně vysvětlena technologie používaná při řezání vodním 

paprskem a přiblížena současná nabídka na trhu se stroji na řezání vodou a jejich 

příslušenství.  

Druhá část se bude zabývat poznáním aktuálního stavu stroje v laboratoři, postupem při 

demontáži, proměřování a identifikaci komponent. 

Na závěr bude popsána tvorba 3D modelu, detailní rozbor jednotlivých podsestav 

modelu stroje a navržena možná úprava pohybové osy Z. 

. 
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1 Technologie řezání vodním paprskem 

Technologie řezání vodním paprskem je moderní způsob řezání a obrábění prakticky 

jakýchkoliv materiálů. Díky dělení materiálu bez kontaktu nástroje s obrobkem nedochází 

k deformacím materiálu v místě řezu, a především ke vzniku tepla.  

Tato skutečnost přináší spoustu výhod. Zejména nedochází ke vzniku vnitřního pnutí, 

nemění se chemické složení materiálu a je možno řezat materiály feromagnetické bez ztráty 

magnetické síly.  

K nevýhodám pak patří nutnost ošetření některých materiálu tak, aby po řezání 

nedocházelo ke korozi. Dále je pak potřeba počítat s nasákavostí materiálu a nutností 

obrobek po řezání sušit. 

Princip řezání vodou je následující. Vysokotlaké čerpadla stlačují vodu na tlak 300-400 

MPa, která je poté hnána skrz trysku o průměru zhruba 1mm. V té většinou dochází k smísení 

s abrazivem a ve formě paprsku je stříkaná vysokou rychlostí na obrobek. Voda s abrazivem 

se chová jako brusivo a narušuje povrch součásti podobně jako při broušení. V dnešní době 

představuje abrazivo především minerál granát rozemletý na písek o zrnitosti 0,05-0,1mm. 

Tato technologie je schopná řezat materiál o síle až 500mm.  
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2 Průzkum trhu 

2.1 Stroje 

Trh s řezačkami vodním paprskem nabízí široký sortiment zboží. Od nejjednodušších 

strojů pro 2D řezání zejména plechů ale i jiných materiálu, až po moderní systémy s možností 

pětiosého obrábění pomocí speciálních hlav s možností natočení trysky jako je například 

model Cobra od výrobce PTV který je jeden z nejlepších na trhu. Je konstruován s ohledem 

na ergonomii a vysokou odolnost materiálů proti opotřebení. Ke stroji výrobce nabízí i 

možnost zakoupení nadstandartní výbavy jako jsou vzduchové vrtačky, speciální řezací 

hlavy, laserový zaměřovací kříž apod. (viz. Obr. 1 z webu [1]) 

 

 

 

Obr. 1 – Špičkový model nové generace stolů PTV Cobra 
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Tabulka 1 Technické parametry Cobra 

Opakovatelná přesnost +/- 0,03mm 

Poziční přesnost +/- 0,04mm / 300 mm 

Maximální pracovní rychlost 20 000 mm/min 

Maximální přejezdová rychlost 30 000 mm/min 

Zdvih osy Z 500–700 mm 

Počet Z-suportů 1-2 

Počet řezacích hlav 1-4 

Maximální šířka portálu 4 m 

Maximální délka lineárního vedení Až 30 000 mm 

 

Jako další zástupce je řezačka od firmy Awac s názvem Aquacut. Disponuje 

multinástrojovým suportem, který může nést až 4 trysky na jedné zdvihové ose. Je zde 

kladen důraz na vysokou přesnost a ochranu proti korozivním a brusným účinkům na 

obráběnou součást. (viz. Obr. 2 z webu [2]) 
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Obr. 2 - Model Aquacut od firmy Awac 

 

Tabulka 2 Technické parametry Aquacut 

Pracovní délka 3000-18000 mm 

Pracovní šířka 1500-4000 mm 

Max. počet řezacích hlav 4 

Max. tloušťka materiálu vodou mm 200 mm 

Max. tloušťka materiálu plazmou mm Podle plazmového zdroje 

Polohovací rychlost do 40 m/min 

Přesnost polohování ± 0,02 mm podle DIN 28 206 

 

Společnost Flow-inc. nabízí výrobu stojů na řezání vodou na míru. Jejich model Mach 

3 patří mezi univerzální řezačky a vysloužil si titul nejoblíbenějšího stroje pro tvarové řezání 

vodou na světě. Vyrábí ho v pěti velikostech. (viz. Obr. 3 z webu [3]) 
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Obr. 3 - Nejpopulárnější stroj pro řezání vodou Mach 3b od Flow.inc 

 

Tabulka 3 Technické parametry Mach 3b 

Lineární přesnost polohování 0,04 mm / 1 m 

Rychlost řezání 7,6 m / min. 

Rychlost pojezdu 12,7 m / min. 

Přesnost opakovaného najetí 0,05 mm 

Zdvih osy Z 150-178 mm, podle použité technologie 

 

Pro řezání čistou vodou lze zvolit výrobky z modelové řady Dynamite od výrobce PTV. 

Tyto stoly jsou extrémně dynamické se zrychlením až 2g a pracují pouze ve 2D. Vhodné pro 

řezání měkčích materiálů. (viz. Obr. 4 z webu [4]) 
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Obr. 4 – Extrémně dynamický stůl Dynamite od PTV 

 

 

Tabulka 4 Technické parametry Dynamite 

Lineární přesnost polohování +/- 0,03mm/300mm 

Opakovatelná přesnost +/- 0,02mm 

Maximální pracovní rychlost 90 000mm/min 

Maximální přejezdová rychlost 120 000mm/min 

Zdvih osy Z 100 - 200mm 

Počet Z-suportů 1 - 2 

Počet řezacích hlav 1 - 10 

Minimální/maximální délka portálu 1 000/2 000mm 

Minimální/maximální délka lineárního vedení 1 000/10 000mm 
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2.2 Způsoby polohování  

Existuje široká škála polohovacích systémů pro CNC stroje. Ty mají vliv na přesnost a 

rychlost polohování. Na trhu můžeme najít stoly s polohováním realizovaným pomocí 

ozubeného hřebenu nebo řemenu. Ty jsou vhodné pro větší zatížení zejména pak systém 

ozubený hřeben/pastorek. (viz. Obr. 5 a Obr. 6 z webu [5]) 

 

Obr. 5 – Polohování pomocí ozubeného hřebene 

 

Tabulka 5 Technické parametry ozubený hřeben 

Max délka: 600mm 

Max rychlost: 3 m/s 

Opakovatelnost ± 0,2mm 

 

Obr. 6 – Polohování pomocí ozubeného řemenu 
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Tabulka 6 Technické parametry ozubený řemen 

Max délka: 600 mm 

Max rychlost: 10 m/s 

Opakovatelnost ± 0,1 mm 

 V dnešní době nejpoužívanější systém polohování je pohybový, především 

kuličkový šroub a matice. Při otáčení šroubu dochází k cirkulaci kuliček v matici a 

drážkách šroubu a tím se matice posouvá. Díky použití valivých elementu této systém 

vyniká svou vysokou přesností a účinností. (viz. Obr. 7 z webu [5]) 

 

Obr. 7 – Polohování pomocí pohybového šroubu 

Tabulka 7 Technické parametry pohybový šroub 

Max délka: 3000 mm 

rychlost: v závislosti na délce šroubu 

Opakovatelnost ± 0,2 / ± 0,025 mm 

 

Další kategorii jsou pak pohybové jednotky s lineárním motorem. Motor využívá 

indukčního principu. Lze si jej představit jako klasický synchronní AC motor rozvinutý v 

rovině, ten umožňuje přímočarý pohyb bez nutnosti převodu. Systém má především vysokou 

dynamikou rychlost a přesnost. Výhodou je i skvělá spolehlivost, protože pohyb není 

vykonáván mechanickými prvky, ale rozvinutým vedením. (viz. Obr. 8 z webu [5]) 
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Obr. 8 - Polohování teleskopické 

 

Tabulka 8 Technické parametry teleskopické polohování 

Max délka: 6000 mm 

Max rychlost: 8 m/s 

Opakovatelnost ± 0,05 mm 

 

2.3 Řezací hlavy 

Řezací hlavy jsou dvojího typu. Pro řezání plechů ve 2D slouží jednoduché hlavy 

připojené přímo na polohovací osu. Dochází tam ke smísení abraziva s vodou a tato směs je 

hnána na obrobek. Tryska se pohybuje v konstantní výšce nad obráběnou plochou, jak lze 

vidět na Obr. 9 z webu [6] 

 

Obr. 9 Hlava pro 2D řezání 
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Pro řezání složitějších tvarových součástí se používá speciálních hlav vybavených 

jednou nebo dvěma pohybovými osami. Ty pak umožňují naklápění trysky a je možno řezat 

pod uhlem. Díky této schopnosti je možno vyrábět například šikmá ozubená kola nebo 

sražení hran obrobku. (viz. Obr. 10 z webu [7]) 

 

Obr. 10 Hlava Pro 3D řezání 
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3 Analýza systému na řezání vodou v laboratoři 

 V této kapitole budu popisovat současný stav stroje, průběh měření a identifikace 

použitých komponent tak, aby později bylo možné využít tento postup při opravách a 

modernizaci. Systém na řezání vodou je umístěn v laboratoří fyziky v budově J 

3.1 Technické parametry 

Technické parametry uvádí výrobce v příručce, která byla ke stroji dodána. (viz. Příloha M:) 

Tabulka 9 Technické parametry stroje 

Délka: 2030 mm 

Šířka:  1336 mm 

Výška: 1850 mm 

Hmotnost stroje včetně náplně: 2100 kg 

Jmenovité napětí: 3 NPE 50 HZ 400/230 V, soustava TN-S 

Maximální proud:  16 A 

Tlakový vzduch: max. 0,7 MPa, max. 200 l/min 

Vysokotlaká voda: max. 4100 MPa, max. 8 l/min 

Nosnost ložné plochy: max. 150 kg/1 m2 

Maximální výška obrobku: 200 mm 

Pracovní rozsah: zdvih v ose X: 1000 mm Y: 2000 mm Z: 

200 mm 

Výška ložné plochy: 800 mm 

Opakovatelná přesnost polohování: +/- 0,1 mm (bez závislosti na technologii) 

Nesená hmota na konci osy Z: max. 5 kg 

Rozsah pracovních rychlostí 1 až 6 000 mm/min 

Rozsah přejezdových rychlostí: 1 až 12 000 mm/min 

Rozsah přejezdových zrychlení: 0,01 až 0,5 m/s2 

Rozsah pracovních teplot: 5 až 35 °C 

Hladina hlučnosti v místě obsluhy: 83 db (A) 
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Řídicí systém je umístěn v samostatné skříni, která je se strojem propojena kabely. 

Její umístění je zobrazeno na výkrese dispozice stroje. (viz. Příloha M:) 

Rozměry skříně: 

Tabulka 10 Technické parametry skříně 

Délka: 480 mm 

Šířka:  1000 mm 

Výška:  1160 mm 

Hmotnost: 120 kg 

 

3.2 Elektronika stroje 

Propojení aktivních prvků stroje s řídícím systémem je realizováno kabely. Ty jsou 

umístěny v nosičích nebo kabelových žlabech. Kabely jsou uzpůsobeny pro použití v těchto 

žlabech.  

Mezi aktivní prvky patři servomotory, inkrementální čidla pro snímání otáček a 

polohy, referenční a koncové spínače pro zabránění nárazu vozíku do konce vedení, ovládací 

prvky na rámu stolu – drivery pro motory apod. a elektromagnetické ventily pro uzavření 

přívodu vody a abraziva. 

Jejich propojení je znázorněno ve schématu elektronického zapojení (viz. Obr. 11 z 

Příloha M:) 
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Obr. 11 Schéma zapojení 
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3.3 Popis pracoviště 

Laboratoř se nachází v přízemí budovy J v areálu VŠB. Místnost má rozměry přibližně 

6x4 metry. Stroj je situován uprostřed a s ohledem na prostor pro obsluhu zabírá většinu 

místnosti, viz Obr. 12. V pravém zadním rohu je pak vysokotlaké čerpadlo. (viz. Obr. 13) 

 

 

 

 

 

Obr. 12 – Řezačka vodním paprskem a ovládací panel 

Obr. 13 Vysokotlaké čerpadlo 
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Instalaci řezacího stolu provádí pracovníci výrobce. Umístění jednotlivých částí 

přístroje je vyobrazeno na výkresu prostorové dispozice (viz. Příloha M:) a je zakázáno stůl 

přemisťovat bez svolení výrobce. 

Stůl je ukotven v podlaze pomocí 4 kotevních šroubů na každé noze pomocí kterých 

se dá ustavit do roviny. Detaily ukotvení jsou uvedeny v kotevním plánu doloženém v 

příloze. (viz. Příloha D:) 

Pracovní prostředí je znečištěné abrazivem, které se díky odrážení řezací kapaliny 

dostává všude. Při každodenním provozu je potřeba minimálně jednou za týden sejmout 

krycí měchy a vyčistit kolejnice a pojezdy od prachu. Dále je potřeba jednou za měsíc 

nastříkat vodící tyče teflonovým PTFE povlakem a namazat trapézový šroub osy Z. V 

závislosti na prašnosti pracovního prostředí je potřeba čistit taky filtry ventilátoru a výstupu 

vzduchu na boku řídicího systému. 

3.4 Demontáž 

Pro sestrojení 3D modelu bylo potřeba identifikovat použité komponenty, které byly 

většinou zakrytované proti vniknutí abraziva. Z velké části se jednalo o pásy plechu, které 

byly uchyceny pomocí imbusových šroubů. Lineární vedení je chráněno koženým měchem, 

který se pohybuje spolu se suportem. 

 

3.4.1  Demontáž měchů 

Sejmutí měchů je poměrně snadné z důvodu potřeby čistit vedení minimálně jednou 

týdně. 

Na každé straně jsou použity dva měchy. První měch je připevněn k čelu stolu a jeho 

konec k přední straně vozíku lineárního vedení. Druhy pak vede od zadní strany vozíku ke 

konci stolu. 
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Měch je na obou koncích opatřen plechem. Na lineárním vedení a obou koncích stolu 

jsou umístěny hliníkové desky, které mají na straně drážku. Do té se nasune plech na konci 

měchu. (viz. Obr. 14) 

Obr. 14 – Systém uchycení měchu 

 

3.4.2 Demontáž krytů lineárního vedení podélného 

Tyto kryty tvoří zároveň držáky měchů. Jedná se o hliníkovou desku spojenou s jackelem na 

kterém je uchyceno vedení. Spojení je provedeno pomocí dvou imbusových šroubů M8 

se zápustnou hlavou. (viz. Obr. 15) 

 

Obr. 15 – Vedení podélné, čelo 
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3.4.3 Demontáž krytů vozíku 

Vozíky jsou sestaveny z profilů firmy Item24 [8]. Aby se nečistoty nedostaly mezi 

vodící plochy jsou vozíky z vnějších stran zakrytovány. Z přední a zadní části tvoří kryt 

zároveň držák měchu. Je uchycen pomocí dvou imbusových šroubů M8 se zápustnou hlavou 

a speciálních T matic které jsou vsazeny do drážek profilů. (viz. Obr. 16) 

Z boku je pak vozík chráněn plechem, který je rovněž pomocí tří šroubů M8 

s imbusovou hlavou a T matic spojený s profilem. (viz. Obr. 17) 

3.4.4 Demontáž Oplechování stolu 

Stůl je na čele a bocích osazen tabulemi plechu na kterých je i logo firmy PTV. Tyto 

plechy jsou použity spíše pro vizuální efekt.  

Obr. 16 Demontáž měchu 

Obr. 17 Demontáž krytu 
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Každý je pomocí několika šroubů M6 s imbusovou hlavou spojen s rámem stolu. 

Šrouby se šroubují přímo do závitových děr vyvrtaných do jackelů stolu. 

3.5 Měření a identifikace komponent 

Po demontáži byly postupně proměřeny jednotlivé podsestavy stroje. U většiny 

podsestav bylo potřeba změřit hlavní rozměry a následně pak identifikovat polotovary ze 

kterých jsou sestaveny a dohledat o nich informace.   

K měření byl použit svinovací metr a posuvka. Byla měřena hlavně šířka, délka a 

výška podsestav a polotovaru. U většiny rozměru není pro funkci stoje přesnost nijak 

důležitá a slouží především k správnému určení polotovarů z katalogu výrobce. 

3.6 Problémy stroje 

Současný stroj umí řezat pouze ve 2D, což je vhodné jen k dělení rovinných obrobku, 

především plechů. Pohybová osa Z, slouží pouze k nastavení výšky trysky nad povrchem 

obrobků a je ovládána manuálně.  

Do budoucna katedra fyziky plánuje přestavbu osy Z na počítačově řízenou tak, aby 

bylo možné obrábět i tvarově složitější obrobky. 

Příčný suport, který nese pohybovou osu z je z horní části uzavřen a nebylo mi 

umožněno do něj nahlédnout, proto nebylo možné zjistit propojení pohonu osy Z a 

rozmístění elektroniky sloužící k řízení a polohování osy Z. 

 

 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

33 

4 Tvorba 3D modelu  

V této kapitole je popis tvorby 3D modelu stroje a jeho rozdělení na jednotlivé 

podsestavy. Dále pak popis použitých komponent dohledaných na trhu.  

4.1  Filozofie tvorby modelu 

Model byl vytvořen na s ohledem na transport a montáž na pracoviště, kdy bylo 

potřeba vyřešit rozměry podsestav tak, aby je pracovníci byli schopni dostat do cílových 

poloh.  

Pozornost byla věnována taky ustavení rámu polohovadla to roviny. To obnášelo 

vyřešení postupu montáže jednotlivých dílů vedení a jejich řešení s ohledem na výrobní 

technologii.  

Na základě těchto poznatků byly vytvořeny výrobní výkresy určených dílů 

polohovadla. 

4.2 Rozdělení podsestav 

Na základě úvahy byl stroj rozdělen do jednotlivých podsestav tak, aby splňovaly požadavky 

na přepravu a montáž. Zároveň ulehčují práci s modelem a je přehlednější. (viz. Obr. 18) 

 

Obr. 18 Rozdělení podsestav 
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Vana – Tvoří základ stroje, ložnou plochu a jímku vody. 

Stůl – Umístěn okolo vany, tvoří základ pro vedení podélné. 

Vedení podélné – Umístěno na dvou delších stranách stolu, slouží jako vedení 

podélného suportu. 

Vozík – Umístěn na levém vedení podélném. Tvoří oporu pro vedení příčné. 

Vozík s pohony – Umístěn na pravém vedení podélném. Rovněž slouží jako opora a 

zároveň pohání podélný suport. 

Vedení příčné – Připevněno na vozících. Slouží jako vedení pro příčný suport neboli 

vozík osy Z. 

Vozík osy Z – Umístěn na příčném vedení, nese osu Z.  

Osa Z – Připevněna k vozíku. Slouží k nastavení výšky trysky. 

Tryska – Umístěna na výsuvnou část osy Z. Vytváří řezný paprsek. 

Jednotlivé podsestavy jsou přesněji popsány v kapitole 4.5. 

Ke stroji taky patří vysokotlaké čerpadlo, které je umístěno mimo stroj. Pomocí 

tlakových hadic dodává stlačenou vodu, je propojeno přímo s tryskou.  

Dále pak ovládací pult. Dle výkresu dispozice stroje (viz Příloha M:) má určenou 

polohu vůči rámu. Je propojen kabely a zajišťuje komunikaci mezi strojem a obsluhou 

4.3 Systém pojmenování  

Při větším počtu jednotlivých součástí ve složce je potřeba zvolit správný systém 

pojmenování tak, aby bylo jednoduché najít potřebnou součást a složka byla organizovaná. 

Zvolil jsem systém, kde je hlavní sestava označena jako nultá.  Každá další podsestava 

je pak označena číslem sestavy, do které je namontovaná a svým vlastním číslem. Například 

název 00_01_Vedení_podélné značí že tato podsestava je namontována do hlavní sestavy. 

01_01_Profil_vedení pak náleží sestavě 00_01_Vedení_podélné a tak dále. (viz.      Obr. 19) 
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     Obr. 19 Pojmenování 

4.4 Výkresová dokumentace 

V příloze je dodána výkresová dokumentace k polohovadlu stroje. Jsou to především 

výkresy podsestavy Stůl. Výkresy byly vytvořeny s ohledem na technologický postup při 

sestavování a montáži stolu 

4.5 Tvorba podsestav a částí 

Tato kapitola podrobně popisuje jednotlivé podsestavy. Jsou popsány funkce každé 

z podsestav a použité polotovary k jejich sestavení. 

 

4.5.1 Vana 

Podsestava vana je svařenec z ocelových plechů a jackelů. Její délka je 2600mm, 

šířka 1280mm a výška 800mm. K sestavení kostry vany byly použity jackely o rozměrech 

80x80mm a tloušťce stěny 6 milimetrů od firmy Ferona [9], které byly nařezány na 

potřebnou délku a svařeny tak, aby tvořily dostatečně pevnou základnu vany.  

Na kostru jsou zevnitř vodotěsně přivařeny plechy, které tvoří jímku pro vodu a 

abrazivo. Uvnitř je jímka rozdělená do dvou komor tak, aby se v nich usadilo abrazivo a 

voda mohla být odčerpávána a znovu využita. 

Na stěnách vany jsou zevnitř přivařeny zhruba 100mm dlouhé kusy U profilu 

50x30mm s roztečí 10 milimetrů. Zespod je na čela U profilu přivařen plech. Do mezer mezi 
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Profily a do zářezů v prostřední stěně komory jsou vsazeny ohnuté pásy plechu. Ty tvoří 

základnu pro rošt, na který se ukládá obrobek. (viz. Obr. 20) 

 

Obr. 20 Vana 

 

4.5.2 Stůl 

Stůl (viz. Obr. 21) tvoří konstrukce z totožných profilů jako má vana. Jeho rozměry 

jsou 3500 mm délka, 1720mm šířka a 850mm výška. Je rozdělen na čtyři podsestavy tak, 

aby ho bylo možné na místo dopravit a aby mohl být přesně ustaven do roviny pro montáž 

vedení.  

 

Obr. 21 Stůl 

 

Podsestavy jsou následující: 

Čelo – Je to svařenec ze čtyř profilů 80x80x6mm [9] a čtyř přírub, (viz. Obr. 22.). 

Na dva kratší profily jsou navařeny příruby, které na jedné straně slouží jako ukotvení k zemi 
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a na druhé straně jsou propojeny šrouby se základnou vedení. Tyto svařence tvoří “nohy“ 

stolu.  

Nohy jsou pak propojeny dvěma delšími profily, ty jsou k nohám z boku přivařeny 

po celém obvodu čela profilu.  

Celé čelo se z technologických důvodů musí obrobit tak, aby horní a spodní příruby 

byly rovnoběžné a stůl byl přesný. 

 

Obr. 22 Čelo stolu 

Prostřední noha – Je obdobný svařenec jako nohy čela. Z technologických důvodů 

se musí rovněž brát ohled na rovnoběžnost přírub. (viz. Obr. 23) 

 

Obr. 23 Noha stolu 
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Vzpěra – Prostřední nohy a čelo stolu spojují vzpěry, (viz. Obr. 24). Ty jsou tvořeny 

stejným profilem, který má zkosená čela. Na čela jsou přivařeny příruby, přes které je 

pomocí šroubu vzpěra připevněna na bok čela a nohy stolu. Slouží ke zpevnění celé 

konstrukce. 

 

Obr. 24 Vzpěra 

Základna vedení – Na konstrukci stolu je pak na dvou delších stranách pomocí 

dvanácti šroubů M8 přišroubovaná základna pro lineární vedení podélné. Tu tvoří 

obdélníkový profil 140x80mm o délce 3490mm. (viz. Obr. 25) 

Uvnitř profilu jsou na obou čelech přivařeny destičky s dvěma dírami, do kterých se 

montuje držák měchu.  

Na boku jsou pak přišroubovány ohnuté plechy sloužící jako kryty proti vodě a 

abrazivu. 

Shora je pak vyrobeno 18 závitových děr do kterých se přišroubuje vedení podélné. 

 

Obr. 25 Základna vedení 
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4.5.3 Vedení podélné 

Podélné vedení je namontováno na základnu vedení a slouží jako kolejnice pro 

vozíky podélného suportu. Na pravém vedení je pak namontován ozubený hřeben. Tvoří ho 

pět různých dílu. (viz. Obr. 26) 

 

Obr. 26 Vedení podélné 

Profil vedení -  Tento profil, (viz. Obr. 27), je od firmy Item24 [8] a patří do 

takzvaných stavebnicových systémů. Profily jsou vyrobeny z tvrzeného hliníku, mají 

specifický průřez a vynikají vysokou pevností a jednoduchostí propojení s jejich ostatními 

produkty.  

Jeho rozměry jsou 40x40 mm a slouží jako základ pro montáž držáku vodících tyčí. 

 

Obr. 27 Profil vedení podélného 
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Držák vodící tyče –V bočních drážkách vedení je nalisován držák vodících tyčí, viz 

Obr. 28. Je to rovněž produkt firmy Item24 [10] dodáván přímo k jednotlivým profilům. 

Představuje ho hliníková tyč se specifickým průřezem, která je uzpůsobena k nalisování 

vodící tyče. Jeho funkce je patrná z Obr. 26 

 

Obr. 28 Držák vodící tyče 

Vodící tyč – Vodící tyč [11] je vsazena do držáku a slouží jako styková plocha pro 

kladky vozíku podélného suportu. Je to ocelová tyč o průměru 14mm s povrchovou úpravou 

proti otěru. (viz. Obr. 26) 

Hliníková deska – Profil vedení je usazen na hliníkové desce, která slouží k ustavení 

vedení do roviny. Deska je dle potřeby obrobena tak, aby vyrovnala odchylky vzniklé při 

ustavování stolu. (viz. Obr. 26) 

Spojovací materiál – Spojení profilu s deskou a zároveň se stolem je realizováno 

pomocí speciálních T matic [12] a šroubů, které rovněž dodává firma Item24. Mají speciální 

tvar a přímo zapadají do drážek vedení. Šrouby jsou pak montovány do závitových děr 

v profilu základny vedení. (viz. Obr. 26) 

4.5.4 Vozíky 

Pohyb podélného suportu po vedení je realizován pomocí vozíků. Na levé straně 

stroje je umístěn vozík, který slouží pouze k podpírání suportu, na pravé straně je pak vozík 

vybaven pohonem a elektronikou.  

Vozík levý – Je tvořen hliníkovými profily a ložiskovými jednotkami, které dodává 

firma Item24 [8]. Základnu tvoří profil 160x40mm. Na něm jsou pak namontovány čtyři 

ložiskové jednotky s kladkami [13], které realizují vazbu mezi vedením a suportem. (viz. 

Obr. 29) 
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Obr. 29 Vozík levý 

Vozík pravý – Je rovněž tvořen profily a ložiskovými jednotkami od firmy Item24. 

Oproti vozíku levému je ale delší a rozšířený o další profil na němž je umístěna kabeláž.  

Vozík je vybaven DC motorem s planetovou převodovkou od firmy Pittman (Příloha 

N:). Vedle motoru je pak umístěna řídící jednotka. Přes pastorek a ozubený hřeben 

s modulem 1.5 je pak realizován posuv podélného suportu. (viz. Obr. 30) 

 

Obr. 30 Vozík Pravý 

4.5.5 Vedení příčné – podélný suport 

Toto vedení, viz Obr. 31, je namontováno na vozíky a dohromady tvoří podélný 

support. Je sestaveno z dvou obdobných profilů o rozměrech 120x40mm [8], které jsou 

spojeny pomocí T matic a šroubů [12]. Tvoří tak dostatečně tuhou základnu pro pohyb 

příčného suportu s řezací hlavou. 

Na horním profilu je stejně jako na podélném vedení nalisován držák s vodící tyčí, 

po kterém se pohybuji kladky vozíku osy Z. Nahoře je pak namontován ozubený hřeben pro 

realizaci pohybu vozíku. (viz. Obr. 32) 
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Obr. 31 Vedení příčné 

 

Obr. 32 Podélný suport 

 

4.5.6 Vozík osy Z 

Tento vozík (viz. Obr. 33) má podobný základ jako předešlé vozíky. Tvoří ho profily 

[8] a ložiskové jednotky [13] firmy Item24. Na něm je pak namontována konstrukce z profilů 

různých rozměrů a tvoří schránku pro pohony a elektroniku. Z čela této schránky je pak 

pomocí speciálních držáku a T matic přišroubována pohybová osa Z s řezací hlavou.  

Shora je schránku uzavřena plechem. Plech je přišroubován a skrz díry v něm jsou 

vedeny dráty pro napájení elektroniky a motorů. Z provozních důvodů a časové náročnosti 

demontáže jednotlivých drátu nebylo možné tento plech sundat, a proto nemohu přesně 

specifikovat použité komponenty a jejich uložení v schránce. Do budoucna tato demontáž 

bude nutná pro modernizaci stroje. 
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Obr. 33 Vozík osy Z 

 

4.5.7 Osa Z 

Pohybová osa Z (viz. Obr. 34) je umístěna na přední straně vozíku. Realizuje zdvih 

řezací hlavy tak, aby se dala nastavit výška trysky nad obrobkem.  

Pohyb je realizován přes kuličkový šroub. Na šroubu je umístěna speciální matice, 

která je sešroubovaná s vozíkem [15], ten se pohybuje po prismatickém vedení [14]. Na 

vozíku je pak připevněna výsuvná část osy Z, která nese hlavu.  

Z provozních důvodů mi nebylo umožněno demontovat všechny potřebné části tak, 

abych byl schopen zjistit přesné rozložení komponent a jejich propojení. Při tvorbě modelu 

jsem vycházel z informací uvedených na stránce výrobce a vlastní úvahy.  
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Obr. 34 Osa Z 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

45 

4.5.8 Tryska 

Na výsuvné části osy Z je umístěna tryska. Tryska slouží k vytvoření řezného 

paprsku vody. Dochází v ní k smísení vody s abrazivem a urychlení proudu vody která je 

následně hnána vysokou rychlostí na obrobek.  

Je sestavena z několika částí. Shora je k ní připojena vysokotlaká hadice s tlakovou 

vodou, z boku je pak hadicí přiváděno abrazivo. Proud vody strhává zrna písku a vzniká tak 

řezná směs.  (viz.  Obr. 35) 

 

 

Obr. 35 Tryska 
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5 Návrh úpravy pohybové osy Z 

Osa Z nyní nabízí zdvih pouze 200 milimetrů a je ovládána manuálně, pomocí tlačítek 

na ovládacím pultu. Řezací hlava upevněná na ose je určena pouze k řezání ve 2D. 

Pro obrábění ve 3D by bylo potřeba zvýšit rozsah pohybu osy a modernizovat řídící 

systém. Tato operace by obnášela kompletní přestavbu, kdy by bylo potřeba vyrobit nový 

rám osy a nainstalovat delší kuličkový šroub. Pro počítačové řízení by se musela přidat 

výpočetní jednotka a modernizovat celý systém. Jako další by bylo potřeba vyměnit řezací 

hlavu za modernější, s kloubem, umožňujícím natočení trysky. Díky tomu bude stroj 

schopen obrábět tvarově složitější součásti.  

Další možnost by bylo pořízení osy Z z jiného stroje, který je uzpůsoben k obrábění ve 

3D. Firma PTV nabízí náhradní díly a repasované stroje. Po domluvě by se jistě dala sehnat 

kompletní, funkční osa, která by se namontovala na stroj. Bylo by také potřeba modernizovat 

řídicí systém a dokoupit řezací hlavu pro 3D. Tato možnost se mi jeví jako nejjednodušší a 

nejefektivnější. 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo připravit 3D model stroje pro řezání vodním paprskem 

umístěného v laboratoři katedry fyziky. Dále se důkladně seznámit s technologií řezání 

vodním paprskem, provést průzkum trhu nabízených systému pro řezání vodou a 

navrhnout možnou úpravu pohybové osy Z na počítačově řízenou, aby byl stroj schopen 

obrábět v 3D. 

Pro sestrojení 3D modelu bylo potřeba demontovat oplechování a kryty jednotlivých 

částí stroje pro pozdější proměření a identifikaci použitých komponent. Byla taky 

identifikována většina elektronických součástí a je doloženo schéma jejich zapojení. Dále 

byl zpracován podrobný postup demontáže sloužící k ulehčení práce budoucím 

pracovníkům. 

Na základě získaných informací byl sestrojen detailní 3D model stroje. Rozložení 

modelu do jednotlivých podsestav vychází z úvahy nad transportem a montáži 

jednotlivých části stroje tak, aby bylo možné dostat všechny podsestavy na pracovní 

místo a následně zajistit ustavení rámu stroje do roviny. Model je funkční, u většiny částí 

jsou definovány materiály a hmotnosti.  

K rámu stroje byla zpracována technická dokumentace obsahující jak sestavné, tak i 

výrobní výkresy jednotlivých částí. Výkresy zohledňují nutnost přesného ustavení rámu 

do roviny k zajištění přesnosti stroje. 

Na závěr byla navržena možná úprava pohybové osy Z na počítačově řízenou. Byly 

navrženy dva postupy. První spočívá v kompletní přestavbě osy a řídícího systému, ve 

druhém postupu by byla osa Z nahrazena osou ze stroje, který byl uzpůsoben pro obrábění 

ve 3D. 
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Přílohy 

Příloha A: CD – Bakalářská práce v elektronické podobě CD > Bakalářská práce 

Příloha B: 3D model stroje. CD > složka Model > 00_celek 

Příloha C: Výkres sestavy polohovadla. CD > složka výkresová dokumentace > 

00_a2_celek 

Příloha D: Výkres ukotvení stroje. CD > složka výkresová dokumentace > 

00_a2_celek_ukotvení 

Příloha E: Výkres jackelu stolu. CD > složka výkresová dokumentace > 01_jackel 

stolu80x80x740 

Příloha F: Výkres příruby spodní. CD > složka výkresová dokumentace > 01_priruba 

160x160x10 

Příloha G: Výkres příruby spodní. CD > složka výkresová dokumentace > 

01_prirubahorni 130x130x10 

Příloha H: Výkres podsestavy nohy stolu pro čelo. CD > složka výkresová dokumentace 

> 02_01_noha_stolu_čelo 

Příloha I: Výkres podsestavy nohy stolu. CD > složka výkresová dokumentace > 

02_01_noha_stolu_middle 

Příloha J: Výkres podsestavy čela stolu. CD > složka výkresová dokumentace > 

02_01_celostolu  

Příloha K: Výkres jackelu stolu. CD > složka výkresová dokumentace > 

02_jackelstul_1500 

Příloha L: Uživatelská příručka systému PTV CD > složka dokumentace > Uživatelská 

příručka systému PTV 

Příloha M: Návod k instalaci, obsluze a údržbě stroje. CD > složka dokumentace > 

Návod k instalaci, obsluze a údržbě stroje 

Příloha N: Motory – dokumentace. CD > složka dokumentace > 8MS Three-phase 

Synchronous Motors 

Příloha O: Planetová převodovka – dokumentace. CD > složka dokumentace >  

 


