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2009, 35 s. Bakalářská práce, vedoucí Sadílek, M. 

Bakalářská práce se zabývá nekonvenčními metodami obrábění, které se pro svou 

produktivitu začínají využívat stále častěji. V úvodu je popsána konkrétní problematika 

jednotlivých technologii se současným využitím. V další časti jsou dané metody navzájem 

porovnávány na základě technických a technologických  parametrů. V práci je také uvedená 

charakteristika nekonvenčního stroje, který se využívá ve společnosti Třinecké železárny, a.s. 

Po předchozích kapitolách následuje návrh využití nových nekonvenčních metod obrábění pro 

danou společnost. V poslední části bakalářské práce je uvedeno technicko – ekonomické 

zhodnoceni na základě získaných informací a  realizace, která určuje pro danou společnost 

vhodnou technologii a obráběcí stroj.  
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KONEČNÝ, T. Analysis of unconventional methods of machining in metallurgic company. 

Ostrava: Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University of Ostrava,      

2009, p. 35 Thesis, head: Sadílek, M. 

The thesis deals with unconventional methods of machining, which have recently begun 

to be exploited more often because of their productivity. The preliminary part of the paper 

describes particular problems of the individual technologies, which are currently used. In the 

next part of the work said methods are compared to each other on the basis of their technical 

and technological parameters. The thesis also mentions the characteristics of an 

unconventional machine used in Třinecké železárny, a.s. After that follows the project of 

usage of the new unconventional methods of machining for the aforementioned company. The 

last part of the paper consists of the technical – economic evaluation on the grounds of 

acquired information and realization which designates the suitable technology and machine 

tool for the company in question. 
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Seznam použitého označení, jednotek a zkratek 
CM   Chemical Machining Chemické obrábění 

EBM Electron Beam Machining Obrábění paprskem elektronů 

ECM Electro Chemical Machining Elektrochemické obrábění 

EDM Electro Discharge Machining Elektroerozivní obrábění 

LBM Laser Beam Machining Obrábění paprskem laseru 

NMO Nekonvenční metody obrábění  

PBM Plasma Beam Machining Obrábění paprskem plazmy 

USM Ultrasonic Machining Ultrazvukové obrábění 

WJM Water Jet Machining Obrábění paprskem vody 

Ep měrná práce [J . mm-3] 

P výkon [W] 

Pč příkon čerpadla [W] 

Pos příkon obráběcího stroje  [kW] 

Qv úběr materiálu [cm3 . min-1] 

R rádius [mm] 

Ra jakost povrchu [μm] 

T   teplota [K] 

U napětí [V] 

a šířka řezné spáry [mm] 

aj.                A jiné  

apod.           A podobně  

dd průměr drátu [mm] 

dha kruhový průřez hydroabrazivního paprsku  [mm] 

dl kruhový průřez laserového paprsku [mm] 

dv kruhový průřez vodního paprsku [mm] 

f frekvence [Hz] 

h hloubka ovlivněné vrstvy [μm] 

p pracovní tlak vody [Pa] 

t tloušťka materiálu  [mm] 

v rychlost obrábění [m . min-1] 

 úkos [°] 
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Úvod 
 

Třinecké železárny v Třinci patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní 

výroby v České republice. Byly založeny v roce 1839. V roce 1906 se staly železárny 

nejvýznamnější součástí Báňské a hutní společnosti. Z tohoto období pochází také ochranná 

známka „tři kladiva v kruhu“, která doprovází třinecké hutní výrobky i v dnešní době. Již ve 

dvacátých letech 20. století patřily železárny k nejmodernějším hutním závodům s uzavřeným 

hutním výrobním cyklem ve střední Evropě. V roce 1991 byly převedeny na státní akciovou 

společnost a od roku 1996 jsou Třinecké železárny zcela odstátněny a jejich vlastníkem je 

akciová společnost Moravia Steel. 

Součástí skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel jsou další dceřiné společnosti, 

které vznikly v průběhu procesu restrukturalizace. Mezi významné také patří Strojírny Třinec, 

a.s. Je to společnost s dlouholetou tradicí výroby strojírenských výrobků jako jsou 

technologické celky, ocelové konstrukce, zařízení pro hutní provozy, strojní součásti, 

náhradní díly. Základ společnosti tvoří tři výrobní provozy – soustružna válců, drobné 

kolejivo a mechanické dílny, ve kterých mi bylo umožněno pracovat na zadaném tématu 

bakalářské práce. 

Cílem práce je navrhnout novou technologii obrábění, která by měla v budoucnu značné 

uplatnění oproti stávajícím metodám, které jsou ve společnosti již využívány. Nekonvenční 

technologie obrábění nejsou tak známy jako klasické metody, proto jsou v úvodní části  

stručně popsány. Práce obsahuje vybrané technické, technologické a ekonomické informace 

potřebné ke zjištění, zda se společnost rozhodne pro novou technologii a pořízení nového 

stroje.  
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1  Popis jednotlivých nekonvenčních metod obrábění 
 

Některé materiály s vysokou pevností, tvrdostí, houževnatostí není možné standardními 

metodami hospodárně obrábět. Proto se využívají jiné technologie, které jsou daleko 

přijatelnější. U NMO rychlost a výkonnost obrábění nezávisí na mechanických vlastnostech 

materiálu, materiál nástroje nemusí být tvrdší než obráběný materiál, lze provádět složité 

technologické operace.  

  Rozdělení nekonvenčních metod obrábění do základních skupin: 

 elektroerozivní metody obrábění,  

 elektrochemické metody obrábění, 

 chemické obrábění,  

 obrábění ultrazvukem,  

 obrábění laserem, 

 obrábění plazmou, 

 obrábění paprskem elektronů, 

 obrábění vodním paprskem, 

 obrábění iontovým paprskem, 

 obrábění proudem vzduchu. 

1.1 Elektroerozivní metody obrábění 
EDM jsou charakterizovány úběrem materiálu, který je vyvolán elektrickými výboji 

mezi katodou, kterou nejčastěji tvoří nástroj (elektroda) a anodou (obrobek). Nástroj je 

společně s obrobkem ponořen do dielektrika, což je kapalina s vysokým elektrickým 

odporem. Základem úběru materiálu je elektroeroze. Takto můžeme opracovávat pouze 

elektricky vodivé materiály. Výboje mezi elektrodami probíhají ve vzdálenosti                        

5 m  – 100 m . Elektroerozivními metodami lze použít pro hloubení dutin zápustek a forem, 

výrobu složitých tvarových povrchů.  

Materiál elektrody má mít vysokou elektrickou vodivost, dobrou obrobitelnost, vysoký 

bod tavení a dostatečnou pevnost, aby se při práci nedeformoval. Na opotřebení elektrody má 

největší vliv teplota tavení použitého materiálu. Nejčastěji používaným materiálem je grafit, 

který je dobře obrobitelný. Nevýhodou je znečištění stroje. Dále se také používá měď 

s dobrou elektrickou vodivostí a wolfram pro výrobu děr menších než  0,2 mm. [17]  
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Jako dielektrika se používají strojní olej, transformátorový olej, petrolej, destilovaná 

voda, deionizovaná voda.  

Bod vzplanutí kapalného pracovního prostředí musí být vyšší než T = 333,15 K, protože 

při výbojích vznikají vysoké teploty, které způsobují oteplení elektrod a dielektrika.  

Dielektrikum musí splňovat hygienickou a ekologickou nezávadnost. Požadavkem je 

také nízká pořizovací cena. [16, 8] 

1.2 Elektrochemické metody obrábění 
Elektrochemické obrábění je metoda beztřískového řízeného obrábění elektricky 

vodivých materiálů. Obrobek je ponořen do elektrolytu a dochází na něm k reakci, při které se 

kationy elektrolytu slučují s anionty kovu a postupně ubírají kov z anody. Anoda kopíruje tvar 

katody. Úběr materiálu závisí na pracovní mezeře mezi elektrodami, která bývá                 

0,05 mm – 1 mm, na teplotě, rychlosti proudění a složení elektrolytu. Mezi materiály, které 

jsou elektrochemickým obráběním špatně obrobitelné, patří šedá litina, slitiny s velkým 

obsahem uhlíku a duraly obsahující křemík. [16] 

1.3 Chemické obrábění 
Podstatou CM je odleptávání vrstev materiálu o tloušťce několika setin milimetru až 

několika milimetrů z povrchu obrobku. Jako leptací prostředek se používá kyselina nebo 

hydroxid. Leptání je řízený úběr vrstvy materiálu z povrchu obrobku chemickou reakcí, která 

vzniká mezi obrobkem a nástrojem. Místa, která nemají být obrobená se zakrývají maskou 

nebo ochranným nátěrem z laků v tloušťce 0,15 mm – 2 mm. Při leptání do hloubky               

1 mm – 3 mm se udává dosažitelná přesnost 0,005 mm. Odleptáváním nelze vytvořit ostré 

hrany. [12] 

1.4 Obrábění ultrazvukem 
USM se používá při obrábění neprůchozích nebo průchozích otvorů malých průměrů. 

Dále také při výrobě složitých tvarů a reliéfů do hloubky až 50 mm. Využívá se při obrábění 

křehkých a tvrdých materiálů. 

Obrábění ultrazvukem je založeno na působení nástroje, který kmitá frekvencí               

f = 20 000 Hz až 30 000 Hz amplitudou 10 μm až 20 μm kolmo na obráběný povrch 

materiálu. Je to úběr materiálu (mechanický) obrobku účinkem pohybu zrna abrazivního 

materiálu. Zrna jsou přiváděna mezi obráběný povrch a nástrojem přitlačována na povrch, tím 

dochází k překopírování tvaru činné části  nástroje do obrobku. [2] 
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1.5 Obrábění laserem 
Tato metoda je založena na přeměně světelné energie na energii tepelnou, materiál se 

taví a odpařuje. Laser pracuje na principu vynuceného záření. K obrábění je využito energie 

paprsků fotonů, které jsou soustředěny na velmi malou plochu obrobku. Zdrojem světelného 

paprsku je laser. Paprsek fotonů je vychylován optickými systémy. LBM se používá pro 

řezání tenkostěnných trubek. [6] 

1.6 Obrábění plazmou 
Při řezání je odřezávaná vrstva materiálu odebíraná nástrojem s jednou nebo více 

řeznými hranami s určitou geometrii ve formě třísky. Nástroj je v přímém kontaktu 

s obrobkem. Při PBM dochází k tavení řezného materiálu teplotou vyšší než T = 10 273 K. 

K rozkladu molekul dochází v elektrickém oblouku, který hoří mezi netavící se elektrodou a 

řezným materiálem. Z hořáku vychází vysokou rychlostí paprsek plazmy, materiál se taví a je 

kinetickou energií proudu vytlačován z místa řezu. [6] 

1.7 Obrábění paprskem elektronů 
EBM patří mezi progresivní výrobní procesy především v oblasti mikroobrábění. je 

založeno na kinetické energii proudu urychlených elektronů. V místě dopadu paprsku 

elektronů se jejich kinetická energie  mění v tepelnou energii, materiál obrobku taje  a 

odpařuje se. Paprsek vniká do materiálu  do určité hloubky, kde se pohyb elektronů zastaví, 

vzniklá tepelná energie se koncentruje pod povrchem a způsobuje erupční odpařování 

materiálu. [13] 

1.8 Obrábění vodním paprskem 
Pracovní tlak vody pro řezání vodním paprskem se pohybuje v rozmezí                         

p = 50 000 000 – 415 000 000 Pa. Tlakovým zdrojem jsou speciální vysokotlaká čerpadla, 

která se liší příkonem ( Pč =  11 000 W – 150 000 W) a průtokem vody. Paprsek vzniká v 

řezací hlavě zakončené tryskou. Při zpracování měkkých materiálů se používá čistý vodní 

paprsek, pro ostatní případy je třeba použít abrazivní paprsek. 

Technologii řezání vodním paprskem lze využít pro dělení nejrůznějších materiálů, 

například ocelí, titanu, mědi, niklu, skla aj. [3] 
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1.9 Obrábění iontovým paprskem 
Iontový paprsek se dnes převážně používá na vytváření matric a při čištění a hlazení 

povrchu. 

Výhody : 

 lze obrábět téměř všechny materiály, 

 vyšší hodnota úběru, 

 vysoká kvalita obrobeného povrchu a kolmosti stěn opracovaných drážek. 

Nevýhody: 

 nutnost aplikace této metody ve vakuu, 

 vysoká cena potřebného zařízení.[13] 

1.10 Obrábění proudem vzduchu 
Materiál obrobku je při této metodě obrábění odebírán mechanickým nárazem proudu 

vzduchu, který má vysokou rychlost a obsahuje abraziva. Na rychlost odebírání materiálu a 

kvalitu povrchu má vliv například tlak vzduchu, velikost brusných částic, vzdálenost mezi 

nástrojem a obrobkem aj. Tento způsob obrábění je poměrně pomalý proces. Optimální 

hodnota pracovního tlaku je 5 000 000 Pa. Jako abraziva se používá prach z oxidu hlinitého 

nebo karbidu křemíku.  

Mezi nejčastější aplikace patří výroba drážek a složitých otvorů. Technologie se také 

používá v automobilovém průmyslu pro vyrývání čísel na tvrzená skla oken a v leteckém 

průmyslu pro zaoblování hran při výrobě součástek leteckých turbín. [2] 
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2 Srovnání jednotlivých nekonvenčních metod 
obrábění 

 

Jednotlivé nekonvenční metody obrábění se odlišují zejména dle fyzikálních účinků 

použitých pro obrábění.  

NMO s elektro – tepelným principem využívají teplo pro řízené odtavování materiálu. 

Elektrochemické obrábění kovů je založeno na intenzivní elektrolýze.  

Podstatou nekonvenčních metod obrábění s chemickým principem je využití 

chemických reakcí pro obrábění.  

Mechanické metody obrábění jsou založeny na stimulaci abrazivních nebo erozivních 

účinku vhodných látek, např. brusiv a kapalin. [13] 

2.1  Porovnání výkonných parametrů 
Nedostatkem některých NMO je menší produktivita. Srovnání dosahovaných úběru 

materiálu VQ  je v tabulce (Tab. 2.1), kde jsou uvedeny hodnoty měrné práce PE , vynaložené 

na obrobení jednotkového objemu, charakterizující energetickou náročnost jednotlivých 

metod a příkonu obrábění. 

Při nekonvenčních metodách obrábění se často využívají CNC řídící systémy, které 

rozšiřují oblast jejich využití. 

CNC systémy pro NMO mají přednost v řízeném cyklu pohybů a úběru materiálu. 

Stroje jsou řízeny ve třech osách a některé i v šesti osách. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 14 -   

Tab. 2.1 Srovnání výkonových parametrů vybraných metod obrábění [18] 

Způsob 

Obrábění 

Úběr materiálu 

VQ  

( 13 min cm ) 

Měrná práce 

PE  

( 3mmJ ) 

Příkon 

obráběcího stroje 

OSP  

( kW ) 

Soustružení 

Frézování 

 

až 1 000 

 

1 – 10 
 

5 – 50 

Broušení 5 – 100 5 – 200 5 – 150 

Elektroerozivní 

Obrábění 

 

5 

 

100 – 1 000 

 

10 

Plazmové 

Obrábění 

 

100 

 

500 – 1 000 

 

50 – 150 

Obrábění elektro-

novým paprskem 

 

~ 0,01 

 

1 500 

 

100 

Obrábění laserem 0,005 až 30 000 5 – 15 

Elektrochemické 

Obrábění 

 

15 – 25 

 

10 – 100 

 

200 

Ultrazvukové 

obrábění 

 

~ 10 

 

1 000 – 3 000 

 

1 – 5 

 

2.2 Fyzikální technologie obrábění 
U fyzikálních technologií obrábění nezávisí obrobitelnost materiálu na jeho 

mechanických vlastnostech (na pevnosti, tvrdosti) jako je tomu u klasického třískového 

obrábění. Oproti klasickému obrábění se nekonvenční metody uplatňují hlavně z následujících 

důvodů:  

 rostoucí podíl těžkoobrobitelných materiálů, 

 možnost opracování značně nepravidelných tvarů, 

 výroba přesných miniaturních součástí, 

 vhodnost uplatnění v automatizovaných provozech. [17] 
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Tab. 2.2 Dosahované parametry jednotlivých metod [18] 

 

Technologie obrábění 

Jakost povrchu 

 aR  

)( m  

Přesnost rozměrů 

)(mm  

Hloubka ovlivněné 

vrstvy 

h 

)( m  

EDM 

Hrubování 

Na čisto 

 

nad 6 

3,2 – 1,6  

 

 0,5 – 0,02  

 0,02 – 0,01  

 

200 – 300  

20 – 50 

USM 0,4 – 6,3  0,02 – 0,1 0 

LBM 3 – 6  * 100 

EBM 50 – 6,3  * 0 

PBM 50 – 12  * 500 – 800  

WJM 

Řezání bez abraziva 

Řezání s abrazivem 

 

12 – 1,6 

12 – 2,5 

 

 0,1 

 0,5 – 1  

 

0 

0 

Poznámka:  * Při obrábění paprskem laseru, elektronů a plazmy je přesnost rozměrů dána přesností ovládacího 

mechanismu. 

2.3 Porovnání elektrochemického a elektroerozivního obrábění  
U elektrochemického obrábění jsou vysoké nároky na elektrolyt a jeho čištění, vyskytují 

se také problémy s odpadem. EDM se vyznačuje snazším čištěním dielektrické kapaliny a 

odpad je u této technologie nezávadný. Další srovnávací parametry jsou uvedeny v tabulce 

(Tab. 2.3). 

Tab. 2.3 Přehled parametrů dosahovaných při ECM a EDM obrábění [18] 

Parametr Elektrochemické obrábění Elektroerozívní obrábění 

Úběr materiálu (mm3 . min-1) ~ 20 000 pro zdroje 10 000A max. 5 000  

Rychlost obrábění  0,5 – 10  0,01 – 0,1 

Opotřebení nástroje bez opotřebení 1 – 30 % * 

 

Přesnost (mm)  0,01 až  0,2     0,01 až  0,005 

Poznámka: * Závisí na zdroji a pracovních podmínkách. 
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Výhodou elektrochemického obrábění je: 

 téměř žádné opotřebení elektrod (Obr. 2.1), 

 technologické parametry nezávisí na pevnosti a tvrdosti materiálu obrobku, 

 nedochází k mechanickému kontaktu elektrody s obrobkem a proto dovoluje  

     obrábět s vysokou produktivitou i méně pevné materiály obrobků,                                             

 kvalitní jakost povrchů při vysoké produktivitě výroby, 

 obrábění se uskutečňuje s nízkým napětím (pod U = 12 V),  

 produktivita elektrochemického obrábění je znatelně vyšší (Obr. 2.1). 

 

 

 

Obr. 2.1 Porovnání EDM a ECM technologie z hlediska opotřebení a produktivity [11] 

 

V porovnání s elektrojiskrovým obráběním není žádné tepelné ovlivnění povrchové 

vrstvy a struktury obráběné plochy obrobku. Vzhledem k nízkému napětí, které se 

uskutečňuje při obrábění se zvyšuje bezpečnost obsluhy stroje a vylučuje se také možnost 

vzniku požáru. [11] 
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2.4 Technické a technologické parametry NMO 

Tab. 2.4 Parametry dosahované při elektoerozivním řezání drátovou elektrodou [18] 

Tloušťka řezaného materiálu [mm] max. 350 

Úběr materiálu [mm3
 . min-1] max. 35 až 200 

Jakost obrobeného povrchu [μm] Ra=0,15 až 0,3 

Přesnost rozměrů a tvaru [μm]  1 až   3 

Rovnoběžnost řezu na 100 mm tloušťky do 2 m  

 

Tab. 2.5 Dosahované parametry ultrazvukovým obráběním [18] 

Řezání materiálu Tloušťka řezaných destiček do  5 mm 

Hloubení průchozích děr Tloušťka obrobku max. 8 – 10 mm 

Hloubení dutin Hloubka dutiny max.  4 – 6 mm 

 

Při obrábění s využitím paprsku laseru není třeba na polotovar rýsovat řezný plán. 

Souřadnicový stůl nebo řezací hlava se pohybují podle předem stanoveného programu, který 

zajišťuje maximální využití plochy výchozího materiálu a minimalizuje odpad. Dosahuje se 

velkých řezných rychlostí, což je velkou výhodou. V tabulce jsou uvedeny rychlosti řezání 

CO2 laserem o výkonu 2 000 W s ochranným plynem. 

Plochy řezu mají dobrou jakost povrchu a obvykle nevyžadují další úpravy. Je možné 

provádět tvarové řezy s velmi malým zaoblením, které závisí na průměru paprsku. [13] 

Tab. 2.6 Rychlost řezání laserem při vybraných materiálech [13]  

Materiál Tloušťka 

t 

[mm] 

Rychlost obrábění 

v 

[m . min-1] 

Dřevo 25 1 – 2 

Kůže 12 1,1 

Korozivzdorná ocel 2 4 

Ocel Cr – Mo  0,25 30 

Titan 3,5 0,4 
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Tab. 2.7 Parametry dosahované při obrábění kapalinovým paprskem [18] 

Kapalinový paprsek  

Parametr Čistý Abrazivní 

Tloušťka řezného materiálu  

[mm] 

0,1 – 3 0,1 – 200 

Řezná rychlost [m . min-1] až 2 0,005 – 0,5 

Šířka řezné spáry [mm] ~ 0,1 1 – 2,5 

Úkos stěn řezu [°]  0,3 – 1 0,5 – 6.5 

 

2.5 Srovnání parametrů řezání plazmou, laserem a vodním paprskem 

Tab. 2.8 Porovnání metod z vybraných hledisek [2] 

 Plasma Laser Vodní paprsek 

Dělitelné materiály Železné a neželezné 

kovy 

Celé spektrum mater. 

kromě kompozitních 

Všechny materiály 

Teplota řezu Horký řez Teplý řez Studený řez 

Vliv teploty řezu na 

materiál 

Řezná hrana je velmi 

ovlivněná 

Malý vliv teploty na 

řeznou hranu 

Teplota řeznou hranu 

neovlivňuje 

Změny struktury 

materiálu 

Velké změny 

v oblasti řezné hrany 

Malé změny v oblasti 

řezné hrany 

Žádné změny 

v oblasti řezné hrany 

Kvalita řezu – 

kolmost 

Silný odklon řezu od 

kolmice 

Mírný odklon řezu 

od kolmice 

Mírný odklon řezu 

od kolmice 

Kvalita řezu – 

drsnost 

Řezná hrana má 

výrazné striace 

Řezná hrana je velmi 

málo drsná 

Povrch může být až 

Ra = 1,6 m  

Tvrdost řezaného 

materiálu 

Tvrdost nemá vliv na 

řeznou rychlost 

Tvrdost nemá vliv na 

řeznou rychlost 

Tvrdost ovlivňuje 

řeznou rychlost 

negativně 

Řezání plastů Není možné Je možné Je možné 

Reliéfní obrábění – 

gravitování, rytí 

Není možné Je možné Velmi omezené 

s ohledem na roztřik 

Velikost materiálu Velké dílce Malé i velké dílce Malé i velké dílce 

Tloušťka materiálu Střední a silné 

polotovary 

Malé a střední 

polotovary 

Všechny tloušťky 
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Při WJM je řez vždy bez výronku, zatím co u obrábění paprskem laseru a paprskem 

plasmy je řez možný bez výronku. Na řezání plastů je u LBM požadavek vyřešit likvidaci 

vznikajících toxických plynů, které znečišťují životní prostředí. Velkou výhodou, která se 

týká obrábění pomocí kapalinového paprsku, je dělení materiálu všech tloušťek od fólií až po 

velmi silné polotovary. 
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3 Přehled a rozbor současného stavu využívaných 
nekonvenčních metod v hutní společnosti 

 

3.1 Elektroerozivní drátová řezačka  
V současné době se ve společnosti využívá obráběcí stroj elektroerozivní drátová 

řezačka Agiecut Classic (Obr. 3.1), který umožňuje řezání obrobků s výškou 420 mm ve 

vodní lázni.  

Drátová řezačka je konstruována pro klasické nasazení při výrobě nástrojů a forem i pro 

jednotlivou či sériovou výrobu dílců. Nejčastěji se využívá pro vyjiskřování různých tvarů 

řezných nástrojů, které se ve strojírnách používají k výrobě stěráků (výrobní výkres stěráku je 

obsažen v příloze č. 1) a pro zhotovení šablon (Obr. 3.2). Tento typ drátové řezačky se 

vyznačuje prodlouženou osou Z, což umožňuje řezání obrobků s výškou až 420 mm. 

Rozjezdy v osách X a Y jsou 500 mm (parametry tohoto stroje jsou uvedeny v příloze č. 2 ). 

[1] 

Pro všechny průměry drátu od dd = 0,1 mm do dd =  0,33 mm se používá pouze jedno 

takzvané kombinované vedení drátu, které se navíc vyznačuje dlouhou životností. Výměna až 

po 30 000 provozních hodinách významně ovlivňuje náklady na hodinu řezání, které činí   

522 Kč. Vedení umožňuje konické řezy v rozsahu od 9,3 stupně při 400mm výšce obrobku až 

po 30 stupňů při výšce 100 mm.  

3.2 Řídící systém 
Stroj je řízen pomocí Agievision. Řízení Agievision podporuje obsluhu stroje ve všech 

pracovních krocích, při programování, seřizování i při vlastní erozi. Po zadání kvality 

opracování, geometrických rozměrů a druhu materiálu se z databáze vyberou příslušné 

technologické parametry. Jednotlivé řezy včetně hodnot korekcí jsou pak automaticky 

vygenerovány. Různé moduly softwaru jsou schopny sledovat proměnné podmínky eroze 

přímo na obrobku. Zabraňuje se tak vzniku chyby v rádiusech a rozích, automaticky se 

upravuje výkon při proměnné výšce řezu. Řízení dovoluje připravit erozi několika obrobků 

najednou i přerušení stávající práce a vložení obrábění mimo pořadí. Ve vteřině lze provést 

změnu pořadí jednotlivých řezů bez nutnosti vytvářet nový program. Stroj, generátor, řízení a 

dielektrický agregát tvoří jeden kompaktní celek splňující všechny normy o bezpečnosti. [5] 
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Obr. 3.1 Elektroerozivní drátová řezačka AGIECUT CLASSIC 

Výhody tohoto zařízení jsou:  

 nízké provozní náklady, 

 nejlepší dosažitelné obrábění pomocí individuálního technologického   

     generování, 

 optimalizovaný provoz s operačním systémem Microsoft Windows,  

 ovládání Agievision 5 s novými funkcemi a jednoduchou  komunikací. 

 

 Obr. 3.2 Příklady výrobků 

 

 

 

 



 - 22 -   

Elektroerozivní řezání se dá využít všude tam, kde je zapotřebí dodržet tvarovou a 

rozměrovou přesnost. Obrábět se dá jakýkoliv vodivý materiál. Při drátovém řezání musí být 

tvar průchozí. Dosahuje se vysoké přesnosti vyřezaných tvarů . [4] 

3.3 Plazmový stroj 
Na provoze mechanické dílny se také využívá stroj na dělení materiálu, kterým je 

konkrétně PLASMACUTTER 6020 FINE (Obr. 3.3). Tento stroj je určen zejména na přesné 

tvarové dělení plechů z konstrukčních ocelí, nerez oceli. Specifikace využití je uvedena 

v tabulce (Tab. 3.1) 

Hlavní části zařízení pracujícího s plazmou je plazmový hořák, zdroj elektrického 

proudu, řídící jednotka a manipulační zařízení. K přeměně elektrické energie na tepelnou 

energii usměrněného paprsku plazmy dochází v plazmovém hořáku, jehož hlavním 

parametrem je stabilizace elektrického oblouku. 

Při řezání plazmou se používá CNC řídicí systém, který řídí všechny pracovní 

parametry stroje. 

Mezi hlavní výhody patří: 

 vysoká přesnost rozměrů a tvarů,  

 kvalitní řezná plocha, 

 vysoká rychlost řezání a produktivita, 

 nízké provozní náklady. 

Tab. 3.1 Příklad využití plazmového stroje [19] 

Parametr Černá ocel Nerez Ocel 

Rozměr [mm] 2 000 x 6 000 x 40 2 000 x 6 000 x 30 

Pálení pod úhlem [°] 45 45 

Do tloušťky [mm] 25 15 
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3.4 Řídicí program 
Program CUTTER je určený na ovládání plazmového řezacího centra pomocnou 

inteligentní řídicí jednotkou jednotkou DMA_DSP. 

Program je vytvořen ve třech modifikacích: 

STANDART (řezací centrum s plazmovým zdrojem) 

COMBI (řezací centrum s plazmovým zdrojem a plamenovým hořákem) 

TWIN (řezací centrum se vzduchovou a kyslíkovou kapsou) 

 Řezací stůl zabezpečuje mechanický pohyb plazmového hořáku ve třech kartézských 

souřadnicích, polohování hořáku nad řezaným materiálem, ovládání portálu prostřednictvím 

ovládacího panelu. Řídicí systém tvoří počítač s řídicí jednotkou. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3 Stroj Plasmacutter 

 

3.5 Charakteristika plazmového zdroje 
Plazma Kjellberg HiFocus 160i se vyznačuje širokým pracovním rozsahem proudu od  

4 A do 160 A. Umožňuje řezat materiál tloušťky t = 0,5 mm – 30 mm. Projevuje se vynikající 

kvalitou řezu. Velkou předností tohoto zdroje je nezávislost na kolísání napětí napájecí sítě. 

[7] 
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4 Návrh využití nových nekonvenčních metod 
obrábění 

 

 NMO, které se využívají ve společnosti Třinecké železárny, a.s. jsou aplikovány 

zejména na řezání materiálu z konstrukční a nástrojové oceli a vyjiskřování nejrůznějších 

tvarů. Po konzultaci se zastoupením TŽ jsem byl obeznámen s tím, že do budoucna 

mechanické dílny neuvažují o koupi nového stroje. Důvodem jsou okolní firmy, které se 

specializují na nekonvenční obrábění. Přesto jsem se rozhodl pro rozbor vybraných metod, 

které by se uplatnily při provozu a které by byly výhodnější než stávající využívané 

nekonvenční metody obrábění. 

4.1 Návrh nové technologie 
Na základě získaných informací a porovnání jednotlivých metod obrábění jsem se 

rozhodl navrhnout jednu z technologii LBM, WJM a PBM, které by se využívaly zejména na 

dělení materiálu. Rozhodnul jsem se také navrhnout vhodný spotřební materiál pro stroj 

Agiecut Classic. V následujících kapitolách jsou uvedeny podrobnosti daných metod, které by 

měly značné výhody oproti stávajícím technologiím, které jsou v současné době 

v mechanických dílnách využívány. 

4.2 Přehled jednotlivých navržených technologií a jejich porovnání 
Každá z technologií se vyznačuje specifickými vlastnostmi. Všeobecné přednosti a 

nevýhody jednotlivých způsobů dělení materiálu jsou: 

Plazma: 

 provoz jednoho a více hořáků podle série,  

 řezání všech elektricky vodivých materiálů,  

 vynikající schopnost u slabých a středních tlouštěk konstrukční oceli                 

     (do t = 30 mm), 

 řezání vysoce pevné konstrukční oceli s menším tepelným příkonem,  

 vysoká řezná rychlost,  

 velmi dobrá automatizace, 

 řezání plazmou pod vodou pro velmi malé tepelné ovlivnění řezaného  

     materiálu a malou hladinu hluku v okolí pracoviště, 

 poněkud širší řezná spára. 
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Laser:  

 vysoká přesnost řezaných dílů u slabých a středních tlouštěk materiálu,  

 řezání velmi malých otvorů, úzkých pásků, ostroúhlých tvarů, 

 velmi dobrá automatizace,  

 velmi malé přivedené teplo, žádné deformace obráběného předmětu,  

 velmi malá šířka řezné spáry (a = 0,1 – 1 mm),  

 vysoká řezná rychlost u tenkých materiálů, 

 vysoké investiční a provozní náklady (vysoká spotřeba plynů).  

Vodní paprsek:  

 řezání od kovových, nekovových a kompozitních materiál; velkých materiálů a  

     tlouštěk, 

 žádné metalurgické změněny na řezné ploše,  

 dobrá automatizace průběhu řezání,  

 podle druhu také provoz s více řezacími hlavami,  

 vysoké investiční a provozní náklady,  

 relativně malá řezná rychlost u tvrdých materiálů,  

 hlučný a mokrý způsob řezání. [15] 
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4.3 Možnosti využití způsobu dělení při hodnocení kvality, produktivity a 
hospodárnosti 

Tab. 4.1 Porovnání navrhnutých metod z hlediska dělení materiálu [15] 

Požadavek Tolerance Laser Vodní paprsek Plazma 

Konstrukční 

ocel < 5 mm 

Do ± 0,5 mm 3 2 1 

Konstrukční 

ocel < 5 mm 

Do ± 0,1 mm Ne 1 2 

Konstrukční 

ocel  5 – 20 mm 

Do ± 0,5 mm  2 3 1 

Konstrukční 

ocel  5 – 15 mm 

Do ± 0,2 mm 2 1 1 

Konstrukční 

ocel 15 – 25 mm 

Do ± 0,5 2 3 1 

Konstrukční 

ocel 25 – 45 mm 

 1 Ne 1 

Konstrukční 

ocel > 45 mm 

 1 Ne 2 

Vysocelegované 

oceli 

 Ne Ano ano 

Poznámka: 1 – nejlepší způsob, 4 – nevhodný způsob 

4.4 Geometrie řezu  
 Při obrábění laserem lze řezat jakékoli tvary, které je možno přenést do 

počítačového kreslícího CAD programu. Laserový zaostřený paprsek má při řezu 

kruhový průřez o průměru cca do dl =  0,5 mm, takže vnitřní rohy a vnitřní ostré 

úhly jsou zaobleny většinou však zanedbatelným rádiusem maximálně                    

R = 0,3 mm vnější rohy mohou být zcela ostré. Do hodnoty cca 0,5 mm se rovněž 

pohybuje šířka řezné spáry. Veškerá ostatní tvarová omezení vycházejí z množství 

tepla vneseného do materiálu při řezání a tedy stupně natavení materiálu a 

následných deformací. Obecně lze říci – čím tenčí plech, tím rychlejší řezání a 

tudíž méně tepla a méně omezení tvarů. [9] 
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 Vodním paprskem lze řezat veškeré tvary s určitým omezením vlivem kruhového 

průřezu paprsku (Obr. 4.1), které je možno v konečné podobě převést do 

počítačového CAD formátu a které respektují kruhový průřez paprsku (vodní 

paprsek dv = 0,15 mm – 0,30 mm, hydroabrazivní paprsek dha = 0,8 mm – 1,5 mm). 

 

Obr. 4.1 tvarová omezení řezu v ostrých vnitřních úhlech [20] 

Ve většině případů při řezání vodním či hydroabrazivním paprskem vzniká určitý úkos 

(Obr. 4.2), většinou však maximálně  = 1 – 1,5 stupně. Vznik a rozsah úkosu ovlivňuje i tvar 

řezu, množství abraziva apod. [20] 

 

Obr. 4.2 Příklad úkosů při velmi pomalém a velmi rychlém řezu [20] 

 

 Plazmou je možné obrábět rovinné i rotační plochy, dále také tvarové plochy 

(hrubování zápustek). Lze vyrábět drážky případně závity. Hloubka teplem 

ovlivněné vrstvy bývá od 0,3 mm do 1 mm a je možné ji odstranit některou 

z dokončovacích metod. Přesnost a kolmost řezu se liší dle tloušťky a druhu 

zpracovaného materiálu. Například u oceli 11 373 tloušťky t = 10 mm je nepřesnost 

přibližně 1 mm. Při dělení materiálu vznikají okuje, které se dodatečně odsekávají a 

odbrušují. [13] 
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4.5 Řešení vhodné technologie 
Jako nejpřijatelnější technologie se jeví metoda PBM, která  je již ve společnosti 

využívána. Projevuje se poměrně vysokou produktivitou a hospodárným provozem oproti 

obrábění laserem nebo vodním paprskem, kde jsou vysoké náklady na provoz a také na 

nástroje.  

4.6 Návrh vhodného řezacího drátu 
Při volbě vhodné nástrojové elektrody, kterou tvoří tenký drát, sloužící k řezání 

materiálu na nekonvenčním stroji Agiecut Classic jsem se rozhodoval z nabídky firmy Penta 

trading, s.r.o. , která má široký výběr. Z aktuální nabídky jsem vybral dráty PentaCut – ECO, 

PentaCut – T a Hitachi BZ – U.  

4.7 Popis vybraných řezacích drátů 
PentaCut – ECO: U Těchto drátu je garantovaná pevnost 900 N/mm2 nebo 1000 N/mm2 po 

celé jeho délce. Vyšším napnutím drátu se zajistí maximální přesnost ve velkých výškách řezu 

a sníží se trhání drátu v řezu i mechanická odolnost proti přetržení.  

Je zaručena vysoká rychlost řezu a díky složení drátu CuZn – 60/40 je umožněna dobrá 

kvalita povrchu bez nepřesností, oxidace a trhlin. 

Tyto dráty jsou specifikovány jako standardní produkt mezi nepovlakovanými dráty. Jsou 

vhodné pro široké spektrum obráběných materiálů a pro řezání jak přímé, tak i úhlové do 15° 

řezu.  

PentaCut – T: Tyto dráty vynikají vysokou přímosti při odvinu. Jsou velmi vhodné pro 

bezobslužný provoz s využitím automatického navlékání drátu i do vodní lázně. 

Hitachi BZ – U: Hlavním rysem drátu Hitachi je vysoce jakostní povrch zbavený všech kazů 

a nepravidelností. Navíc jsou dráty upraveny speciální povrchovou úpravou Hitachi, která 

zamezuje vzniku mosazného prachu a olupování. Dráty jsou velice pevné a udržují si po 

odvinu z cívky extrémní přímost. Jsou vhodné pro všechny drátové řezačky se všemi druhy 

automatických navlékání. Dráty jsou vyráběné s přesnosti 1 μm. [14] 
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5 Technicko – ekonomické zhodnocení 
 

Při návrhu nové technologie, která je popsána v předchozí kapitole jsem se rozhodl 

porovnávat vybrané technologie a na základě získaných informací určit, která metoda se jeví 

jako nejpřijatelnější a nejvýhodnější. V kapitole je také zhodnocení spotřebního materiálu pro 

stroj AgieCut. 

5.1 Zhodnocení vybraných technologii z technického hlediska 
Laser podobně jako abrazivní vodní paprsek je ve středu zájmu technologie zpracování 

materiálů pro svou flexibilitu a univerzálnost. Nepředstavuje sice technologii s vysokou 

intenzitou úběru materiálu, ale na druhou stranu je to rychle a lehce regulovatelný proces. Je 

bezkontaktní – bez opotřebení nástroje a s minimální požadavky na upínání materiálu což je 

výhodou oproti jiným metodám obrábění. 

Mezi největší nevýhodu patří vysoká finanční náročnost při zavedení do výroby. Stroje 

jsou velmi drahé. 

Při obrábění laserem je šířka řezné spáry velmi úzká a proto lze řezat různé tvary vysokou 

rychlostí. V porovnání s ostatními procesy je možné řezat pouze velmi malou tloušťku 

materiálu. Pro CO2 laser s výkonem P = 2 000 W je to v rozmezí t = 4 – 18 mm. Úběr 

materiálu je značně menší než při obrábění plazmou.  

Laserem je možné řezat celé spektrum materiálu kromě kompozitních, při obrábění 

plazmou lze dělit železné a neželezné kovy a u WJM pak všechny materiály. WJM se také 

rozlišuje, zda je vodní paprsek čistý nebo abrazivní. Parametry se značně liší – např. tloušťka 

řezného materiálu se u čistého kapalinového paprsku pohybuje v rozmezí od t =  0,1 mm – 3 

mm, zatím co u paprsku s přidáním abraziva je to t =  0,1 mm – 200 mm. Naproti tomu čistým 

paprskem dosahujeme větší řezné rychlosti.  
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5.2 Zhodnocení vybraných technologii z ekonomického hlediska 
Každá firma chce mít co největší obrat z hlediska financí. Musí dobře zvážit, zda se 

vyplatí koupě nového stroje, či zařízení a dále musí zhodnotit jednotlivé náklady na provoz, 

media, nástroje apod. Vzhledem k tomu, že vedení strojíren neuvažuje o zakoupení nového 

nekonvenčního stroje zhodnotil jsem v této kapitole alespoň vybrané technologie, kterými 

jsou: 

 obrábění laserem, 

 obrábění vodním paprskem, 

 obrábění plazmou. 

 

Tab. 5.1 Zhodnocení nákladů jednotlivých metod obrábění [10] 

Technologie Ekonomické zhodnocení 

 

Obrábění laserem 

Velmi drahá metoda. Jen náklady na laser 

pokrývají 15 % – 20 % celkových nákladů na 

vybavení laserového pracoviště 

 

Obrábění kapalinovým paprskem 

Vysoké náklady na kapalinu, kterou je 

materiál řezaný. Provozní náklady jsou podle 

materiálu a tloušťky ve srovnání s plazmou 

1:5 až 1:20. 

Obrábění plazmou Z ekonomického hlediska nejvýhodnější 

metoda obrábění. 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že obrábění plazmou vyniká jako nejpřijatelnější 

metoda, která není v porovnání s ostatními metodami tak nákladná. 
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5.3 Zhodnocení řezacích drátů 
Rozhodoval jsem se mezi mosaznými dráty vysoké kvality, které jsou certifikovány 

(ISO 9001), PentaCut – ECO, PentaCut – T, Hitachi BZ – U, které jsou určeny pro stroje 

firmy Agie. Ceny se na první pohled příliš od sebe neliší (Tab. 5.2), ale při velkém odběru se 

náklady na dráty značně projeví. 

Tab. 5.2 Přehled cen řezacích drátů 

Typ drátu Cena [Kč / Kg] 

PentaCut – ECO 225 ,- 

PentaCut – T 234 ,- 

Hitachi BZ – U 280 ,- 

 

Jako nejpřijatelnější je drát PentaCut – ECO, u kterého je zaručena vysoká rychlost řezu 

a dobrá kvalita povrchu . Je také nejlevnější z vybraných drátů a výhodou je, že se hodí pro 

různé materiály.  
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6 Závěry pro realizaci v praxi 
 

Úkolem bakalářské práce bylo zjistit, zda se společnosti vyplatí investovat do nové 

technologie obrábění, která by měla výhodnější uplatnění než stávající metody na 

mechanických dílnách. 

V první části jsem se zaměřil na obecnou charakteristiku nekonvenčních metod 

obrábění. Uvedl jsem jednotlivé technologie, které jsem stručně popsal a vystihl jejich užití. 

V následujících kapitolách, jsem se zabýval srovnáním vybraných nekonvenčních 

metod obrábění. Především jsem se zaměřil na elektrochemické a elektroerozivní obrábění a 

také na obrábění plazmou, laserem a vodním paprskem. Rozhodl jsem se tak, protože nejvíce 

se ve společnosti stroje využívají pro dělení materiálu z konstrukčních a nástrojových ocelí. 

Na základě získaných informací jsem zjistil, že elektrochemické obrábění není pro řezání 

materiálu vhodnější než technologie, která je již využívána. Dále jsem také porovnával dělení 

plazmové, laserové a vodním paprskem. Snažil jsem se zjistit, která metoda se jeví jako 

nejpřijatelnější a nejhospodárnější. Podle potřebných informací, které jsem získal od firem 

jsem vyhodnotil  plazmovou technologii jako vhodnou oproti ostatním. Zjistil jsem, že tato 

metoda má v porovnání s jinými mnohem větší produktivitu z hlediska úběru materiálu a její 

provoz je hospodárnější.  

Zaměřil jsem se také na spotřební materiál, kterým je řezací drát pro stroje firmy Agie. 

Z aktuální nabídky jsem zhodnotil tři druhy vybraných drátů, ze kterých vychází jako 

nejvhodnější řezací drát PentaCut –  ECO. 
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Přílohy 
 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 …….. Parametry stroje Agiecut Classic 

Příloha č. 2 …….. Výrobní výkres stěráku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 1  
 

Stroj     

Rozměr stroje (délka x šířka x výška) 1940 x 2300 x 2600 mm 

Hmotnost stroje (bez dielektrika)  3460 kg  

Osy X, Y, Z       

Dráha pojezdu X, Y, Z   500 x 500 x 420 mm 

Osy U, V ± 70 mm 

Úhel a výška úkosu ± 30°/100 °/mm 

Pracovní prostor     

Max.rozměr obrobku (délka x šířka x 

výška) 

1050 x 650 x 420 mm 

Max.hmotnost obrobku (s/bez lázně) 400/800 kg 

Hladina dielektrika 1000 l 

Drát     

Použitelný průměr drátu  0.1 – 0.33 mm 

Výkon     

Minimální drsnost povrchu (standardní) 0.2 µm 

Nejlepší dosažená drsnost povrchu  <0.1 µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 


