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Seznam použitých značek a symbolů 

F Síla         [N] 

G Modul pružnosti       [MPa] 

M moment        [    ] 

Re Mez kluzu v tahu       [MPa] 

g Gravitační zrychlení       [     ] 

m hmotnost        [Kg] 

ρ Objemová hmotnost       [      ]  

   Napětí v tahu        [MPa] 
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1. Úvod 

Předmětem mé bakalářské práce je navrhnout a zkonstruovat nosnou základnu 

plazmové řezací hlavy, která se používá na strojích SCORPION a RUR vyráběné 

společností PIERCE CONTROL AUTOMATION spol. s r.o. 

V současné době se vyrábí plazmová řezací hlava z duralových plechů, což z hlediska 

složitosti opracování a výrobních i materiálových nákladů není optimální. Z tohoto důvodu 

je nutno najít takové řešení, které sníží vstupní náklady při zachování plné funkčnosti i 

kvality dílu.  
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1.1 Technologie řezání plazmovým obloukem 

Princip řezání plazmou je založen na hoření elektrického oblouku mezi 

elektrodou (katodou) a řezaným materiálem (anodou) za současného přivádění 

plazmového plynu, kdy vzniká tzv. plazmový oblouk. Ten svou vysokou teplotou 

natavuje a částečně vypařuje řezaný materiál, který je vyfukován ven dynamickým 

účinkem plazmy při výstupní rychlosti až 2000 m.s
-1

. 

Jedním z důležitých faktorů kvality při řezání plazmovým obloukem je, aby byl 

plazmový hořák pevně uchycen a tím nevytvářel nežádoucí vibrace, které by se 

následně přenášely do řezu. 
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1.2 Společnost PIERCE CONTROL AUTOMATION spol. s r. o. 

Společnost byla založena v roce 1982 v Australské Sydney a zabývá se výrobou a 

vývojem CNC a opticky řízených autogenních a plazmových řezacích strojů. Firma 

PIERCE CONTROL AUTOMATION spol. s r.o. realizovala ve světě více než 1700 

instalací. Silné postavení si firma vybudovala nejen na Evropském kontinentě, ale rovněž 

v Austrálii, Asii, Africe a Severní Americe. Přesto, že export strojů tvoří až 90 % celkové 

produkce, patří stále český a slovenský trh mezi ty nejdůležitější. Důležitým faktorem pro 

rozvoj firmy je fakt, že disponuje vlastním konstrukčním a vývojovým střediskem. To se 

zabývá vývojem nové elektroniky, programovacího softwaru a v neposlední řadě samotnou 

konstrukci mechanických části stroje. [2] 
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1.3 Řezací stroje a jejich konstrukce 

Autogenní a plazmové řezací stroje řady SCORPION (Obr.1.1) a RUR (Obr.1.2) jsou 

konstrukčně řešeny, jako portálové typy strojů. Velikostně se řadí tyto dva typy mezi stroje 

střední velikosti z pracovní plochou od 1,5x3m po plochu 3x12m. Podélný pohyb strojů je 

zajišťován pojížděním portálu po kolejovém vedení. Příčný pohyb pak zajišťují suporty 

vedené po portále za pomocí lineárního vedení. Počet a kombinace příčných suportů 

respektive řezacích hlav je dána požadavkem zákazníka na autogenní, nebo plazmovou 

technologií, případně jejich kombinací.  

Samotná řezací hlava plní při procesu řezání několik důležitých technologických 

funkci a zároveň musí splňovat určitá kritéria z hlediska tuhosti, přesnosti a odolnosti proti 

sálavému teplu.  

 

Obr. 1.1 - portálový řezací stroj SCORPION [3] 

 

Obr. 1.2 – portálový řezací stroj RUR [4] 
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2. Plazmová motorizovaná řezací hlava 

Obecný popis hlavy: 

Plazmová řezací hlava (1) plní nosnou funkci plazmového hořáku (2) a zároveň 

zajišťuje jeho vertikální pohyb. Tato hlava je upevněna na posuvném suportu (3), který 

prostřednictvím lineárního vedení (4) zajišťuje příčný pohyb po portálu (5) stroje.  

 

Obr. 2.1 – plazmová motorizovaná řezací hlava 

Funkční popis hlavy: 

Vertikální posun plazmového hořáku je zajištěn pomocí přesné šestihranné tyče, která 

je vedena pomocí kuličkových ložisek uložených v hliníkovém strojně opracovaném 

odlitku. Vodící tyč je gravitační silou tažena směrem dolů, kde je zachycena unášečem. 

Vertikální motorizovaný pohyb je realizován z motoru přes pružnou spojku a unášeč 

s vnitřním trapézovým závitem a trapézový šroub. Krajní polohy pohybu unášeče limitují 

koncové spínače.  
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3. Stávající řešení nosné základny 

Základna je složena ze tří částí (Obr. 3.1). Jako polotovary jsou pro tyto části použity 

duralové plechy o tloušťce 10 mm. Po strojním opracování jsou tyto části spojeny 

imbusovými šrouby. Deska motoru (2) je spojená se základní deskou (1) dvěma šrouby M6 

a spodní deska (3) dvěma šrouby M5. 

 

Obr. 3.1 - Duralová základna 

Duralové plechy jsou z materiálu AW-5754-H111 (Tab. 3). 

Tab. 3.1 – mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu AW-5754-H111 

Mez kluzu [Re] 80  [MPa] 

Pevnost v tahu [  ] 190-240  [MPa] 

Objemová hmotnost [ρ] 2,67  [g·    ] 

Modul pružnosti [G] ~70  [GPa] 
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3.1 MKP analýza stávající základny 

Metoda konečných prvků (MKP), je metoda, která slouží k simulaci průběhů napětí a 

deformací fyzikálních modelů. 

MKP analýzu jsem dělal, abych zkontroloval konstrukci a našel kritická místa stávající 

základny. 

Pevnostní analýzu jsem provedl v programu Autodesk Inventor Professional 2012. 

Vzhledem k tomu, že samotná hlava není výrazně mechanicky namáhaná, mohl jsem 

použít zjednodušený model (Obr. 3.2). Na modelu jsem zanechal všechny prvky, které 

mohou pevnost základny ovlivnit. Patří mezi ně: dvojitý držák (2), plech koncových 

spínačů (3), nádstavec plechu koncových spínačů (4) a zjednodušený držák hlavy (5). 

 

 

Obr. 3.2 – výpočtový model duralové základny 
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Materiál: 

 základní deska – dural (AW-5754-H111) 

 deska motoru – dural (AW-5754-H111) 

 spodní deska – dural (AW-5754-H111) 

 dvojitý držák – hliník (6061) 

 plech koncových spínačů – ocel 

 nádstavec plechu koncových spínačů – ocel 

 zjednodušený držák hlavy – hliník (6061) 

Vazby: 

Do mého výpočtového modelu jsem vložil pevnou vazbu na zjednodušený držák hlavy 

(suport), který je ve skutečnosti tvořen tuhým hliníkovým odlitkem (Obr. 3.3). 

 

Obr. 3.3 – vložení pevné vazby 
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Zatížení: 

Výpočtový model jsem zatížil gravitaci v ose y (Obr. 3.4). 

 

Obr. 3.4 – zatížení gravitací 
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Do výpočtu jsem zahrnul dvě působící síly a jeden ohybový moment (Obr. 3.5), který 

vyvozuje plazma s přívodem, jenž je mimo osu vodící tyče. Na obrázku není plazma 

s přívodem vyobrazena, ale je z něj dobře patrné, kde se nachází. 

 

Obr. 3.5 – rozložení sil  
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Působení první síly jsem umístil do místa, kde působí tíha elektromotoru ve směru osy 

y (Obr. 3.6) na desce motoru. 

Hodnoty:                                  ;              

              (3.1)  

                     

 

Obr. 3.6 – zadání 1. síly 
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Druhou sílu jsem zadal také ve směru osy y, ale na dvojitý držák (Obr. 3.7), který 

přenáší hmotnost zbylých komponentů (Tab. 4). 

Tab. 3.2 – součet hmotností komponentů 

Název Hmotnost [kg] 

Držák plazmy 0,764 

Hlavní hřídel 1,640 

Plazmová hubice + přívod 4,500 

Spojka 0,050 

Trapézový šroub 0,203 

Unášeč 0,087 

celkem 7,244 

 

Hodnoty:                               ů ;              

              (3.2) 

                      

 

Obr. 3.7 – zadání 2. síly 
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Vlivem působení tíhy plazmy s přívodem, které jsou uchyceny v držáku, mimo osu 

vodící tyče, vzniká ohybový moment, který se přenáší do dvojitého držáku (Obr. 3.8). 

Hodnoty:                              ří      ;              ;    

                                é             žá             

              (3.3) 

                    

                                 (3.4) 

 

Obr. 3.8 – zadání ohybového momentu 
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Dotyky: 

Všechny dotyky, které sestava obsahuje jsou vázané, protože jsou použity šroubové 

spoje a ty nedovolují jakýkoliv posun a zabraňují případnému oddělení. 

Síť: 

Síť jsem vygeneroval a zmenšil průměrnou velikost prvků z 0,1 mm na 0,07 mm 

(Obr. 3.9). 

 

Obr. 3.9 – pohled sítě  
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Simulace: 

 

 

Obr. 3.10 – Napětí Von Mises  

 



24 
 

 

Obr. 3.11 – Posunutí 
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Obr. 3.12 – Součinitel bezpečnosti 

 

 

 

  



26 
 

Zhodnocení výsledků simulace: 

Na obr. 3.10 můžeme vidět, že maximální napětí je 8,015 MPa, které se nachází ve 

spodní části plechu koncových spínačů a s ohledem na robustnost konstrukce je toto napětí 

téměř mizivé. U statické bezpečnosti (Obr. 3.12) je minimální bezpečnost 15 na desce 

motoru a maximální posunuti (Obr. 3.11) je 0,002742 mm, což se ve výsledku jeví jako 

zanedbatelná hodnota. 

Z výsledků jsem zjistil, že současná nosná základna má značnou bezpečnost, což jsem 

očekával, jelikož je robustní a byla po několik let využívaná bez sebemenších problémů. 

V mé bakalářské práci budu navrhovat novou nosnou základnu a poznatky, které jsem 

tímto získal, mi umožní navrhnout lehčí subtilnější konstrukci. 
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4. Nová nosná základna 

Novou nosnou základnu (Obr. 4.1) navrhuji z plechu o tloušťce 1,5 mm. Původní 

konstrukci, která se skládá z 3 hlavních dílu, jsem nahradil jedním kusem plechu. 

Z důvodů lepší tuhosti konstrukce jsem plech koncových spínačů upravil a spojil se 

základnou za pomocí svarů.  

Z vizuálních důvodů jsem nosnou základnu zkrátil, ale zachoval její funkční vlastnosti. 

V tomto případě ji kryt hlavy překryje v celé délce a plazmová hlava tak bude působit 

kompaktnějším dojmem. 

 

Obr. 4.1 – nová nosná základna 
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Z důvodů usnadnění montáže a následné údržby, jsem koncové spínače přemístil 

z vnitřní strany plechu koncových spínačů na stranu vnější (Obr. 4.2). Tímto je 

ke spínačům snadnější přístup a mohou se v případě závady snadno vyměnit. 

Přemístěním koncových spínačů na vnější stranu plechu bylo nutné prodloužit spínací 

část unašeče (Obr. 4.3). 

 

Obr. 4.2 – umístění koncových spínačů 

 

Obr. 4.3 – prodloužená spínací část unašeče 
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Kromě výše uvedených změn jsem základnu rozšířil na každé straně o 2 mm, abych 

zachoval původní rozteče děr pro uchycení hlavy ke stroji. Z této změny v návrhu vyplývá, 

že musí být rozšířen i kryt hlavy. 

Kryt hlavy jsem modeloval průhledný, kvůli lepší názornosti. Ve skutečnosti bude 

použit ohýbaný ocelový plech o tloušťce 1 mm. 

 

Obr. 4.4 – plazmová motorizovaná řezací hlava s novou nosnou základnou 
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4.1 MKP analýza nové základny 

MKP analýza byla prováděna v programu Autodesk Inventor Professional 2012.  

U výpočtu MKP analýzy nové základny jsem postupoval analogicky s MKP analýzou 

současné základny. 

Stejně jako u současné nosné základny jsem si navrhl výpočtový model (Obr. 4.5) na 

kterém byl zachován dvojitý držák (2), plech koncových spínačů (3) a zjednodušený držák 

hlavy (4). 

 

 

Obr. 4.5 – výpočtový model nové základny 
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Materiál: 

 plechová základna - ocel 

 plech koncových spínačů - ocel 

 dvojitý držák - hliník 

 zjednodušený držák hlavy - hliník 

Vazby: 

Stejně jako u současné základny jsem vložil pevnou vazbu na zjednodušený držák 

hlavy (Obr. 4.6), který je z hliníkového odlitku.  

 

Obr. 4.6 – pevná vazba 
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Zatížení: 

Výpočtový model jsem zatížil gravitaci ve směru osy y (Obr. 4.7). 

 

Obr. 4.7 – zatížení gravitační silou 
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Na novou nosnou základnu působí stejné síly jako na současnou základu, tím pádem 

jsem ji zatížil také dvěma silami a jedním momentem. 

První sílu jsem umístil na vrchní část základny ve směru osy y, kde se bude nacházet 

elektromotor (Obr. 4.8). 

Hodnoty:                                   ;                 

              (4.1) 

                     

 

Obr. 4.8 – umístění první síly 
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Druhou sílu jsem zadal také ve směru osy y, ale na dvojitý držák (Obr. 4.9), který 

přenáší hmotnost zbylých komponentů (Tab. 6). 

Jediná změna hmotnosti je u unašeče, který jsem musel z funkčních důvodů upravit. 

Jeho původní hmotnost byla 0,087 kg a při požadovaných změnách stoupla na 0,092 kg. 

To znamená, že výsledná síla stoupla ze 71,064 N na 71,113 N, což má jen nepatrný vliv 

na výsledek. 

Tab. 4.1 – součet hmotností komponentů 

Název Hmotnost [kg] 

Držák plazmy 0,764 

Hlavní hřídel 1,640 

Plazmová hubice + přívod 4,500 

Spojka 0,050 

Trapézový šroub 0,203 

Unašeč 0,092 

celkem 7,249 

Hodnoty:                               ů ;                

              (4.2) 

                      

 

Obr. 4.9 – umístění druhé síly 
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Vlivem působení tíhy plazmy s přívodem, které jsou uchyceny v držáku mimo osu 

vodící tyče, vzniká ohybový moment, který se přenáší do dvojitého držáku (Obr. 4.10). 

Hodnoty:                              ří      ;             ; 

                                é             žá            

              (4.3) 

                    

                                 (4.4) 

 

Obr. 4.10 – zadání ohybového momentu 
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Dotyky: 

Všechny dotyky, které obsahuje sestava jsou vázané, protože jsou použity svarové 

spoje a ty nedovolují posun, ani případné oddělení. 

Síť: 

Síť jsem vygeneroval a změnil velikostí prvků z 0,1 mm na 0,07 mm (Obr. 4.11). 

 

Obr. 4.11 – pohled sítě  
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Simulace: 

 

Obr. 4.12 – napětí Von Mises 
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Obr. 4.13 – posunutí 
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Obr. 4.14 – součinitel bezpečnosti 
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Zhodnocení výsledků simulace: 

Na obr. 4.12 můžeme vidět, že maximální napětí je 7,324 MPa, které se nachází na 

konci plechu koncových spínačů. Maximální posunutí (Obr. 4.13) je 0,003297 mm. U 

statické bezpečnosti (Obr. 4.14) je minimální i maximální bezpečnost ve stejném místě, 

což naznačuje, že nová nosná základna je velmi tuhá a zatížení, které na ní působí je malé.  
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5. Porovnání nové základny se současnou základnou 

 

Obr. 5.1 – porovnaní základen (nová a současná) 

Mezi hlavní požadavky, které byly kladeny na novou nosnou základnu, patřily výrobní 

náklady.  

Při porovnání výrobních nákladů u obou základen jsem došel k závěru, že při výrobě 

50 kusů základen se sníží náklady o 50% a to při zachování stejných funkčních vlastností. 

Nová nosná základna: 

Výhody:   

 Cena 

 Design 

 Tuhost konstrukce 

 Snadnější montáž a údržba 

Nevýhody: 

 Náročnost výroby 
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6. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout novou nosnou základnu pro plazmovou 

řezací hlavu, která se používá na strojích SCORPION a RUR od společnosti 

PIERCE CONTROL AUTOMATION spol. s r.o. 

Hlavní požadavky vyplývaly z původního návrhu. Nosná základna už neměla být 

z duralových plechů, ale z ocelových plechů. Velký důraz byl kladen na výrobní náklady a 

také na kompatibilitu ostatních komponentů plazmové hlavy. 

V prvních bodech mé práce jsem se věnoval současné základně, kterou jsem si 

vymodeloval v softwaru Autodesk Inventor professional 2012, kde jsem si také vytvořil 

výpočtový model, který jsem podrobil MKP analýze, z které jsem pak čerpal při návrhu 

nové nosné základny. 

U mého návrhu jsem zachoval téměř všechny části hlavy, kromě unašeče a krytu. 

Unašeč jsem musel upravit z důvodů změny původní konstrukce, kde jsem koncové 

spínače přemístil na vnější stranu plechu, což má za následek snadnější montáž a údržbu 

hlavy. U unašeče musela být prodloužena jeho spínací část. 

Novou základnu jsem vymodeloval také v softwaru Autodesk Inventor professional 

2012 a provedl MKP analýzu, u které mi vyšla minimální bezpečnost 15, což ukazuje na 

velkou tuhost základny a na malé zatížení. V mém případě je to vyhovující, protože mnou 

navrhovaná základna vykazuje stejné vlastnosti, jako ta současná, ale náklady na výrobu 

jsou o 50 % nižší. 

V poslední části mé bakalářské práce jsem se věnoval porovnávání obou konstrukcí a 

výkresové dokumentaci. 



43 
 

7. Seznam použité literatury 

[1] LEINVEBER, Jan. STROJNICKÉ TABULKY: Čtvrté doplněné vydání. Úvaly: 

ALBRA, 2008. ISBN ISBN 978-80-7361-051-7 

[2] PIERCE CONTROL AUTOMATION [online]. 2007 [cit. 2013-04-12]. Dostupné z: 

http://www.pierce.cz/o-spolecnosti.htm 

[3] PIERCE CONTROL AUTOMATION [online]. 2007 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: 

http://www.pierce.cz/scorpion.htm 

[4] PIERCE CONTROL AUTOMATION [online]. 2007 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: 

http://www.pierce.cz/rur.htm 

[5] Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. [online] Dostupné z: 

http://www.340.vsb.cz/doc/cms_library/fs_sme_05_003-214.pdf 

  

http://www.pierce.cz/scorpion.htm
http://www.pierce.cz/rur.htm
http://www.340.vsb.cz/doc/cms_library/fs_sme_05_003-214.pdf


44 
 

Seznam obrázků 

Obr. 1.1 - portálový řezací stroj SCORPION [3]………………………………………….12 

Obr. 1.2 – portálový řezací stroj RUR [4]…………………………………………………12 

Obr. 2.1 – plazmová motorizovaná řezací hlava…………………………………………..13 

Obr. 3.1 - Duralová základna…………………………………………………………..….14 

Obr. 3.2 – výpočtový model duralové základny…………………………………………..15 

Obr. 3.3 – vložení pevné vazby…………………………………………………………....16 

Obr. 3.4 – zatížení gravitací…………………………………………………………….....17 

Obr. 3.5 – rozložení sil.………………………………………………………….………...18 

Obr. 3.6 – zadání 1. Síly……………………………………………………….…………..19 

Obr. 3.7 – zadání 2. Síly………………………………………………………….………..20 

Obr. 3.8 – zadání ohybového momentu………………………………………….………..21 

Obr. 3.9 – pohled sítě………………………………………………………………….…..22  

Obr. 3.10 – Napětí Von Mises…………………………………………………………….23  

Obr. 3.11 – Posunutí…………………………………………………………………….…24 

Obr. 3.12 – Součinitel bezpečnosti…………………………………………………….…..25 

Obr. 4.1 – nová nosná základna…………………………………………………………...27 

Obr. 4.2 – umístění koncových spínačů……………………………………………….…..28 

Obr. 4.3 – prodloužená spínací část unášeče…………………………………………..…..28 

Obr. 4.4 – plazmová motorizovaná řezací hlava s novou nosnou základnou……………..29 

Obr. 4.5 – výpočtový model nové základny……………………………………………….30 

Obr. 4.6 – pevná vazba………………………………………………………………….....31 

Obr. 4.7 – zatížení gravitační silou……………………………………………………..…32 

Obr. 4.8 – umístění první síly……………………………………………………….…….33 



45 
 

Obr. 4.9 – umístění druhé síly……………………………………………………………..34 

Obr. 4.10 – zadání ohybového momentu……………………………………………...…..35 

Obr. 4.11 – pohled sítě……………………………………………………………….…....36 

Obr. 4.12 – napětí Von Mises………………………………………………………..……37 

Obr. 4.13 – posunutí……………………………………………………………………….38 

Obr. 4.14 – součinitel bezpečnosti………………………………………………………...39 

Obr. 5.1 – porovnaní základen (nová a současná)…………………………………………41 

 

Seznam tabulek 

Tab. 3.1 – mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu AW-5754-H111………………....14 

Tab. 3.2 – součet hmotností komponentů…………………………………………….…....20 

Tab. 4.1 – součet hmotností komponentů……………………………………………….....34 

 

Seznam výkresů 

Název výkresu      číslo výkresu 

Celková sestava      KUD169-S1-A1 

Sestava unašeče      KUD169-S2-A4 

Základna       KUD169-V1-A2 

Plech koncových spínačů     KUD169-V2-A2 

Matice unašeče      KUD169-V3-A4 

Unašeč        KUD169-V4-A4 

Kryt hlavy       KUD169-V5-A1 

  



46 
 

Přílohy 

Příloha 1 – Sestavní výkres základny [KUD169-S1-A1] 

Příloha 2 – Sestavní výkres unašeče [KUD169-S2-A4] 

Příloha 3 – Výrobní výkres základny [KUD169-V1-A2] 

Příloha 4 – Výrobní výkres plechu koncových spínačů [KUD169-V2-A2] 

Příloha 5 – Výrobní výkres matice unašeče [KUD169-V3-A4] 

Příloha 6 – Výrobní výkres unašeče [KUD169-V4-A4] 

Příloha 7 – Výrobní výkres krytu hlavy [KUD169-V5-A1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


