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describes a current production compared with a new suggestion including the Economic 
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Seznam použitých značek a symbolů 
 

Značka  Název       Jednotka 

 
AWJM   Abrasive Water Jet Machining 

ap   Hloubka řezu        mm 

CM   Chemical Machining 

EBM   Electron Beam Machining 

ECM   Electro Chemical Machining 

EDM   Electro Discharge Machining 

CHM   Chemical Machining  

Ie   Střední napájecí proud      A 

K   Součinitel úměrnosti pro katodu a anodu 

ka   Součinitel závisící na materiálu elektrod,  

Druhu a způsobu přivádění kapalného dielektrika 

kc   Součinitel závisící na materiálu elektrod,  

Druhu a způsobu přivádění kapalného dielektrika  

LBM   Laser Beam Machining 

N   Počet impulzů za časovou jednotku     s
-1

 

Oa,c   Celkové kvantum vyerodovaného materiálu    mm
3
·s

-1
 

PBM   Plasma Beam Machining 

Ra   Střední aritmetická úchylka profilu     μm 

ti   Trvání pulzu        s 

Ue   Střední napájecí napětí      V 

USM   Ultrasonic Machining 

VE   Úbytek objemu elektrody      % 

Ve   Energie výboje       J 

Vm   Úbytek objemu obráběného materiálu    % 

WEDM  Wire Electro Discharge Machining 

Wi   Vybíjecí energie       J 

WJM   Water Jet Machining 

ηd   Účinnost elektrického výboje 
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1. Úvod 

 

Rostoucí rozsah aplikace nekonvenčních metod obrábění je odezvou na vývoj  

a používání nových konstrukčních materiálů s vysokou pevností, tvrdostí a houževnatostí, 

materiálů odolných proti opotřebení apod., které nelze standardními metodami hospodárně 

obrábět (titanové slitiny, superslitiny, slinuté karbidy, keramika, apod.). [1] 

 Nekonvenčních metod je v současné době celá řada, ovšem většina z nich  

se využívá pouze pro specifickou výrobu konkrétních druhů výrobků, vzhledem k způsobu 

úběru materiálu či dosažených kvalitativních vlastností. Nemají tedy tak široké spektrum 

využití jako je tomu u konvenčních technologií, zejména soustružení či frézování. Právě 

díky tomuto faktu je takováto výroba mnohem dražší, z čehož vyplývá i snaha snížit 

náklady na výrobní proces a zajistit maximální efektivnost využité technologie. 

 V této práci bude našim cílem navrhnout novou (efektivnější) výrobu střižných 

desek, které jsou v současné době vyráběný firmou MASSAG Stamping a.s. pomocí 

elektrojiskrového obrábění, čili jednou z výše zmiňovaných nekonvenčních metod 

obrábění.   
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2. MASSAG  STAMPING s.r.o. 

 

Společnost byla založena v roce 1828 ve Vídni Matthias Salcher, jako firma  

na výrobu knoflíků. Název firmy byl vytvořen ze slovního spojení Matthias  

Salcher + Söhne Aktiengesellschaft. V roce 1863 byla přestěhována do Bílovce a následně 

roku 1999 bylo ustanoveno nové vedení společnosti a příchod nových akcionářů. O 5 let 

později došlo k rozdělení společnosti na tři organizační celky, tzv. divize podle charakteru 

výroby a prodeje. Během let 2004 – 2005, byla divize AUTOMOTIVE přesunuta  

do nového areálu ve Fulneku a 1. 9. 2008 se uskutečnilo rozštěpení společnosti  

Massag a.s. [4] 

Tím vznikla nová společnost MASSAG Stamping a.s. Fulnek. Celý areál firmy 

tvoří plochu 56.000 m
2
. Výrobní prostory, které prošly roku 2005 rekonstrukcí, z celkové 

plochy areálu zabírají 7.400 m
2
. V roce 2007 byly na ploše 8.500 m

2
 přistavěny nové 

prostory pro montážní pracoviště, nástrojárnu, sklad materiálů a hotových výrobků, balírnu 

a expedici. Mezi hlavní zákazníky firmy patří naše i zahraniční automobilové společnosti, 

ale i firmy, které s automobilovým průmyslem souvisí. Patří mezi ně např.: Škoda Auto, 

Audi, Fiat, VW, Visteon, Showa Aluminium, Benteler a další. [4] 

V současné době, nachází ve firmě Massag Stamping a.s. pracovní uplatnění 

celkem 248 pracovníků. Společnost má konstrukční, vývojový a výrobní potenciál 

splňující nejvyšší požadavky zákazníků. Spolupracuje s nimi ve všech fázích vývoje 

výrobků a procesu od návrhu po úspěšnou realizaci výroby. [4] 

 

Obr. 2.1 Massag Stamping a.s. [4] 
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3. Úvod do nekonvenčních metod obrábění 
 

U nekonvenčních metod se nepoužívá standardní řezný nástroj, u kterého je možné 

definovat pracovní části (čelo, hřbet, břit, ostří, atd.) nebo nástrojové úhly. Při obrábění  

se netvoří tříska (ve smyslu definice podle standardních metod, např. soustružení, 

frézování, atd.), protože k úběru obráběného materiálu dochází převážně účinky tepelnými, 

chemickými, případně i mechanickými (převážně abrazivními) - nebo jejich vzájemnou 

kombinací. Rostoucí rozsah aplikace nekonvenčních metod obrábění je odezvou na vývoj  

a používání nových konstrukčních materiálů s vysokou pevností, tvrdostí a houževnatostí, 

materiálů odolných proti opotřebení apod., které nelze standardními metodami hospodárně 

obrábět (titanové slitiny, superslitiny, slinuté karbidy, keramika apod.). [1] 

Nekonvenční metody obrábění jsou charakterizovány širokým rozsahem parametrů, 

jak z hlediska technologických podmínek, tak i z hlediska výstupů příslušných procesů  

(viz tab. 3.1, 3.2), k základním charakteristikám patří [1]: 

- rychlost, možnosti a výkonnost obrábění nezávisí na mechanických 

vlastnostech obráběného materiálu, 

- materiál nástroje nemusí být tvrdší než obráběný materiál - zvlášť tvrdé 

materiály se dají obrábět nástroji z měkkých materiálů, 

- možnost provádění složitých technologických operací, jako je výroba děr  

se zakřivenou osou, obrábění děr složitých tvarů a tvarových dutin  

v materiálech s vysokými hodnotami mechanických vlastností. 

Třídění nekonvenčních metod dle převládajícího účinku oddělování materiálu [1]: 

a) Oddělování materiálu tepelným účinkem: 

 elektroerozivní obrábění (Electro Discharge Machining - EDM), 

 obrábění paprskem plazmy (Plasma Beam Machining - PBM), 

 obrábění paprskem laseru (Laser Beam Machining - LBM), 

 obrábění paprskem elektronů (Electron Beam Machining - EBM). 

b) Oddělování materiálu elektrochemickým nebo chemickým účinkem: 

 elektrochemické obrábění (Electro Chemical Machining - ECM), 

 chemické obrábění (Chemical Machining - CM, CHM). 
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c) Oddělování materiálu mechanickým účinkem: 

 ultrazvukové obrábění (Ultrasonic Machining - USM), 

 obrábění paprskem vody (Water Jet Machining - WJM, Abrasive Water 

Jet Machining - AWJM). 

Tab. 3.1[1] 

 

Tab. 3.2 [1] 

 

Zkratky jednotlivých metod jako v tabulce X.x, ECG – elektrochemické broušení, U – úběr 

obráběného materiálu, E – měrná spotřeba energie, Ra – drsnost povrchu obrobené plochy, 

N – neovlivňuje. 
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4. Elektroerozivní obrábění  
 

Základem úběru materiálu je elektroeroze, kdy vlivem vysoké koncentrace energie 

(105 až 107 W.mm
-2

) materiál taje a odpařuje se. [2] 

Elektroerozivní obrábění zahrnuje řadu metod, které mají jeden společný znak - 

úběr materiálu je vyvolán periodicky se opakujícími elektrickými, popř. obloukovými 

výboji mezi nástrojem (anodou) a obrobkem (katoda) ponořenými do tekutého dielektrika 

viz obr. 4.1, což je většinou kapalina s vysokým elektrickým odporem. Z obráběného 

materiálu jsou tavením a vypařováním odstraňovány velmi malé částice (mikročástice - 

volným okem neviditelné), které mají tvar dutých kuliček a jsou z oblasti obrábění 

odplavovány pomocí dielektrické kapaliny. [1, 2]  

 

Obr. 4.1. Princip zařízení pro elektroerozivní obrábění [2] 

1 – směr posuvu nástrojové elektrody, 2 – nástrojová 

elektroda, 3 – generátor, 4 – pracovní vana, 5 – tekuté 

dielektrikum, 6 – obrobek, 7 – elektrický výboj 



 

14 
 

Elektroerozivním obráběním, lze opracovávat pouze elektricky vodivé materiály. 

Elektroerozi podléhají všechny elektricky vodivé materiály. Vhodným zapojením a volbou 

pracovních parametrů elektrického obvodu, lze dosáhnout dvou druhů výbojů [2]: 

a) oblouk, tj. stacionární výboj, 

b) jiskra, tj. nestacionární výboj. 

Výboje probíhají mezi elektrodami ve vzdálenosti 5 až 100 mm, intenzita působení 

výboje závisí na elektrických parametrech výboje [2]: 

a) vzdálenosti mezi elektrodami,  

b) znečištění, 

c) vodivosti dielektrika. 

Elektroerozivní obrábění se používá pro: hloubení dutin zápustek a forem, výrobu 

složitých tvarových povrchů, řezání drátovou elektrodou, leštění povrchů, výrobu malých 

otvorů (mikroděrování), elektrokontaktní obrábění. [2] 

 

 4.1 Dielektrikum 
 

Jako dielektrika se používají strojní olej, transformátorový olej, petrolej, 

destilovaná voda, deionizovaná voda a speciální dielektrika dodávaná výrobci strojů. 

Přívod dielektrika mezi obrobek a nástrojovou elektrodu, tzv. vyplachování, je možné 

realizovat několika způsoby [2]: 

a) vnější vyplachování - při obrábění dutin o větší hloubce 

b) vnitřní tlakové vyplachování - dielektrikum je přiváděno otvorem v nástrojové 

elektrodě přímo do pracovního prostoru (menší tvarová přesnost boků vyráběné 

dutiny), 

c) vyplachování odsáváním - realizuje se odsáváním dielektrika dutinou  

v nástrojové elektrodě nebo v obrobku (dobrá tvarová přesnost obráběné 

dutiny), 

d) pulzní vyplachování - je charakterizováno přerušením procesu elektroeroze  

na 0,15 až 10 s za současného oddálení nástrojové elektrody od obrobku o 0,02 

až 10 mm, čímž se zvětší pracovní mezera mezi obrobkem a elektrodou,  
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a dosáhne se tak jejího dokonalého vypláchnutí (zejména při výrobě hlubokých 

dutin, při použití tenkých elektrod nebo při obrábění načisto),  

e) kombinované vyplachování - jedná se o kombinaci vnitřního tlakového 

vyplachování a odsávání, čímž lze dosáhnout přesných tvarů obráběné dutiny 

(zejména při hloubení tvarově složitých dutin). 

 

 

Obr. 4.2. Přívod dielektrika mezi obrobek a nástrojovou elektrodu – vyplachování 

a) vnější, b) tlakové vnitřní, c), d) odsáváním, e) pulzní, f) kombinované 

1 – nástrojová elektroda, 2 – pracovní vana, 3 – dielektrikum, 4 – obrobek,                         

5 – přívod dielektrika, 6 – odsávání dielektrika [2] 

Dielektrická kapalina má velmi důležitý vliv na celý proces eroze a proto musí 

splňovat řadu požadavků, např. [1, 3]: 

- musí zabezpečovat potřebnou vzdálenost mezi elektrodami (může být menší 

než 0,01 mm), aby přechod proudu mezi nimi vyústil do výboje, 
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- musí mít nízkou viskozitu (32 ÷ 34 SSU) a dobrou smáčivost, aby byla rychle 

obnovována izolace po výboji, 

- musí být chemicky neutrální, aby zamezovala vzniku koroze, 

- nesmí podléhat chemickým změnám, musí být stálá, lehce vyrobitelná a levná, 

aj. 

Nejnověji se začala využívat deionizovaná voda, která je vhodná z hlediska požární 

bezpečnosti, nízké ceny, nízké viskozity a zároveň chemicky nereaguje s uhlíkem. 

Deionizovaná voda má nízkou vodivost, okolo 2 až 5.10
6
 S.m

-1
 a doporučuje se pro jemné 

obrábění. [3] 

Na obr. 4.3 je diagram závislosti úběru materiálu na druhu dielektrické kapaliny  

při různé teplotě. Teplota dielektrika při elektrojiskrovém obrábění dosahuje 60 – 80°C, 

jeho chlazení ovšem není podmínkou. Ustálení teploty se vyžaduje při přesném obrábění. 

[3] 

 

Obr. 4.3. Vliv teploty dielektrika na úběr materiálu [3] 

Úlohou dielektrika je také odplavování produktů eroze. Odpadové produkty mohou 

být ve formě kompaktní či plynu. Důležitou podmínkou stabilizace erozivního procesu  

je rychlé odplavování produktů eroze a zároveň obnovování čistoty dielektrické kapaliny 

v oblasti opracování. Částice o velikosti 2 ÷ 5 μm jsou zachytávány kazetovými filtry,  

při hrubování a opracovávaní velkých dílců jsou pevné částice odplavovány dielektrickou 

kapalinou a zachycovány ve spodní části nádrže jako kal. [3] 

Na obr. 4.4 je znázorněn vliv znečištění dielektrické kapaliny na účinnost procesu. 

Diagram znázorňuje všeobecnou povahu tohoto vlivu, při znečištění do 2% se účinnost 

příliš nemění. Při 2 – 4% znečištění, především při malé energii výboje, je zaznamenaný 

pokles o 30 až 40% normální účinnosti. Vysvětluje se to tím, že se zvyšující se energií 
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výboje se mezera mezi elektrodami zvětšuje, takže odpad je možné jednodušeji 

odstraňovat a dielektrikum se v místě výbojů tolik neznečistí. [3] 

 

Obr. 4.4. Vliv stupně znečištění na hodnotu úběru materiálu pro různou vybíjecí energii Wi 

[3] 

 

4.2 Nástrojové elektrody a jejich opotřebení  

Nástrojová elektroda, ač není v přímém styku s obrobkem, má aktivní úlohu 

v procesu elektrojiskrového obrábění. Náklady na elektrody představují podstatnou část 

provozních nákladů, protože obsahují náklady na materiál elektrody, způsob výroby, 

údržbu a obnovu opotřebovaných elektrod. [3] 

Základní požadavky na nástrojové materiály elektrod jsou [3]: 

- elektrická a tepelná vodivost, 

- vysoký bod tavení, 

- jednoduchá vyrobitelnost i tvarově složitějších profilů konvenčními 

technologiemi. 

Pro elektrojiskrové řezání drátovou elektrodou je nutné zajistit konstantní tahovou 

sílu a předpětí drátu. Drát je napínán konstantní tahovou silou a prostor mezi obrobkem  

a drátem je zaplněn dielektrickou kapalinou viz obr. 4. 5. [8] 
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Obr. 4.5. Napínání konstantní tahovou silou [8] 

Nástrojová elektroda, jež se obvykle zapojuje na záporný pól obvodu, je z různých 

materiálů. Při opracování otvorů se využívají elektrody měděné, litinové, mosazné a měď – 

grafitové skladby. V případě broušení a řezání se využívají elektrody z litiny, oceli, měď – 

grafitové skladby, hliník či mosaz. [3] 

Nejvíce rozšířeným materiálem je grafit pro elektrojiskrové a elektroimpulzní 

technologie. Grafit je dobře obrobitelný materiál a má vhodné charakteristiky pro EDM 

obrábění, zejména vysokou teplotu tavení kolem 3 000°C. Je vhodný pro obrábění oceli, 

nevýhodou však jsou jeho erozní zplodiny, které vznikají jeho opotřebováváním  

a znečišťují zařízení. [3] 

Měď jako materiál elektrod je dobře odolná vůči eroznímu opotřebení a její požití 

je také hospodárné. Doporučuje se pro obrábění karbidů, zvláště karbidů wolframu,  

a pro jemné dokončování povrchů s drsností Ra pod 0,5 μm. [3] 

Mosaz je dobře obrobitelný, vhodný pro elektrody, ale v porovnání s měděnými  

či grafitovými elektrodami se rychleji opotřebovávají. Využívají se pro hloubení úzkých 

otvorů a pro vrtání, kde opotřebení elektrod výrazně neovlivňuje rozměrovou přesnost. [3]  

Wolfram se používá pro speciální účely hloubení velmi malých otvorů o průměru 

do 0,2 mm. [3] 

Měď – wolframové a stříbrno – wolframové materiálové kompozice se používají 

pro speciální hloubení úzkých drážek a otvorů, pro jemné práce s obzvláště nepříznivými 
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podmínkami proudění dielektrické kapaliny. Jejich cena je však v porovnání s měděnou 

elektrodou 18 – 100 krát vyšší. [3] 

 

Elektrody pro EDM, se podle tvarové složitosti můžou vyrábět jedním z obvyklých 

způsobů, jako je přesné lití a lití pod tlakem. Dokončovaní na požadovaný tvar, lze 

provádět soustružením, frézováním či broušením. Vhodným způsobem může být i drátové 

řezání (Wire EDM). [3] 

 

4.2.1 Opotřebení nástrojových elektrod  

Opotřebení nástrojové elektrody při EDM technologiích je důležitý faktor, který 

ovlivňuje ekonomické hledisko rozhodování o jejich využívání. Například při obrábění 

kalené oceli může opotřebení měděné elektrody dosahovat až 30% z úbytku materiálu 

obrobku, kdežto pří opracovávaní spékaného karbidu (což je materiál s nízkou tepelnou 

vodivostí) dosahuje opotřebení té samé elektrody až 80%. [3] 

Odolnost nástrojového materiálu vůči opotřebení je dána jeho fyzikálními 

vlastnostmi. Čím má materiál vyšší bod tavení, tepelnou vodivost, Youngův modul 

pružnosti, Poissonovo číslo a čím nižší koeficient lineární tepelné roztažnosti, tím je jeho 

odolnost vůči opotřebení vyšší. Hodnoty fyzikálních vlastností vybraných materiálů  

pro nástrojové elektrody jsou uvedeny v tabulce 4.1. [3] 

 

Tab. 4.1: Fyzikální vlastnosti vybraných materiálů pro nástrojové elektrody [3] 

 

Při kvantitativním a kvalitativním hodnocení opotřebení nástroje se určují hodnoty 

úbytku materiálu z rozhodujících míst tvarových elektrod jako intenzita úbytku objemu.  

Na obr. 4.6 je zobrazena charakteristická oblast opotřebení. Relativní opotřebení 
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nástrojové elektrody vyjádřené v procentech je dáno poměrem úbytku objemu elektrody 

VE k úbytku objemu obráběného materiálu Vm. [3] 

    
  

  
       (4.1) [3] 

 

   Stupeň opotřebení hrotu = 
  

  
 

   Stupeň opotřebení hrany = 
  

  
 

   Stupeň opotřebení boční hrany = 
  

  
 

 

 

 

Obr. 4.6. Charakteristiky opotřebení nástrojových elektrod [3] 

K opotřebení elektrod dochází jednak vlivem působení erozivních impulzů a jednak 

vlastnostmi materiálu elektrod a to z následujících důvodů [3]: 

- vysoké hustoty elektronů ve výbojovém prostředí dochází k oddělování 

jednotlivých iontů nebo celých částeček kovů, 

- kolísání proudu výboje nebo vlivem polarity výboje se rozrušuje povrch 

elektrody, 

- mechanické nárazy způsobené kavitací, 

- chyby v materiálu elektrody aj. 

Obr. 4.7 zobrazuje vliv změny elektrických parametrů, časové délky impulzů  

a špičkových hodnot proudu, na průběh relativního opotřebení nástrojové měděné 

elektrody. Ze závislosti vyplývá, že čím vyšší je intenzita protékajícího proudu ve výboji, 

tím menší je relativní opotřebení nástrojové elektrody.  To znamená, že podle vztahu (4.1) 

dochází k zvýšení úbytku materiálu z obrobku a nepřímo i k zhoršení drsnosti 

opracovaného povrchu, což je znázorněno na obr. 4.8. [3] 
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Obr. 4.7. Účinek časové délky impulzu a změny proudové špičky na relativní opotřebení 

nástrojové elektrody [3] 

 

 

Obr. 4.8. Účinek časové délky impulzu a změny proudové špičky na průběh dosahované 

drsnosti povrchu [3] 

 

4.3 Mechanizmus úběru materiálu  

Při elektrojiskrové metodě obrábění dochází k úběru materiálu vlivem teploty  

a eroze při vzniku rychlého sledu jiskrových výbojů, které se tvoří v libovolném bodě 

mezielektrodového prostoru, kde je nejsilnější elektrické pole. Materiál se nataví a 

následně se odpaří ze zóny výboje. [3] 
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Na obr. 4.8 je zobrazen princip vzniku výboje a jeho účinek na povrch materiálu. 

V určité vzdálenosti Δ (0,001 ÷ 0,1 mm) dochází mezi elektrodami v důsledku pulzujícího 

elektrického pole k výboji. Na katodě vzniká množství elektronů, které jsou urychlovány 

směrem ke katodě. Záporně nabité elektrony narážejí na neutrální atomy dielektrika  

a podněcují jeho ionizaci. Při opakovaném procesu se zvyšuje intenzita výboje a vzniká 

sekundární množství elektronů, které v konečné fázi spojí katodu a anodu kanálem výboje. 

Zde odevzdávají elektrony a kladně nabité ionty svou kinetickou energii ve formě tepla 

částicím povrchu anody a katody. Teplota v kanále dosahuje teplot 8 000 ÷ 12 000°C. 

Vznikající tepelný tok nabývá hodnot okolo 10
12

W.m
-2

 ve velmi krátkém časovém 

intervalu – 0,1 ÷ 2 000 μs. Lokální teplota povrchu elektrod dosahuje hodnoty vyšší než je 

bod tavení materiálu. [3] 

 

Obr. 4.8. Mechanizmus vzniku výboje při elektroerozivním opracování a jeho účinek na 

úběr materiálu [3] 

V důsledku vysoké teploty a následného odpařování dielektrika narůstá  

v plazmovém kanále výboje tlak až na hodnoty 2 000MPa. Takto vysoký tlak omezuje 

odpařování žhavého kovu. Po přerušení impulzu, po poklesu napětí, tlak v kanále rovněž 

naráz poklesne a žhavé částečky kovu jsou vymrštěny z povrchu. Toto vymrštění nebo 

odpaření je spojeno se vznikem plynových bublinek a charakteristického kráteru na místě 

výboje. [3]  

Detail počátku výboje a průběh napětí mezi elektrodami můžeme vidět na obr. 4.9. 

Postupně teplený účinek výboje způsobí vypuzení nebo vystřelení natavených částic kovu 
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z povrchu. Takovéto částice opouštějí povrch po okraji vznikajícího kráteru. Kráter vzniká 

na obou dvou elektrodách, ale s různou velikostí a intenzitou. [3] 

 

Obr. 4.9. Detail vzniku výboje a průběh napětí v prostoru mezi elektrodami. V dolní části 

obrázku je znázorněný pokles napětí mezi elektrodami v závislosti od vzdálenosti mezi 

nimi a taky průběh úbytku plazmy. Se zvětšujícím se kráterem v důsledku odpaření 

materiálu se zvyšuje i vzdálenost mezi elektrodami. [3] 

 

 

4.4 Kvalita opracovaného povrchu 
 

Povrch po elektrojiskrovém obrábění má náhodný izotropní profil, který je tvořený 

typickými krátery s poměrem hloubky kráteru k průměru kráteru 5 až 20 (21, 22). Typická 

hloubka kráteru bývá okolo 2,5 µm a průměr 12,5 µm. Hloubka kráteru a jeho průměr roste 

se zvyšující se energii jiskrového výboje až na hodnoty 12 µm hloubka, 60 µm průměr.  

Na obr. 4.10 jsou zobrazeny typické profily kráterů pro různé materiály při stejných 

podmínkách výboje. Tvoření kráterů je výsledkem jiskrového výboje a jejich rozměry jsou 

ovlivněné použitou dielektrickou kapalinou a materiálem elektrody. Povrch má matný 

vzhled. [3] 
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Obr. 4.10. Profily vznikajících kráterů pro různé materiály za stejných podmínek výboje 

[3] 

Vznik kráterů na povrchu je spojený s místním natavením povrchu (teploty  

se pohybují v rozsahu 8 000 až 12 000
o
C), tepelně ovlivněnou oblastí a plastickou 

deformací uvnitř kráteru a v jeho okolí. Povrch je zároveň rychle ochlazený a zakalený 

působením dielektrické kapaliny. Natavená vrstva lehce reaguje s materiálem elektrody  

a produkty pyrolýzy při chemickém rozkladu dielektrika. Takto se na povrchu ocele 

vytváří stabilní austenitická vrstva a např. na povrchu titanu tvrdé sloučeniny karbidu 

titanu TiC nebo oxidu titanu TiO2. [3] 

Působení vysokých místních teplot způsobuje metalurgické změny v povrchové 

vrstvě a vznik poruch jako jsou trhliny na krajích zrn, dvojení, štěpení a vznik  

tzv. charakteristické bílé vrstvy. [3] 

Charakter ovlivnění povrchové vrstvy při EDM opracování znázorňuje obr. 4.11. 

Na nataveném a rychle zakaleném povrchu materiálu se tvoří tenká přetavená epitaxiální 

vrstva o tloušťce asi 10 ÷ 40 µm. Za přetavenou vrstvou je oblast kontaminována 

materiálem pracovní elektrody, její tloušťka bývá kolem 0,025 mm. Pod touto vrstvou 

vzniká tzv. bílá vrstva, silně nauhličená ztuhlá tavenina s vysokou tvrdostí okolo 60 HRC, 

je zároveň součástí tepelně ovlivněné vrstvy. [3] 
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Obr. 4.11. Typický charakter povrchu po elektrojiskrovém opracování 

A-vrstva roztaveného kovu (10÷40 µm), B-oblast vykazující znečištění způsobené 

difuzí materiálu elektrody do hloubky asi 250 µm, C-tepelně ovlivněná vrstva, méně než 

400 µm  

 

Elektrojiskrově opracované povrchy jsou charakterizovány vznikem tažných 

zbytkových napětí v povrchové vrstvě následkem tepelného působení. Velikost 

vznikajících tažných zbytkových napětí se může blížit k mezním hodnotám pevnosti  

v tahu. [3] 

Zbytková napětí v povrchové vrstvě ovlivňují funkční vlastnosti obrobku. Tažná 

napětí snižují hranici únavy a ulehčují rozrušování povrchových vrstev při vzájemném 

spolupůsobení povrchů. Z uvedeného důvodu, povrchy opracované elektrojiskrovým 

obráběním mají sníženou životnost v podmínkách tažného pracovního zatížení. Naopak  

v podmínkách tlakového zatížení povrchů by mohlo dojít ke zvýšení jejich životnosti. [3] 

Délka trvání impulzů rovněž ovlivňuje dosahovanou drsnost povrchu.  

Se zvyšujícím se časem trvání impulzu drsnost povrchu mírně stoupá. [3] 

Přesnost rozměrů elektrojiskrově opracovaných předmětů závisí od technologické 

přesnosti, kterou tvoří přesnost kinematických celků stroje, přesnost výroby nástrojové 
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elektrody, přesnost nastavení elektrody vůči obrobku, přesnost výměny nástrojové 

elektrody a způsob proudění dielektrika v pracovním prostoru. [3] 

Přesnost a kvalita EDM opracovaného povrchu závisí ve velké míře od štěrbiny 

mezi elektrodou a předmětem. Rozměr mezery závisí od pracovních charakteristik 

použitého elektrojiskrového stroje a od pracovních podmínek, které se používají  

na dokončovací obrábění. Při hrubování je zpravidla šířka mezielektrodové mezery větší 

než při dokončování. [3] 

      Nepřesnosti vznikající v procese EDM hloubení jsou kuželovitost otvorů, 

úkosovitost, úbytek nástrojové elektrody, velká makronerovnost obrobené plochy. [3] 

 

 

4.5 Charakteristika výbojů 
 

Tvar a velikost kráteru vzniklého výbojem (viz obr. 4.12) závisí na době trvání 

výboje a na jeho energii. Pro praktické využití elektroerozivních výbojů je důležitá velikost 

energie a vysoká frekvence výboje. Čím větší úběr materiálu bude, tím bude větší drsnost a 

menší přesnost povrchu obrobku. [5] 

 

 

Obr. 4.12. Tvar kráteru vzniklého elektrickým výbojem [6] 
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Množství materiálu odebraného jedním výbojem I [6]:  

 

                 (4.2) 

                [J]      (4.3)   

 

   – energie výboje, 

K – součinitel úměrnosti pro katodu a anodu, 

   – střední napájecí napětí, 

Ie – střední napájecí proud, 

ti – trvání pulzu. 

Celkové kvantum vyerodovaného materiálu Oa,c, za jednotku času je dáno součtem 

objemů na katodě a anodě: 

      ∑     [mm
3
·s

-1
]   (4.4) 

 

V závislosti na přiváděné energii jednotlivých výbojů W1 platí: 

    ∑                 [mm
3
·s

-1
]          (4.5) 

    ∑                 [mm
3
·s

-1
]          (4.6) 

 

ka, kc – součinitelé závislí na materiálu elektrod, druhu a způsobu přivádění kapalného  

dielektrika, 

ηd – účinnost elektrického výboje, 

n – počet impulzů za časovou jednotku [s
-1

]  [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

Podle časového průběhu dodání energie do místa výboje, se elektrické výboje dělí  

a jsou charakterizovány takto [6]: 

 

 

 

 

 

4.5.1 Fyzikální úběr materiálu 

 

Proces vzniku elektrického výboje mezi dvěma elektrodami - oddělenými jiskrovou 

mezerou o velikosti 0,01 až 0,5 mm, které jsou ponořené v kapalném médiu (dielektriku), 

je komplexní jev. Jednosměrné napětí přiváděné do obvodu s odporem R a kapacitou 

kondenzátoru C, vytváří v krátkých impulzech výboj mezi katodou a anodou, které jsou 

v určité vzdálenosti od sebe. Typický průběh impulzů je znázorněn na obr. 4.12 [1, 3] 
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Obr. 4.12 Typický průběh impulzů při EDM. Zapnutý cyklus a špičkový proud určuje 

energii výboje [3] 

Výsledkem výboje je krátkodobá koncentrace elektrické a mechanické energie 

elektronů na anodě, vznik vysoké teploty v bezprostřední blízkosti výboje, natavení  

a dokonce odpaření kovu z anody, ale i katody. V místě výboje se vytvoří kráter, též 

označovaný jako jamka. Kráter tvořený jedním výbojem se považuje za kulový segment  

a charakterizuje se průměrem a hloubkou. Doba vypnutí (přerušení toku elektrického 

proudu) umožní, aby proudící kapalina odplavila z místa narušení všechny vzniklé 

mikročástice. Čas přerušení musí být delší, než je čas deionizace kapaliny, aby se ve 

stejném místě nemohl udržet plynulý výboj. Nástroj je pomocí posuvového mechanizmu 

neustále přibližován k ploše obrobku a současně může kmitat. Kmitavý pohyb zlepšuje 

podmínky pro výboj, zdokonaluje odstraňování vznikajících mikročástic a zintenzivňuje 

výměnu dielektrika v jiskrové mezeře. [1, 3] 

Základem klasického RC obvodu je kondenzátor. Jeho úlohou je akumulace 

energie, která se vybije ve formě silového jiskrového výboje. Používají se i obvody bez 

kondenzátoru. V takovém obvodě, vzniká při určité vzdálenosti elektrod elektrický oblouk 

a ne jiskrový výboj. Elektrický oblouk dosáhne teplotu 3 600 – 4 000°C za 0,1s – 0,1ms, 

kdežto jiskrový výboj teplotu 10 000°C za 0,1ms – 0,01ms. [3] 

V elektrojiskrových zařízeních se používá kondenzátor s kapacitou 0,25 – 600 μF. 

Proudová intenzita nabíjeného proudu se mění s odporem, čímž se zajistí určitý poměr 

mezi kapacitou a hodnotou intenzity proudu. [3] 
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Parametry, které charakterizuji proces elektroerozivního obrábění, jsou [3]: 

a) zařízení pro EDM (stroj) – jeho tuhost a stabilita, kapacita průtoku dielektrika, 

řídicí systém a stupeň automatizace, 

b) dielektrická kapalina – její chemické složení a fyzikální vlastnosti, pracovní 

vzdálenost mezi elektrodami, stupeň kontaminace produkty eroze aj. 

c) tvoření výboje, tj., elektrické podmínky vzniku výboje 

d) nástrojová elektroda – její chemické a fyzikální vlastnosti, tvar a rozměry, 

e) materiál obrobku – chemické a fyzikální vlastnosti, výsledný tvar a rozměr. 

Technické a ekonomické ukazatele EDM procesu [3]: 

a) intenzita objemového úběru materiálu, 

b) čas obrábění, 

c) relativní opotřebení nástrojové elektrody, 

d) geometrie a vlastnosti povrchové vrstvy po opracování. 
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5. Elektrojiskrové obrábění 
 

Zařízení pro elektrojiskrové obrábění  

Zařízení (stroj) pro elektrojiskrové obrábění podle obr. 5.1 se skládá z rámu, 

pracovního stolu pro upnutí obrobku, suportu s nástrojem, nádrže s dielektrickou 

kapalinou, příslušným čerpacím a chladicím systémem a z generátoru na tvoření 

elektrických impulzů. [3] 

Rám stroje, který má většinou tvar písmene C, musí mít dostatečnou geometrickou 

přesnost, tuhost a stabilitu i navzdory tomu, že v procesu nepůsobí mechanické síly  

a zatížení. Na druhou stranu zde působí síly hydraulické, které zabezpečují plynulé 

proudění dielektrika mezi nástrojem a obrobkem, jež vyžaduje dostatečnou tuhost stroje, 

přestože např. pro elektrodu s celkovou plochou 645cm
2
, je potřebné vyvinout sílu okolo 

8 900 N, při tlaku dielektrické kapaliny 138 kPa a vzdálenosti elektrod do 0,03 mm. Tlak 

dielektrika závisí na velikost plochy pracovních elektrod. [3] 

V rámu stroje jsou uložené všechny ostatní části jako: pracovní suport s nástrojem  

a pracovní stůl pro upínání obrobku. Zásobník dielektrické kapaliny spolu s čerpadlem, 

potrubím, filtry a s chladicím zařízením je uložený obvykle v základech stroje. [3] 

   

 

Obr. 5.1 Prvky zařízení pro elektrojiskrové obrábění [3] 
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Důležitou úlohu má systém řízení, který zabezpečuje dodržení vzdálenosti (mezery) 

potřebné pro vznik výboje. Pro zabezpečení stabilní šířky mezery se používají 

servomechanizmy na bázi jednosměrných krokovacích motorů nebo elektrohydraulických 

servoventilů. Mechanizmus regulace pohybu elektrody umožňuje dodržet mezi 

elektrodami velmi úzkou mezeru a je schopný ji rychle rozšířit. To je důležité zejména  

při jemném dokončovacím obrábění.  [3] 

Nejdůležitější částí stroje je generátor elektrických impulzů, který určuje  

a ovlivňuje hlavní technologické a kvalitativní parametry elektroerozivního obrábění. 

Podle charakteru zatížení a reakce generátoru na zatížení jej dělíme na [3]: 

- generátory s nízkou frekvencí výbojů, 

- generátory na relaxačním principu s vyšší frekvencí výbojů. 

V poslední době se využívají impulzní generátory nazývané jako nezávislé 

generátory, při kterých amplituda doby trvání impulzů, polarita, frekvence a tvar impulzů 

od jednoduššího elektronického regulačního obvodu až po mikropočítačem řízený obvod. 

Mikropočítačem řízený obvod umožňuje řízení všech parametrů výboje, potřebné  

pro zabezpečení obrábění a zároveň monitorování podmínek obrábění elektrojiskrovým 

výbojem. [3] 

 

5.1 Elektrojiskrové hloubení  

Elektrojiskrové hloubení reprezentuje základní typ elektroerozivních metod 

obrábění. Uplatňuje se při vytváření tvarově složitých vnějších, ale zejména vnitřních 

ploch ve výrobě tvářecích zápustek, forem pro lití, střižných nástrojů, nástrojů pro lisování 

plastů, atd. K přednostem elektrojiskrového hloubení patří [1]:  

 

• možnost obrábění vodivých materiálů bez ohledu na jejich mechanické vlastnosti  

  (pevnost, tvrdost, houževnatost, křehkost),  

• velký rozsah pracovních parametrů umožňuje vyrábět povrchy různých jakostí,  

• možnost výroby součástí složitých tvarů a provádění operací, které nelze uskutečnit  

  jinými metodami obrábění (výroba děr se zakřivenou osou),  

• na obrobek nepůsobí žádné mechanické zatížení,  

• výrobní proces lze snadno automatizovat.  
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K nevýhodám elektrojiskrového hloubení patří [1]: 

 

• nepřímá úměra mezi produktivitou obrábění a jakostí povrchu obrobené plochy,  

• nutnost ponoření obrobku do kapaliny v průběhu obrábění,  

• jakost obrobeného povrchu závisí na mnoha faktorech, které nelze předem spolehlivě 

určit,  

• poměrně nízká produktivita při obrábění měkkých materiálů.  

 

Nástrojová elektroda se při elektrojiskrovém hloubení automaticky posunuje proti 

obrobku, řídicí systém musí přitom udržovat konstantní velikost jiskrové mezery. 

Elektroda má negativní tvar obrobené plochy, který je prostřednictvím výbojů kopírován 

do obrobku. Efektivita obrábění a jakost povrchu obrobené plochy závisí na parametrech 

elektrického proudu, tvaru a frekvenci výbojů, dielektrické kapalině, materiálu nástroje  

a materiálu obrobku. [1] 

Komplikovanější tvary lze na strojích s CNC řízením hloubit i jednoduchou 

elektrodou, jejíž pohyb je řízen po příslušné dráze. U starších strojů zajišťují tento pohyb 

tzv. vychylovače elektrod, které vychylují elektrodu do všech požadovaných směrů. 

Uvedená technologie navíc snižuje spotřebu elektrod prostřednictvím korekce jejich 

opotřebení. [1] 

 

5.1.1 Nástrojové elektrody  

 

Při výběru nástrojové elektrody je třeba vzít v úvahu její materiál (viz kapitola 

nástrojové elektrody a jejich opotřebení), výrobu (možnosti, cena) a opotřebení v průběhu 

příslušného procesu elektrojiskrového obrábění. Materiál elektrody má mít vysokou 

elektrickou vodivost, dobrou obrobitelnost, vysoký bod tavení a dostatečnou pevnost, aby 

se při vlastní práci nedeformoval. K primárním metodám výroby nástrojových elektrod 

patří obrábění, lisování, lití, prášková metalurgie, stříkání a galvanoplastika.  

Na opotřebení elektrody má největší vliv teplota tavení použitého materiálu, 

hodnotí se opotřebení boků, rohů a konce elektrody. Nejvýznamnější kritérium, které 

určuje trvanlivost elektrody a vymezuje nutnost její úpravy, je opotřebení rohů. [1] 
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5.2 Elektrojiskrové řezání 
 

Metoda umožňuje vyrábět plochy mající přímku jako tvořící křivku. Jeho zavedení 

znamenalo výrazný pokrok ve výrobě tvářecích nástrojů, především střižných a lisovacích 

nástrojů. Stroj pro elektroerozivní řezání drátovou elektrodou tvoří obdobné hlavní skupiny 

jako stroje pro hloubení. Rozdíl je v nástrojových elektrodách a v systému podávání  

a vedení drátové elektrody [2,3].  

Nástrojovou elektrodu tvoří tenký drát, který se použije jen jednou. Aby se předešlo 

jeho nadměrnému opotřebení, odvíjí se pomocí speciálního napínacího mechanismu  

viz obr 5.2 [2,3] 

 

Obr. 5.2 Schéma podávání a vedení drátové elektrody [2] 

1-zásobník drátu, 2-přívod výbojového proudu, 3-horní vedení drátu, 4-napínání drátu, 5-

obrobek, 6-startovací díra, 7-řezaný tvar, 8-dolní vedení drátu, 9-přívod dielektrika 
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Průměr drátu se pohybuje v rozmezí 0,03 ÷ 0,3 mm. Standartní průměr bývá kolem 

0,2 mm. Rychlost posuvu drátu je v rozmezí 2,5 ÷ 150 mm/s . Drát je většinou měděný, 

pro větší průměry se používá mosazný a na velmi jemné řezy molybdenový o průměru 

0,03 až 0,07 mm. Mezi nástrojovou elektrodou a obrobkem vznikají elektrické výboje 

[2,3].  

Nástrojová elektroda tvořená drátem je nástroj, který může odebírat materiál  

v každém směru (obr. 5.3) a ve spojení s vhodným řídicím systémem je možné přesně 

obrábět i velmi složité tvary. Systém umožňuje naklopení nástrojové elektrody vzhledem 

ke svislé ose v rozsahu ±30°. Pro zajištění automatizovaného procesu obrábění jsou 

moderní stroje vybaveny automatickým vrtáním díry pro zavedení drátu, automatickým 

zavedením drátu na počátku práce do vyvrtané díry a adaptivním řízením [2].  

 

Obr. 5.3 Princi elektrojiskrového řezání drátovou elektrodou [8] 

 

Rychlost úběru materiálu je udávána jako objemový úběr za časovou jednotku a pro 

starší typy strojů bývá 1 300 mm
2
/ hod., novější typy strojů zabezpečují deset a víckrát 

vyšší úběr materiálu. Samozřejmě, že rychlost úběru závisí na druhu materiálu a jeho 

elektrické vodivosti. Tvrdost a pevnost materiálů nemá významný účinek. [3] 
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5.2.1 Dosahované parametry 

 

Přesnost vyřezaných tvarů je dána vlastnostmi stroje, přesností vedení a napnutí 

drátu (viz obr. 5.4), přesností a spolehlivostí CNC řídicího systému, stabilitou nastavených 

pracovních parametrů generátoru a kvalitou přívodu a čistění dielektrika. Je důležité, aby 

nástrojová elektroda vstupovala do místa řezání dokonale napnutá a vyrovnaná. Při řezání 

drátovou elektrodou lze dosáhnout [2]:  

- maximálního úběru materiálu 35 až 200 mm
2
·min

-1
, 

- rovnoběžnosti řezu do 2 mm na 100 mm, 

- jakosti obrobeného povrchu Ra = 0,15 až 0,3 mm, 

- přesnost rozměrů a tvaru obrobeného povrchu závisí na tepelné stabilizaci stroje 

(při kolísání teploty ±3 °C je přesnost 4 mm, při kolísání teploty ±1 °C je 

odchylka 1 mm), 

- maximální tloušťka řezaného materiálu dosahuje 350 mm. 

 

Obr. 5.4 Zajištění předpětí drátu [8] 

 

Elektrodové drátové řezání nachází široké uplatnění v následujících oblastech [3]: 

- opracování vysokotvrdých elektricky vodivých keramických materiálů jako 

SiC, Si3N4, TiN, ZrB2, [13, 20], pro účinné WEDM řezání nesmí být vodivost 

materiálů nižší jako 2 x 10
2
  Ω

-1 
cm

-t
, protože se nevytvoří elektrický oblouk 

mezi nástrojem a obrobkem, 

- obrábění tvářecích nástrojů, 
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- dělení a opracování destiček ze slinutého karbidu, kubického nitridu bóru  

a polykrystalického diamantu, 

- opracování předmětů malých rozměrů okolo 45 µm, 

- výroba prototypů, 

- mikroobrábění. 
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6. Elektrokontaktní obrábění  

Základem této metody elektroerozivního obrábění je odporové odtavování 

obráběného materiálu v místě styku nástroje s povrchem obrobku, při využití střídavého 

proudu o nízkém napětí (25 V, někdy i více). Při přiblížení nástroje k obrobku vzniká 

krátkodobý oblouk, v místech přímého kontaktu se materiál obrobku začíná tavit, vzrůstá 

přechodový odpor a uvolňuje se velké množství tepla. [1] 

Aby nenastalo v místech styku ke svařování, musí se nástroj stále pohybovat 

(většinou vykonává rotační pohyb). Uvedený pohyb způsobuje přerušování kontaktů  

(v těchto místech se následně tvoří elektrické oblouky) a současně jejich vytváření na 

jiných místech - jedná se tedy o mechanické buzení elektrických oblouků. K ochlazování 

nástroje se využívá proud kapaliny (vody) nebo stlačeného vzduchu, který současně 

odstraňuje z místa řezu ztuhlé částice obráběného materiálu. [1] 

Při obrábění s napětím nižším než 12 V probíhá úběr obráběného materiálu zejména 

v důsledku mechanických účinků, při vyšších napětích v důsledku elektrických účinků (lze 

tedy použít nižší přítlačné síly). Styk nástroje s obrobkem může být nepřerušovaný (dělení 

materiálu, soustružení), nebo přerušovaný - slouží pouze k vytvoření obloukového 

výboje. [1] 

K výhodám elektrokontaktního obrábění patří jednoduchost výrobního zařízení  

a poměrně vysoká produktivita (úběr obráběného materiálu 30 až 200 cm
3
·min

-1
),  

k nevýhodám horší drsnost a nižší rozměrová a tvarová přesnost opracované plochy. [1] 
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7. Anodomechanické obrábění  

Z hlediska odebírání materiálu je anodomechanické obrábění na rozhraní 

elektroerozivního a elektrochemického obrábění, zařazení do příslušné skupiny záleží 

zejména na energetických parametrech. Při použití vyšších napětí a větších proudových 

hodnot dochází k úběru materiálu elektrotermickým účinkem (elektroerozivní metoda),  

při použití nižších hodnot k úběru elektrochemickým účinkem. Další součástí úběru  

je elektrochemické rozpouštění, protože jsou zde vytvořeny podmínky pro elektrolýzu. [1] 

Souhrnný úběr obráběného materiálu (při řezání 1 až 7 cm
3
·min

-1
, při leštění  

a broušení pouze 2 až 30 mm
3
·min

-1
) a drsnost povrchu obrobené plochy (při řezání  

Ra = 6,3 ÷ 50,0 μm, při leštění a broušení Ra = 0,1 ÷ 3,2 μm) záleží na druhu elektrolytu, 

elektrických a mechanických parametrech procesu a také na teplotě tavení a tepelné 

vodivosti materiálu obrobku. [1] 

Anodomechanické obrábění se používá především pro rozřezávání tvrdých  

a těžkoobrobitelných materiálů, tenkostěnných trubek, pro vyřezávání profilů a pro tvarové 

broušení nástrojů ze slinutých karbidů. Zdrojem energie je usměrňovač střídavého proudu, 

který dodává stejnosměrné napětí 32 až 36 V (naprázdno, pracovní napětí klesá na 18 až 22 

V), hodnoty proudu se pohybují v širokém rozmezí 3 až 3000 A (záleží na obráběném 

materiálu a požadované jakosti povrchu obrobku). [1] 

Zařízení na anodomechanické dělení materiálu má rám a na něm stojan s ložiskem, 

ve kterém je uloženo elektricky odizolované vřeteno nástroje. Nástroj je k vřetenu uchycen 

pomocí přírub a spolu s ním se otáčí otáčkami n tak, aby jeho obvodová rychlost 

dosahovala hodnot vc = 9 ÷ 12 m·s
-1

. Záporný pól elektrického zdroje je připojen  

na nástroj, kladný pól na svěrák s upnutým obrobkem, svěrák je automaticky posouván 

proti nástroji. Elektrolyt (nejčastěji vodní sklo - křemičitan sodný) je pomocí nastavitelné 

hubice přiváděn bezprostředně do místa řezu. Pro anodomechanické broušení lze jako 

elektrolyt použít 1 až 1,5% vodní roztok tetraboritanu sodného (borax). [1] 

Proces úběru materiálu probíhá při vysokých teplotách, přičemž roztavený kov  

je z místa obrábění odstraňován rotujícím nástrojem. Pracovní prostor je zatopen 

kapalinou, která plní funkci izolátoru s chladicím účinkem. Výboj nastává výhradně  

v místech, kde nástroj svým otáčivým pohybem naruší izolační vrstvu. [1] 
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8. Praktická část 
 

Střižný postupový nástroj je celek, tvořený z několika jednotlivých částí. Každá 

část má svůj specifický význam pro funkčnost celistvého nástroje.  

 

Obr. 8.1 Spodní část střižného nástroje  

 

8.1 Střižníky 

U střižných nástrojů je možné se setkat se střižníky různých konstrukcí. Všechny 

by však měly splňovat několik základních předpokladů, jež jsou nutné k výrobě kvalitních 

výstřižků. Jedná se o: 

- tuhost, 

- kolmé upevnění, 

- odolnost proti bočním i stíracím silám, 

- neotupené ostří. [9] 

Pokud je na nástroji několik střižníku z různých průřezů, měly by být střižníky 

většího průřezu asi o 0,4 násobek tloušťky stříhaného materiálu delší, než střižníky 

menšího průřezu. Touto úpravou se zabrání zlomení střižníku malého průřezu, ke kterému 

by došlo pružnou deformací materiálu při vnikání střižníku většího průřezu. [9] 
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8.2 Střižnice  

Je to nejnákladnější část střižného nástroje, jelikož střižný otvor vyžaduje přesné 

vypracování. Hlavní střižný otvor, děrující a pomocné otvory mají být rozděleny tak,  

aby žádný okraj střižnice nebyl zvlášť zeslaben. [9] 

Tloušťka střižnic se pohybuje zpravidla mezi 18 – 30 mm. Většinou se střižnice 

zhotovují tak, že střižný otvor sahá jen do nějaké hloubky a poté je opatřen úkosem. 

Hloubka, do jaké sahá střižný otvor je závislá na tloušťce materiálu. [9] 

Do tloušťky plechu 0,5 mm se volí od 3 do 5 mm, pro plech do tloušťky do 5 mm 

se volí od 5 do 10 mm, pro plech do tloušťky 10 mm se volí od 10 do 15 mm. Tato úprava 

má tu výhodu, že i při častém přebrušování střižnice neztratí výstřižek rozměrovou 

přesnost. [9] 

 

8.3 Odstřihovače  

Plní dva základní úkoly – umožnují přesné vedení materiálu kalibrováním šířky pásu  

       plechu, 

    – slouží jako pevné dorazy. [9] 

Nevýhodou je větší spotřeba materiálu způsobená zvýšeným odpadem. [9] 

 

8.4 Desky  

Střižný nástroj se skládá z mnoha desek. Tyto desky se dělí dle funkce, kterou 

v nástroji zastávají. [9] 

 

8.4.1 Základová deska 

Tato deska, je nejspodnější deskou na střižném nástroji. Pomocí této desky,  

je nástroj přichycen ke stroji (lisu). Tato deska není nijak výrazně zatížená, tudíž není třeba 

ji vyrábět např. z nástrojové oceli. [9] 
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8.4.2 Opěrná deska  

O tuto desku mohou být opřeny např. střižníky (v horní části nástroje) nebo 

vložkové střižnice (v dolní části nástroje). Tuto desku je vhodné vyrábět z materiálů, které 

mají větší tvrdost již za přírodního stavu nebo jsou tepelně zpracovány. [9] 

 

8.4.3 Deska střižnic 

Používá se ve střižných nástrojích především z toho důvodu, že vyrobit velkou 

střižnici, kde je několik střižných otvorů je velmi obtížné a finančně náročné. Z toho 

důvodu se vyrobí vložkové střižnice, které se následně vloží do desky střižnic. [9] 

 

8.4.4 Vodící deska 

Vodící deska má za úkol vést přesně na místo střihu. Navíc napomáhá dlouhým  

a tenkým střižníkům, aby nebyly namáhány na vzpěr. Protože tato deska svým způsobem 

nahrazuje vodící pouzdro, měla by být vyrobena z materiálu, který nepodléhá otěru. [9] 

 

8.4.5 Kotevní deska 

V této desce jsou ukotveny střižníky. [9] 

 

8.4.6 Upínací deska 

 

K této desce je připevněna upínací stopka, která se přichytí do beranu lisu. Je to 

nejvrchnější deska střižného nástroje. K této desce jsou připevněny ostatní desky pod ní  

a také střižníky. [9] 

 

8.5 Vodící lišty  

Vodící lišty, které jsou pevně uchyceny na stroji a mají funkci pouze vést pás 

plechu ve střižném nástroji. Pokud se jedná např. o nástroj, která stříhá i ohýbá, mají  
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i funkci nadzvedávat plech, který ulpívá na tažnici. Z toho plyne, že musí být zvedány 

např. pružinami. [9] 

 

8.6 Vodící pouzdra  

Vodící pouzdra jsou součásti, jejichž funkcí je vést vodící sloupek. Ten musí být veden 

velmi přesně, protože všechny funkční rozměry s ním jsou svázány. Vodící pouzdra se 

vyrábí např. z cementační oceli 16MnCr5. Vodící pouzdra je vhodné mazat, proto mohou 

být v díře opatřeny zápichem, který je naplněn mazacím médiem. [9] 

 

8.7 Vodící sloupky  

Mají za úkol co nejpřesněji vést např. horní část nástroje k dolní části. [9] 

 

8.8 Upínací stopky  

Upínací stopka je prvek, jímž je střižný nástroj připevněn k pracovnímu stroji (lisu). 

Používají se jen u malých a lehkých nástrojů. U velkých nástrojů se používají různé typy 

upínek. Většina stopek je normalizována. [9] 

 

8.9 Dorazy  

Posouvání pásu plechu je v nástroji omezováno pomocí dorazů. U střižných 

postupových nástrojů se používá jako doraz pro posunutí pásu zástřih pro jezdce. Dále se 

používá různých dorazů mechanických. Dorazy by měly být konstrukčně jednoduché, 

bezpečné a snadno ovladatelné. [9] 

 

8.10 Hledáčky  

Hledáčky se musí do střižného nástroje zakomponovat zejména, když se vyžaduje 

přesné vystředění pásu. Většinou se používá hledáčků, které středí pás pomocí otvorů, 

které se vystřihnou v předchozím kroku. U tlustších materiálů, kde nehrozí deformace 
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způsobené středěním pásu, se středí obvykle přímo do otvoru v součásti. Tento způsob 

středění se nazývá středění nepřímé. [9] 

 

8.11 Pružiny  

 

Pružin se u střižných nástrojů využívá zejména k vyvození stírací síly. Ta je nutná 

k vytažení střižníku, který ulpěl ve stříhaném materiálu. Dále mají funkci dostat nástroj  

do výchozí polohy a připravit ho tak pro další střih. [9] 

 

Všechny zmíněné části střižného nástroje přispívají důležitou měrou k jeho 

účinnosti. Práce se však bude nadále zabývat výhradně střižnými deskami a návrhem 

nové technologie jejich výroby, dle požadavku společnosti MASSAG Stamping a.s.  
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9. Charakteristika střižné desky 
 

Střižná deska, viz obr. 9.1, vyráběná pro firmu Benteler s.r.o., bude sloužit k výrobě 

výztuhy střechy u prostředního sloupku automobilu Lancia Ypsilon, viz obr. 9.2. Výroba 

bude prováděná z materiálu dle výkresové dokumentace a to 1.2379. Výchozí polotovar 

má rozměr 300 x 200 x 40 mm. Ve střižné desce, viz příloha č. 1, bude vyvrtáno 5 děr ( A1 

– A5) včetně zahloubení pro šrouby a 3 kolíkové otvory (B1 – B3).  

 

 

Obr. 9.1 3D model střižené desky 

A – otvor pro zapuštěný šroub, B – kolíkový otvor 

 

Dále budou do materiálu pomocí elektrojiskrového obrábění vyřezány dva střižné 

otvory, dle programu PEPS CAD/CAM SYSTEM, jejichž výroba je hlavní náplní této 

diplomové práce.   

 

A B 
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Obr. 9.2 Lancia Ypsilon [10] 

 

9.1 Materiál střižné desky 
 

Materiál střižné desky (1.2379) firma Massag Stamping a.s., odebírá především  

od společnosti JKZ Bučovice, která z 80% pokrývá jejich dodávky materiálů. Massag 

Stamping může odebírat jak neopracovaný materiál, tak polotovar opracovaný  

na požadovaný rozměr. Takto opracovaný polotovar ovšem výrazně zvyšuje jeho cenu,  

a jelikož firma disponuje vlastním strojním parkem, ve kterém si zmíněné opracování 

může provést sama, těchto služeb většinou nevyužívá.  

 

Nástrojová ocel 1.2379  

Charakteristika materiálu  

Chrom - molybden - vanadová ocel s velkou prokalitelností ke kalení v oleji  

a na vzduchu, zvlášť vysoká odolnost proti opotřebení, dobrá řezivost, velmi vysoká 

pevnost v tlaku, menší houževnatost. Tato ocel vykazuje dobrou stálost rozměrů  

při tepelném zpracování, vhodná ke kalení na sekundární tvrdost (možnost nitridování). 

Dále se ocel velmi obtížně brousí, obtížně tváří za tepla a má poněkud ztíženou 

obrobitelnost v žíhaném stavu. [11] 
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Použití 

Nástroje pro stříhání za studena tj. všechny druhy nástrojů s velkou životností  

pro stříhání na lisech a děrování materiálů menších tlouštěk a materiálů vysoké pevnosti 

(zejména tvarově složité nástroje pro stříhání např. transformátorových plechů a plechů  

z nerezavějících ocelí), nože pro tabulové nůžky na plech a pásovou ocel do tloušťky 

stříhaného materiálu cca 10 mm, nože na stříhání drátu apod. Nástroje pro tváření jako jsou  

např. menší průvlaky a nástroje pro tažení, všechny druhy nástrojů na přetváření a ražení 

materiálů. [11] 

Dále je ocel vhodná na jednoduché a symetrické nástroje na protlačování a tlačení, 

nástroje na válcování závitů, hladké a profilové válce, kovadla i pro práce za tepla. 

Nástroje řezné jako jsou protahovací a protlačovací trny, profilové nože a tvarově složité 

frézy pro menší řezné rychlosti a pro obrábění nekovových abrazivních materiálů. Dále 

ocel nachází uplatnění při výrobě velmi namáhaných forem a jejich částí pro tváření 

plastických a práškových hmot, skla, porcelánu a keramických materiálů. U nástrojů  

na drcení a mletí se používá na kladiva drtičů a čelisti pro jemné mletí a drcení. [11] 

 

Chemické složení 

Tab. 9.1 Chemické složení nástrojové oceli [11] 
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Tepelné zpracování 

Tab. 9.2 Tepelné zpracování nástrojové oceli [11] 

 

 

Kalící teplota 1050°C – 1080°C, popuštěno 3x. Tabulka popouštěcích hodnot 

v závislosti na tvrdosti. Viz grafy 9.1 a 9.2 [11] 

 

 

Graf č.9.1Průběh popouštěcích teplot [11] 
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Graf 9.2 Průběh kalících teplot [11] 
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10. Zařízení pro WEDM obrábění 
 

Strojní park ve společnosti Massag Stamping je velice široký. Od konvenčních 

obráběcích strojů, přes CNC centra až po lis s lisovací silou 11 000 kN.  

Pro naše WEDM obrábění můžeme využít několik typů strojů, které jsou v rámci 

firmy k dispozici. Jedná se o stroje HITACHI typu: 

- HITACHI 254 Y, 

- HITACHI 254 Z, 

- HITACHI 355 Y. 

Stroje jsou si technologicky velice podobné a pro výrobu naši střižné desky může 

zvolit kterýkoli z výše zmíněných typů. Bližší specifikaci provedeme pro typ HITACHI 

254 Z. 

10.1 HITACHI 254 Z 

 

Obr. 10.1 HITACHI 254 Z [14] 

 

 

 



 

51 
 

Legenda: 

Tab. 10.1 Jednotlivé části stroje HITACHI 254 Z [14] 

Pozice Popis Pozice Popis 

1. lože 8. jednotka osy Z 

2. pracovní nádrž 9. vedení cívky drátu 

3. spodní vedení elektrody 10. uložení použitého drátu 

4. horní vedení elektrody 11. kontrola procesní kapaliny 

5. posuv drátu 12. nádrž procesní kapaliny 

6. jednotka osy X 13. NC řízení 

7. jednotka osy Y 14. tlaková jednotka 

 

 

 

Popis stroje 

Tab. 10.2 Parametry stroje HITACHI 254 Z [14] 

Popis stroje Jednotky Typ:  254Z 

Max. pracovní rozmezí (Š x H x V) mm 600 x 400 x 210 

Max. hmotnost polotovaru kg 400 

Vnitřní pracovní rozměry nádrže mm 865 x 590 

Max. použitelná špulka s drátem kg JIS 10 

Rozměry drátu 
Standardní 

mm 
ø 0.25 

Volitelný ø 0.2   ø 0.3 

Maximální úkos 
Standardní stupně/ 

výška v ose Z 

±12°/100, ±15°/70 

Volitelný ±30°/18 

Čistá hmotnost kg 2200 

Kapacita nádrže procesní kapaliny l 470 (čistá + špinavá) 

Kapacita nádrže pro rezin l 5 

Max. hodnota obráběcího proudu A 22 
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Obr. 10.2 HITACHI 254 Z 

 

10.2 Drátová elektroda 

 

Nastavení stroje nám umožnuje použít pro WEDM obrábění široké spektrum cívek 

viz obr. 10.3 a tab. 10.3. 

 

 

Obr. 10.3 [14] 
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Tab. 10.3 Parametry cívky [14] 

 Symboly 

cívky 

d1 

[mm] 

d2 

[mm] 

d3 

[mm] 

d4 

[mm] 

L1 

[mm] 

L2 

[mm] 
Poznámka 

Cívka 

JIS 

P – 1 100 50 16 - 90 70 

dle JIS 

C3201 

P – 2 130 60 20 - 90 70 

P – 5 160 70 20 - 114 90 

P - 10 200 90 25 - 134 110 

Cívka 

DIN 

100 100 63 16 24 100 80 

dle DIN 

46399 

125 125 80 16 24 125 100 

160 160 100 22 24 160 128 

200 200 125 22 24 200 125 

 

Ve společnosti Massag Stamping se výhradně využívá drátu PentaCut – T  

o průměru 0,25 mm, hmotnosti 15 Kg, pevnosti v tahu 1 000 N (viz obr. 10.4) od firmy 

PENTA. 

 

Obr. 10.4 Drátová elektroda PentaCut - T 

Hlavním rysem drátu je vysoce jakostní povrch zbavený všech kazů  

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

zamezuje vzniku mosazného prachu a olupování. [13] 

Dráty jsou velice pevné a udržují si po odvinu z cívky extrémní přímost. Při výrobě 

drátu jsou používány diamantové průvlaky. Jejich přesnost a opotřebení je během výroby 

neustále kontrolováno. Proto jsou dráty HITACHI vyráběny s přesností 1 μm. [13] 
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11. Výchozí způsob výroby střižné desky 
 

Současný způsob výroby probíhá následujícím způsobem. Výchozí materiál  

o rozměrech 300 x 200 x 40 mm je dodán již zmiňovanou společností JKZ Bučovice 

v neopracovaném stavu.  

 Jako první operace je hrubování na rozměr 288 x 196,4 x 35,8 mm na konvenčních 

vertikálních a horizontálních frézkách, viz obr. 11.1. Toto pracoviště je podle interního 

značení dáno trojčíslím 525. Ohrubování polotvaru na požadovaný tvar trvá přibližně  

2 hodiny. Dalším krokem je broušení, které trvá 1,5 hodiny. Provádí se na vodorovné 

rovinné brusce (obr. 11.2), jež je součástí pracoviště označeného jako 561.  

 

 

Obr. 11.1 Vertikální frézka,          Obr. 11.2 Vodorovná   

             pracoviště 525   rovinná bruska BRH 20.02 

  

V průběhu předešlých operací, může být vytvářen program k výrobě otvorů  

pro zapuštěné šrouby a otvorů sloužících k provlečení drátu (nástrojové elektrody pro 
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WEDM obrábění), jimiž se vyřežou kolíkové díry a otvory pro střižník. Při předvrtávání 

díry v místě střižného otvoru, umisťujeme tuto díru co nejblíže obrysové hraně střižného 

otvoru, aby se nástrojová elektroda nemusela zbytečně prořezávat skrz materiál, který bude 

tvořit odpad. Programování probíhá v programu Power Mill, což je software pro CNC 

programování tříosých i víceosých frézovacích center. Primárně je určen pro frézování 

tvarových ploch tříosými, čtyřosými i pětiosými strategiemi [12]. 

 Kolíkové díry slouží k uchycení součástí na pracovní stůl a zabezpečují přesnou 

polohu dílu. Počet kolíkových děr je různý, závisí na zkušenostech programátora  

a rozměrech upevňovaného dílce. Minimální počet kolíkových děr v součásti jsou dvě – 

diagonálně, z důvodu vymezení polotovaru ve všech osách. Čím je tedy dílec větší, tím 

bude větší počet kolíkových děr, ale také vyšší cena výrobku. Tyto otvory se vyrábí 

elektrojiskrovým drátovým řezáním (stejně jako námi řešené otvory střižných desek)  

a to na maximální počet řezů, jde totiž o „háčkové“ díry – s přesností na 0,001 mm. 

Kolíkové otvory nám budou představovat absolutní nulu pro následné odjíždění otvorů  

ve střižné desce.  

Doba programování, včetně výroby děr pro šrouby (v našem přídě se celkově jedná 

o 5 otvorů pro šrouby a otvory pro navlečení drátu, tj. jedná díra v místě každého střižného 

otvoru a v místě kolikových děr) trvá 1,5 hodiny. Při vytváření programu, jsou zadávány 

následující informace: 

- průměr drátu, 

- tloušťka materiálu, 

- počet řezu. 

 Všechny úkony (vyjímaje WEDM obrábění, jež bude realizováno až po zakalení 

polotovaru) jsou realizovány na pracovišti MCV – jedná se o vertikální obráběcí centrum, 

viz obr. 11.3. 
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Obr. 11.3 Vertikální obráběcí centrum 

Následně, po vyvrtání děr, je obrobek přemístěn na pracoviště 823 – nástrojárna, 

kde je provedena kontrola realizovaných úkonů, sražení hran a označení součásti – které 

zabere přibližně 30 min.  

 Takto připravený obrobek je předán do kalírny, jež je rovněž součástí výrobny 

společnosti Massag Stamping a není tak zapotřebí hledat externích firem pro kooperaci 

v této oblasti. Kalení probíhá v elektrické peci typu LAC, viz obr. 11.4, na hodnotu  

58 + 2 HRC. Tepelné zpracování trvá kolem 3,5 hodin, včetně popouštění (30 min)  

a probíhá na pracovišti 622. Teploty a časy pro kalení či popouštění jsou dány  

dle tab. 9. 2., ochlazování probíhá v oleji. 
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Obr. 11.4 Elektrická pec LAC 

 

Po tepelném zpracování se obrobek přebrušuje na konečný rozměr 196 x 35 – 0,05 mm 

opět na pracovišti 561. 

 V současném stavu, je obrobek připraven pro WEDM obrábění otvorů na pracovišti 

EIR. Nejprve se vyřežou kolíkové otvory, abychom mohli polotovar spolehlivě upnout  

na pracovní stůl stroje a zajistili maximální přesnost ustavení. Jelikož budeme odřezávat 

plnou tloušťku materiálu, musíme použít řeznou rychlost 1,14 mm/min. 

Po vyřezání kolíkových otvorů je obrobek upnut právě prostřednictvím těchto děr. 

Kolík se do střižné desky pro pevné ustavení naklepává kladivem. V horní části je opatřen 

závitem, který umožňuje jeho jednodušší vyjmutí. Jak už jsme zmiňovali výše, kolíkový 

otvor, bude pro stroj představovat absolutní nulu a tudíž od této polohy, budou odjížděny 

ostatní rozměry. Jak již bylo zmíněno výše, přímo při programování jsou do programu 

zakomponovány informace o průměru drátu, tloušťce materiálu a počtu řezů. Přímo  

ve stroji se volí (např. v závislosti na jakosti materiálu) jaká technologie bude pro daný řez 

použita. Každá z technologií uložených ve stroji definuje další pracovní parametry,  

jako např. velikost pracovního proudu, výplach či rychlost odvinu drátu do materiálu. 
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Ve spodní části střižného otvoru je navíc zapotřebí vyřezat úkos o velikosti 1°,  

aby byl zajištěn bezproblémový propad výstřižku. Pokud bychom tento úkos nevyřezali, 

vystřihnutý materiál by se mohl vzpříčit ve střižné desce, jež by se postupně zaplnila a tak 

mohla způsobit zlomení střižníku. 

 Jakmile stroj automaticky provleče drát skrz předem předvrtaný otvor, prořeže  

se k nejbližší obrysové hraně střižné díry. V tento okamžik začne vyřezávání samotného 

střižného otvoru. Pro první hrubování po obvodu otvoru se používá rychlost 1,14 mm/min, 

obvod střižného otvoru je 230 mm a tloušťka materiálu je 35-0,05 mm. Schématický 

postup výroby je znázorněn na obrázcích 11.5 – 11.8. 

 

 

Obr. 11.5 Hrubování 

Prvním krokem je hrubování podél obvodu střižného otvoru. Na konci procesu, 

vypadne obřezaná kontura materiálu. 

 

Obr. 11.6 Hrubování úkosu 
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V následující operaci, se spodní vodítko posune o patřičnou vzdálenost (vyplývající 

přímo z programu pro WEDM obrábění), což způsobí naklonění drátové elektrody  

o požadovaný 1°. S takto ustavenou elektrodou, bude v materiálu podél obvodu 

vyhrubován úkos, jenž slouží k bezpečnému propadu výstřižku. Jelikož úkos nebude plnit 

žádnou technologicky náročnou funkci, postačí jej jen vyhrubovat. 

 

Obr. 11.7 Hrubování fazetky 

 V tomto kroku je elektroda vrácena do vertikální polohy a provede se druhé 

hrubování. Tentokrát však už jen na výšce fazetky, tj. 5 mm. 

 

V poslední operaci zůstává elektroda ve vertikální poloze, stejně jako je tomu na 

obrázku 11.7 a provede se dokončení fazetky. Jelikož nyní odebíráme podstatně menší 

množství materiálu, než tomu bylo v předchozích krocích, dochází k zvýšení dokončovací 

rychlosti na 2,29 mm/min.  

 

Výše uvedený postup, je popsán pouze pro jednu část střižného otvoru. Druhá, 

totožná část je jeho zrcadlovou kopií a bude tedy dodržen identický postup pro jeho 

výrobu. 

  

Takto obrobený výrobek je předán na poslední pracoviště – 823, do nástrojárny, 

kde jsou provedeny případné finální úpravy, před upevněním do celého střižného nástroje. 
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12. Návrh nové technologie výroby střižné desky 
 

Pro nový postup výroby bude využíváno stejné technologie a stejného průběhu jako 

tomu bylo dosud. Hlavní a zásadní rozdíl nastane právě na pracovišti EIR, tedy v oblasti 

elektrojiskrového obrábění.   

Průběh jednotlivých kroků výroby bude totožný se stávajícím postupem  

až do okamžiku upnutí připraveného materiálu, tzn. včetně hrubování, broušení, tepelného 

zpracování a přípravy jak kolíkových, tak úchytných otvorů. Takto upravený polotovar  

je uchycen na pracovní stůl stroje, který se standardně upne přes kolíkové otvory, jakožto 

absolutní nulu a po provlečení drátu dojde k samotnému WEDM obrábění.  

Schéma nové technologie výroby střižných desek: 

 

Obr. 12.1 Hrubování úkosu 

U nového návrhu výroby dochází oproti stávající technologii už v prvním kroku 

WEDM obrábění k významné změně v postupu. Prvním krokem není obvyklé vyřezání 

otvoru podél obrysové hrany, nýbrž natočení drátové elektrody z vertikální polohy  

o 5 – 10°. Touto úpravou technologického postupu dosáhneme vytvoření úkosu  

již v prvním kroku, což na další obrábění bude mít urychlující vliv.  

Jelikož se opět jedná o hrubovací operaci (obr. 12.1), dodržíme stejnou rychlost 

jako tomu je u stávající technologie – 1,14 mm/min. 
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Obr. 12.2 Hrubování fazetky 

 V dalším kroku elektrodu opět uvedeme zpět, do vertikální polohy a odřízneme  

tzv. nos, který nám zůstal po předchozím obrábění úkosu.  

Touto úpravou dosáhneme: 

- odstranění „nosu“, 

- přiblížení elektrody k obrysové hraně, 

- snížení řezné tloušťky materiálu z 35 mm na 5 mm, což nám umožní 

v dalším kroku zvýšit řeznou rychlost z 1,14 mm/min na 2,29 mm/min.   

 

 

Obr. 12.3 Dokončování fazetky 

 Výše zmíněné snížení řezné tloušťky z 35 mm na 5 mm je důležité z jednoho 

hlediska a tím je sjednocení dvou hrubovacích kroků do jednoho oproti starému postupu. 

V současné chvíli, nám zbývá poslední operace a to dokončování fazetky na přesný rozměr 

rychlostí 2,29 mm/min.  
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 Zmenšení odřezávané tloušťky materiálu, se projeví rovněž ve zvýšení přesnosti 

obrobené fazetky. Drátová elektroda je totiž pevně uchycena v diamantových vodítkách  

a důkladně napnuta. Čím je totiž tloušťka materiálu větší, tím větší způsobí propnutí 

elektrody, viz obr. 12.4.  

 

Obr. 12.4 Schématické propnutí drátové elektrody 

 

Střižná deska, je ovšem jen jednou částí z mnoha, která vytvoří v konečné fázi celý 

nástroj pro výrobu konkrétní součásti. Takovýto střižný nástroj, je poté upnut do lisu. 

Polotovarem pro výrobu naší součásti, tj. výztuhy střechy u prostředního sloupku 

automobilu Lancia Ypsilon, je plech o tloušťce 0,8 mm, odvíjející se ze svitku a přiváděn 

do střižného nástroje. Polotovar je v nástroji posouván o požadovanou rozteč při každém 

zdvihu nástroje a při každém tomto zdvihu je vykonána určitá operace, až ve finále 

vypadne z nástroje, resp. z lisu hotový výrobek. Schéma postupného tvarování  

a vystřihování je znázorněno na obrázku 12. 6., na obr. 12.5 je zobrazen polotovar 

v průběhu každého kroku výroby. 

 

Obr. 12.5 Průběh vystřihování a tvarování  
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Obr. 12.6 Schéma postupného tvarování a vystřihování [15]
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13. Srovnání staré a nové technologie výroby střižné 

desky 
 

Při srovnání stávajícího a nového postupu výroby, se může zdát, že došlo  

k vypuštění jedné operace. Tento dojem vyplývá ze sjednocení dvou hrubovacích operací 

(u nové technologie) do jednoho kroku.  

U staré technologie bylo nejprve provedeno vertikální hrubování podél obrysové 

hrany střižného otvoru. Následně další hrubování úkosu a přehrubování vzniklé fazetky. 

Nakonec se fazetka ještě začistila posledním řezem. Z toho plyne, že bylo provedeno  

3x hrubování a jednou hlazení. 

Nová technologie nám díky změněnému postupu umožnila sloučení některých 

operací. V prvním operaci došlo k vyklonění drátové elektrody a vyhrubování „nosu“, 

který se v dalším kroku, po vyrovnání elektrody, odřezal druhou hrubovací operací. Touto 

úpravou jsme se odstranili jednu hrubovací operaci ve srovnání se starou technologií.  

 

Může se zdát, že sloučení dvou hrubovacích operací do jedné není tak zásadní  

pro velkou úsporu. Vezmeme-li však v úvahu, jakou rychlostí WEDM obrábění probíhá 

(hrubování 1,14mm/min, hlazení 2,29 mm/min) a jaká je cena hodiny práce na takovémto 

stroji (700 - 1000 Kč/hod.) je úspora zjevná. Společnost Massag Stamping má vlastní 

program pro výpočet ceny výrobku. Tento program zohledňuje parametry jako: 

- průměr a počet děr v desce (pro šrouby i kolíky), 

- zda a kolik hrubovacích či dokončovacích řezů bude provedeno, 

- délka řezu příslušných operací, 

- průměr drátu, 

- doba přípravy dílu aj. 

 

Pro naši střižnou desku jsme rovněž provedli pomocí tohoto softwaru výpočet. 

Zadali jsme do něj vyžadované, výše zmíněné informace, abychom mohli porovnat úsporu 

mezi stávající a novou technologií výroby střižné desky.  
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Do výpočtu byla zahrnuta i výroba kolíkových otvorů, které jsou rovněž prováděny 

WEDM obráběním a jelikož jsou vyráběny s tisícinovou přesností, z důvodu zajištění 

přesného upnutí obrobku ve stroji, tvoří významnou část z celkové ceny střižné desky.  

Pro náš výpočet jsme hodinovou cenu stroje zvolili 800 Kč/hod. Sloučením dvou 

hrubovacích operací pomocí vyklonění drátové elektrody se nám podařilo snížit cenu 

výroby střižné desky z 11 453 Kč vč. DPH na 8 686 Kč vč. DPH.  

Uvedená částka se vztahuje pouze na jeden střižný otvor, musíme tak připočíst ještě 

cenu druhé, zrcadlové části, tentokrát už bez kolíkových otvorů. Celková cena střižné 

desky vyráběné starou technologií by v konečném důsledku stála 20 529 Kč vč. DPH, 

kdežto za použití nové technologie nás tentýž výrobek bude stát 14 995 Kč vč. DPH. 

Evidentně dochází i k úspoře času, starou technologií se střižná deska vyráběla 1434 min., 

nové technologii stačí na výrobu totožné součásti 1088 min.  

 

Novým způsobem výroby společnost Massag Stamping a.s. ušetří 5 534 Kč  

a 346 min., které může věnovat produkci dalších výrobků.  
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Závěr 
 

Záměrem této práce bylo navrhnout novou, efektivnější a přitom i cenově 

výhodnější technologii výroby střižných desek ve firmě Massag Stamping a.s. Pro hlubší 

uvedení do problematiky elektrojiskrového drátového obrábění byly provedeny návštěvy  

3 firem, jež se v této oblasti dlouhodobě pohybují a mají tak rozsáhlé zkušenosti a znalosti 

v oblasti WEDM obrábění. 

Na základě teoreticky získaných informací jak z firem, tak z odborné literatury,  

byl stávající výrobní postup rozebrán na jednotlivé části (řezy), pro jednodušší hledání 

efektivnější cesty k nové technologii. Z důvodu velké časové a finanční náročnosti nebylo 

možné jednotlivé návrhy pro novou technologii prakticky ověřovat. S pomocí vedoucích 

členů výrobního oddělení firmy Massag Stamping a.s., byly zkonzultovány jednotlivé 

návrhy nového způsobu výroby a následně byla vybrána varianta, která vypadala z pohledu 

vedoucích členů výroby jako nejpřijatelnější, jak z hlediska technologického,  

tak finančního. 

Vybraná varianta spočívala ve sjednocení dvou hrubovacích kroků. Při praktickém 

ověřování zvolené teorie byl prvním hrubovacím řezem vytvořen nejen obrys střižného 

otvoru, ale rovněž i fazetka, jež v případě výchozího postupu byla vyřezána až v druhém 

kroku samostatně. Touto změnou nám vznikl na obrysové hraně střižného otvoru „nos“, 

který byl jedním hrubovacím řezem odstraněn, a konečným hladícím řezem byla zajištěna 

požadovaná kvalita povrchu ve střižné desce.  

V ekonomickém hodnocení nové technologie výroby byl ve firmě proveden 

propočet ceny takto vyrobené střižné desky. S využitím nové technologie firma ušetří  

173 min. na jedné střižné desce daného střižného nástroje. Kromě úspory času byla snížena 

i výrobní cena z 20 529 Kč vč. DPH na 14 995 Kč vč. DPH. Tato finanční úleva se může 

v konečném důsledku projevit rovněž na ceně, kterou za výrobek zaplatí zákazník.  

Nový návrh výroby střižných desek je užitečný nejen pro střižnou desku určenou 

pro firmu Benteler, ale výše zmíněný postup výroby, lze aplikovat na všechny střižné 

desky, které bude firma Massag Staming a.s. vyrábět do budoucna, což ji může poskytnout 

technologický náskok před konkurenčními podniky. 
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Příloha č. 1  Výkres střižné desky 

 

 

 


