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ABSTRAKT 
 
    Cílem této práce je přiblížit princip a použití  nekonvenční  technologie 
obrábění kovových materiálů – elektroerozivního obrábění. První část práce 
obsahuje historická data, vysvětlení principu a technologické aplikace. V druhé 
části se zaměřuji na výrobní sortiment slovenské firmy Emotek, konkrétněji na 
jejich drátořez EIR 005.Uvádím popis stroje a jeho srovnání s konkurenčními 
elektrojiskrovými stroji. Celá práce je primárně zaměřena na elektrojiskrové 
drátořezy.Hloubící stroje jsou zmiňovány jen okrajově.  
    Závěrem by práce  měla přesvědčit čtenáře o nesporných výhodách této 
technologie a o jejím využití. Dále představit firmu Emotek jako konkurenta 
dalších zahraničních výrobců i obchodníků a poukázat na další možný vývoj 
firmy a její činnosti v oboru elektroerozivního obrábění. 
 
 
Klíčová slova 
Elektroerozivní obrábění, nekonvenční technologie, elektrojiskrový drátořez, 
elektrojiskrový hloubící stroj. 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
    The aim of this work is to make the reader closer to the principle and usage 
of an uconventional technology of shaping metal materials - electro discharge 
machining. The first part of the work contents historical dates, an explanation 
of the principle and the technological insertion. In the second part I 
concentrate on the range of products of the Slovakian company Emotek, to be 
specific, on their spark cutting machine EIR 005. I sample the description of 
the machine and its technical - economic comparison with the competitive 
electro - spark machines. The whole work is primarily concentrated on the 
electro - spark cutting machines. The digging machines are mentioned only 
marginally. 
    Lastly, the work should persuade the readers of indisputable advantages of 
this technology and its utilization. Furthemore to introduce Emotek as a 
company competing with other external producers as well as with merchants 
and to point out the further possible progress of the company and its activity in 
the electro - discharge machining branch. 
 
 
 
Key words 
 
Electro discharge machining, unconventional machining, electro-spark cutting 
machine, electro-spark digging machine. 
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ÚVOD 
 
    Rostoucí nároky na konstrukci strojních součástí, využívání těžko 
obrobitelných materiálů a tvarová složitost součástí forem, střižných a 
tvářecích nástrojů vedou k zavádění a rozšiřování nekonvenčních technologií 
obrábění. Mezi tyto technologie patří i elektroerozivní obrábění. Tento způsob 
obrábění materiálu je starý teprve několik desítek let, ale přesto v dnešní 
průmyslové praxi hojně používaný a v některých případech nenahraditelný.  
    Elektroerozívní stroje prošly za dobu své existence obrovským vývojem za 
kterým jistě stojí snaha výrobců o zatraktivnění jejich výrobku a zvýšení jeho 
prodejnosti, ale i vývoj stále rychlejších, přesnějších a cenově dostupnějších 
strojů.  
Zástupce jednoho z těchto výrobců nemusíme hledat daleko. Slovenská firma 
Emotek s.r.o. z Nového Města nad Váhem tyto stroje vyrábí. 
    Právě představením principu elektroeroze, seznámením s firmou Emotek a 
jejími stroji a v neposlední řadě i analýzou trhu, se má tato studie zabývat. 
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1. ZÁKLADNÍ PRINCIP ELEKTROEROZIVNÍHO OBRÁB ĚNÍ 
 
1.1 Historie  

 
    Proces elektroeroze byl objeven téměř současně v tehdejším SSSR a 
USA na začátku 2. světové války. V SSSR má vznik této technologie 
prvopočátek v problematice rozdělovačů spalovacích zážehových motorů a 
jejich spolehlivosti ve vojenských vozidlech. Jako materiál kontaktů 
rozdělovačů byl používán wolfram. Docházelo k porušování těchto elektrod 
a častým poruchám na vozidlech což bylo nepřípustné. Na základě tohoto 
faktu zadala vláda univerzitním profesorům, manželům Dr. Borisovi a Dr. 
Natalyi Lazarenkovým z ústavu elektrotechniky, zkoumání, zda životnost 
součástky může být prodloužena potlačením jiskry v rozdělovači motoru. 
Jako součást experimentu Lazarenkovi ponořili rozdělovač do oleje. Bylo 
pozorováno že olej jiskru částečně potlačoval. Jiskra a vydrolování  pak byli 
předvídatelné a jednotné oproti provozu na vzduchu. Tento experiment 
však nebyl zdařilý pro aplikaci v rozdělovači zážehového motoru. 
   Lazarenkovi však tento jev rozvinuli a položili tak základy k dalšímu rozvoji  
elektrorerozivního obrábění. Vyvinuli elektrický obvod s použitím RC 
součástek a servo systém který udržoval konstantní vzdálenost mezi 
elektrodou a obrobkem, jehož schéma je na obr. 1.1 . Jejich stroje vyrobené 
během 2.světové války se staly modelem pro stroje vyráběné v Evropě i 
Japonsku.  

 

 
Obr. 1.1 Schema obvodu s RC prvky 6 

 
 
    V USA jsou počátky elektroeroze spjaty se jmény Herold Stark, Victor 
Gardiny a Jack Beaver, zaměstnanci společnosti, která vyráběla hydraulické 
rozvaděče pro letecký průmysl. Tělesa těchto rozvaděčů byla vyrobena 
z hliníku a obsahovala velké množství otvorů při jejichž výrobě docházelo 
k zalamování závitníků a vrtáků. Výroba se tím značně prodražovala. Harding, 
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inženýr elektrotechniky přišel s nápadem použít jiskru k narušení závitníků a 
vrtáků v tělesech ventilů. Nástrojová elektroda byla umístěna na zalomený 
závitník nebo vrták a jiskra se zažehla. Ta rozpustila malý kousek kovu a 
způsobila postupné odstranění. Takovýto proces byl však velmi zdlouhavý a 
finančně nevýhodný.  
    Následný vývoj ukázal že při použití silnějšího generátoru se rychlost úběru 
zvýší, ale je třeba zajistit chlazení a odstraňování narušeného kovu. Pro tento 
účel se po pokusech se stlačeným vzduchem ukázala jako nejvhodnější voda. 
Obrázek 1.2 ilustruje schéma obvodu se zapalováním elektronkou a 
elektronickým obvodem, který automaticky reguloval mezeru mezi obrobkem a 
nástrojem a tím optimalizoval proces obrábění. 
 

 
obr. 1.2 Schema obvodu s elektronkou 6 

 
    Technologie elektroerozivního drátového řezání vznikala v 60. letech 20. 
století. Impulsem pro vznik drátořezu byla potřeba zjednodušit složité 
nástrojové elektrody hloubících strojů. Jako elektroda byl  nejdřív použit pevný 
drátek, který se však po krátké době obrábění přerušil. Byl tedy nahrazen 
drátkem který neustále procházel kolem povrchu obrobku. Dalším pokrokem 
bylo využití NC řízení pro určení přesné polohy obrobku a řízení 
technologických operací stroje. Řízení bylo prováděno pomocí děrného štítku. 
    V roce 1967 představil SSSR stroj který pro přesné pozicování využíval 
krokové motory. Přesnost tohoto polohování byla až 0,02mm. Za jednu minutu 
stroj  uřezal přibližně 9mm2. 
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obr. 1.3 Půdorysný pohled do oblasti řezu 6 

 
    Zavádění elektroeroze do výroby nebylo například v USA snadné.Továrny 
vybavené konvenčnímy stroji neměly potřebu strojní park měnit. Naopak 
Japonsko, které ve 2. světové válce o všechen průmysl přišlo, ochotně přijalo 
a vyvíjelo EDM technologii. Jedním z vedoucích pracovníků těchto vývojů byl 
Dr. Kiyoshi Inoue. Díky tomuto faktu jsou dnes Japonské elektroerozivní stroje 
jedny z nejlepších. 
    Evropské země přijaly EDM technologii téměř od jejího vzniku. Většina 
strojů prodaných bezprostředně po válce byla vyrobena v Evropě a pracovala 
na principu Lazarenkových.    
 
 

 
        1.2 Princip  
 

    Mezi nekonvenční technologie obrábění řadíme způsoby obrábění, které na 
rozdíl od klasických technologií třískového obrábění v převážné míře 
nevyužívají mechanické práce pro úběr materiálu. Jsou založeny na využití 
některého fyzikálního nebo fyzikálně – chemického principu . 
    Elektroerozivní obrábění tedy patří k nekonvenčním technologiím obrábění 
a dle fyzikální podstaty úběru materiálu k elektro – tepelnému principu. 
V anglické literatuře se můžeme setkat se zkratkou EDM (Electro discharge 
machining). 
    Elektro – tepelné principy jsou založeny na  principu odtavování a 
odpařování velmi malých objemů materiálu zahřátého na vysokou teplotu 
koncentrací značného množství energie v malé ploše povrchu obráběné 
součásti. 
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Podstatou samotné elektroeroze je elektrický výboj ke kterému dochází mezi 
dvěma kovovými vodivými elektrodami umístěnými v nevodivém pracovním 
prostředí – dielektriku. Cílem elektroeroze je dosáhnout opakovanými výboji 
na jedné elektrodě (obrobku) maximálního úběru materiálu a na druhé 
elektrodě (nástroji) naopak co nejmenšího úbytku. 
 
    Řadu funkcí nutných pro stabilní průběh elektroerozivního procesu plní 
pracovní kapalina – dielektrikum. Působí jako izolátor mezi elektrodami, 
odvádí teplo z pracovní mezery, ohraničuje výbojový kanál, odvádí drobné 
produkty eroze z místa výbojů a zabraňuje vylučování uhlíku a mikročástic 
materiálu na povrch nástrojové elektrody a tím zabraňuje vzniku zkratů. 
   Na dielektrikum jsou kladeny následujícípožadavky: 
 

• Dielektrické vlastnosti umožňující vznik výboje průrazem dielektrika. 
• Bod vzplanutí vyšší než 600C. 
• Hygienická a ekologická nezávadnost. Nesmí docházet k rozkladu a 

vzniku zdraví nebezpečných plynů. 
• Nízká pořizovací cena. 

 
    Jako dielektrikum se používají kapaliny na bázi petroleje, petrolej, voda a 
deionizovaná (destilovaná) voda. Voda je dále filtrována a jsou upravovány její 
dielektrické vlastnosti v zařízení stroje. 
 
Celý proces je ovlivněn následujícími parametry: 
 

• způsobem zapojení obvodu, polaritou, charakterem výbojů,  
                   dobou jejich  trvání a četností (frekvencí). 

• volbou materiálu nástrojové elektrody. 
• Vhodným pracovním prostředím (dielektrikem). 

 
Podle časového průběhu dodávání energie rozeznáváme tyto výboje: 
 

• Elektrickou jiskru. 
• Krátkodobý elektrický oblouk – impuls. 

 
1.2.1  Elektrojiskrový zp ůsob 
 
    Úběr materiálu je charakterizován krátkou dobou výboje (10-4 -10-7s ) při 
vysokých frekvencích (0,1 – 200 kHz). Převládá elektronová vodivost s větším 
úbytkem anody (obrobku). Vysoká koncentrace energie (105 – 107 W / mm2) je 
vyvolaná tepelným účinkem dopadu záporných elektronů. Teplota dosahuje až 
10 000 0C. Krátká doba trvání jednotlivých výbojů způsobuje jejich malou 
energii (10-5 – 10-1 J), tomu odpovídá menší úběr materiálu jedním výbojem, 
menší krátery a tím i lepší drsnost povrchu. 
    Zdroje impulsů jsou generátory RC popř. RLC. Jejich činnost spočívá 
v opakovaném nabíjení kondenzátoru ze zdroje stejnosměrného napětí. 
Vybíjení nastává při překročení průrazné hodnoty napětí. Výbojem dojde 
k poklesu napětí ve vybíjecím obvodu a oddálení pracovní elektrody. 
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Kondenzátor se znovu nabíjí, elektroda přibližuje a děj se opakuje. Frekvence 
a energie jednotlivých výbojů je závislá na změně poměrů v jiskřišti a proto 
tyto generátory nazýváme závislé.  

 
obr. 1.4 Průběh proudu a napětí u RC generátoru 1  

 
 
1.2.2 Elektroimpulsní zp ůsob 
 
    Elektroimpulsní způsob využívá energie krátkodobých obloukových výbojů 
(impulsů). Doba jejich trvání je delší (10-3 až 5x10-1s) než u elektrojiskrového 
způsobu. Větší časové využití a stejná polarita v průběhu vývoje umožňují 
větší úběry. Energie jednoho impulsu dosahuje až  100 J. Delší doba 
průchodu elektrického proudu značné intenzity (až 1000 A.mm ), nižší napětí 
(20 – 100 V) i frekvence výbojů vytváří podmínky pro převažující iontovou 
vodivost a vznik menších teplot (3500 C0). Uvolňuje se větší počet kladných 
částic, které dopady na katodu (obrobek) vyvolávají větší úběr materiálu na 
této elektrodě. Nástrojová anoda mívá úbytek odpovídající 1 – 5% úběru 
katody, na které je možno dosáhnout úběru až 10000 mm3 / min. 
    Rozeznáváme dva typy impulsních generátorů – rotační a polovodičové. 
Moderní zařízení pro elektroerozivní obrábění většinou používají 
polovodičové, tranzistorové širokopásmové generátory, které jsou automaticky 
adaptivně řízeny CNC řídícím systémem dle zadaných technologických a 
pracovních parametrů.  
 

 
obr. 1.5 Průběh proudu a napětí u impulsního generátoru 1 
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1.2.3 Elektrokontaktní zp ůsob 
 
Tento princip je založen na úběru materiálu  energií nestacionárních, 
kontaktních, elektrických, obloukových vývojů a tepla průchodu elektrického 
náboje v době kontaktu elektrod. Pohybující se nástrojová elektroda opatřená 
zářezy pro snazší odstraňování nataveného materiálu a vyvolání 
přerušovaných výbojů je přitlačována k obráběnému povrchu. Pohyb 
zabraňuje přivaření elektrod v době kontaktu. Zdrojem výbojů je transformátor 
střídavého napětí o výkonu 10 – 250 kW při frekvenci 50 – 500 Hz. Ve 
výbojovém kanále převažuje iontová vodivost, doba trvání impulsu je až 0,01 
s se střídavým a asymetrickým průběhem. Nejčastější aplikací je řezání 
materiálu při kterém lze dosáhnout úběru až 1000 cm2 / min s opotřebením 
nástroje do 10 %  hmotnosti odebraného materiálu. 
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2. TECHNOLOGICKÉ APLIKACE ELEKTROEROZIVNÍHO                  
OBRÁBĚNÍ: 
 
Princip elektroerozivního obrábění lze uplatnit v několika technologických 
aplikacích: 

• Hloubení dutin 
• Leštění povrchu 
• Řezání drátovou elektrodou 
• Mikroděrování 
• Elektrokontaktní obrábění 

 
 
           2.1 Elektroerozivní hloubení dutin 

  
    Jednou u nejrozšířenějších oblastí uplatnění elektroeroze je hloubení dutin 
kovacích zápustek, tvářecího nářadí, forem pro tlakové lití a lisování 
plastických hmot a výroba střižných nástrojů. V porovnání s třískovým 
obráběním je využití elektroerozivního obrábění ekonomické při výrobě 
tvarově složitých dutin a při maloseriové výrobě. Významnou aplikací je také 
obnova opotřebených dutin například kovacích zápustek ve zpevněném stavu. 
Na obrázku 2.1 je hloubička výrobce Exeron, který se řadí mezi jedny 
z nejlepších výrobců hloubících strojů. 

 
 

 
obr. 2.1 Elektroerozivní hloubící stroj EXERON 14 

   
    Často používanou aplikací elektroerozivního hloubení je odstraňování 
zalomených vrtáků, závitníků a výstružníků. Mnohdy jsou tak ušetřeny 
nemalé finanční částky. Hloubičky pro vyjiskřování závitníků mohou být i 
přenosné a umisťují se přímo na obrobek nebo vedle obrobku. K výplachu se 
používá obyčejná voda a jako nástrojová elektroda je použita měděná 
trubička. Velmi kompaktní provedení takovéhoto zařízení dodává na trh 
korejský výrobce Joemars. 
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obr.2.2 Vyjiskřovačka  Joemars TR100 8 

 
    Klasický způsob hloubení je založen na postupném přenášení tvaru 
nástrojové elektrody, která se nepohybuje ve směru svislé osy Z  
k obráběnému materiálu. Zásadní pokrok v technologii elektroerozivního 
hloubení zaznamenalo zavedení tzv. vychylovačů elektrod, umožňujících 
řízené obrábění ve vodorovné rovině X – Y. Vychylovače elektrod se 
připevňují na pinolu stroje a jejich funkce spočívá v řízeném vychylování 
elektrody ve všech směrech roviny X –Y. Výsledná translace elektrody je 
charakterizována jako orbitální a pro tento způsob hloubení se vžil název 
planetové obrábění. Příklady  planetového obrábění jsou na obrázku 2.3. 
     
Mezi přednosti planetového obrábění patří: 
 

• Tvarově jednoduchými elektrodami je možno obrábět složité tvary. 
• Jedinou elektrodou je možné zhotovit několik různých dutin na obrobku. 
• Při planetovém pohybu se dosahuje lepšího výplachu a tím i 

kvalitnějšího povrchu obrobku. 
• Zkracují se strojní časy, při zmenšené spotřebě elektrod. 

 

 
obr. 2.3 Příklady planetového hloubení 8 
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    Dalším mezníkem v rozvoji elektroerozivního hloubení bylo zavedení CNC 
řízení ve čtyřech osách současně, přičemž čtvrtou osou je osa C, která 
umožňuje otáčení vřetene s elektrodou. 
    Moderní hloubící stroje se vyznačují následujícími konstrukčními prvky: 
 

• Automatická výměna nástrojů ze zásobníku až ze 100 elektrodami. 
• Automatizovaná výměna obrobků. 
• Moderní ovládání strojů dialogovým způsobem. 
• Barevná obrazová grafika na kontrolu programu a znázornění okamžité 

polohy elektrody a obrobku. 
• Speciální generátory pro obrábění SK a dosažení kvalitního, až 

lesklého povrchu. 
• V programovém vybavení stroje je uložen zásobník technologických 

informací, ze kterého se na základě vstupních údajů vložených 
operátorem volí technologie obrábění. 

• Součástí stroje je filtrace, chlazení a automatická úprava vodivosti 
dielektrika. 

 
2.2 Elektroerozivní řezání 
 
    Elektroerozivní řezání drátovou elektrodou patří k nejrozšířenějším 
nekonvenčním metodám obrábění a je jí využíváno zejména při výrobě 
střižných a lisovacích nástrojů. 
    Princip této metody je patrný z obr. 2.4. Elektroeroze probíhá mezi 
nástrojovou elektrodou, kterou vytváří tenký drát převíjený pomocí soustavy 
kladek a obráběnou součástí, připojenou ke generátoru jako elektroda opačné 
polarity. Elektrickými výboji mezi drátem a obrobkem se při posuvu v osách X – 
Y vytváří pracovní mezera a tím i řez programovaného tvaru. 
 

 
obr. 2.4 Schema elektroerozivního řezání 8 

 
    Drátová elektroda musí mít vysokou elektrickou vodivost, protože malým 
průřezem drátu se přivádí do pracovní mezery elektrická energie. Přesnost 
řezání závisí na průměru a kruhovitosti drátu. Dráty se proto kalibrují přes 
průvlaky, žíhají a pokovují. Přesnost a stabilita řezu je závislá i na míře napnutí 
drátu, který musí mít dostatečnou mechanickou pevnost a tím odolnost proti 

Drát 

Cívka 

Obrobek 

Přivaděč 
dielektrika 
 

Spodní vodítko drátu 
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přetržení. Jako materiál drátu se používá pro velké průřezy mosaz, pro menší 
měď a pro jemné řezy molybdenový drát. 
 

 
 

obr. 2.5 Pohled do místa řezu 
 

    U elektorerozivních drátořezů se vyskytuje celá řada modernizací obdobných 
jako u elektorerozivního hloubení.  
    Mezi specifické vybavení moderních drátořezů patří:  
 

• AWT (Auto wire threading) – automatické navlékání drátu, které je 
realizováno proudem dielektrika, který tryská z horního vodítka přes 
obrobek k tělesu spodního vodítka a do odváděcího mechanismu nebo 
mechanickými podávacími kladkami. 

• Automatické zjišťování polohy obrobku pomocí drátové elektrody. 
• Automatické vyhledávání středu startovacího otvoru. 
• Řízení v pěti osách s možností současně pracovat ve čtyřech. Takovýto 

systém umožňuje řízení v rovině stolu (X - Y) a v rovině horního vodítka 
(U - V). Je možno vyřezávat kónické tvary s proměnným sklonem drátu 
až o ±30̊.  

• Podpora dvojkonturového řezání, korekce dráhy, reverzace chodu, 
automatická regulace rychlosti, změna režimu řezání v rozích, atd. 

• Při několikanásobném ořezu lze dosáhnout drsnosti povrchu Ra 
0,02µm.Kvalita a přesnost stroje závisí na mnoha parametrech. Jedním 
z nich je i tepelná stabilita ±1̊ , která zaručí přesnost ±1µm. 

 
Obrázek 2.5 znázorňuje příklady obrobků složených do sebe s vysokou 
geometrickou přesností. 
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obr. 2.5 Příklady součástí obráběných EDM drátořezem 8 

 
 

2.3 Elektroerozivní mikrod ěrování 
 
    Uplatňuje se zejména v jemné mechanice při výrobě malých otvorů 
kruhového průřezu, nebo jiných tvarů profilových otvorů, například průvlaků, 
trysek do karburátorů, trysek ze SK, v mikroelektrotechnice, apod. 
    Na strojích se používají přípravky pro vedení elektrody, např. skleněné 
kapiláry a optická zařízení pro polohování osy otvorů. Vyplachování se zlepšuje 
vibrací nástrojových elektrod. Častou aplikací mikroděrování je také vrtání 
startovacích otvorů pro následné drátové řezání obrobků s vnitřním uzavřeným 
tvarem.  

 
2.4 Elektrokontaktní obráb ění 
 
    Při elektrokontaktním obrábění dochází k úběru materiálu elektrickými 
nestacionárními kontaktními obloukovými výboji. Elektrody jsou napájeny ze 
zdroje střídavého napětí. Nástroj vykonává rotační, popř. přímočarý pohyb. 
Pohyb vytváří předpoklady pro mechanické buzení výbojů a vznik 
elektrotepelného procesu využívajícího obloukové výboje a Jaul – Lentova 
tepla při kontaktu elektrod. 
    Elektrokontaktní obrábění je vhodné pro řezání těžko obrobitelných 
materiálů, odřezávání nálitků, opracování svarů, atd.  K přednostem patří 
vysoká úběrovost, jednoduchost zařízení, malé opotřebení nástroje a nízké 
pracovní napětí. K nevýhodám patří nízká kvalita obrobeného povrchu a jeho 
tepelné ovlivnění do hloubky až 5 mm, vysoká energetická náročnost  a 
v neposlední řadě i hlučnost a ultrafialové záření. 
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        3. EMOTEK S.R.O 

 
3.1 Historie 

         
    Počátky výroby elektroerozivních strojů na našem území lze datovat do 
50tých let minulého století. V tehdejší ČSSR na vývoji elektroerozivních strojů 
pracoval VÚMA (Výzkumný ústav automatizace a mechanizace), Nové Město 
nad Váhem. Sortiment strojů VÚMA tvořily anodomechanické pily a 
elektrojiskrové hloubičky. Mnohé stroje byly vyráběny na zakázku. Na obrázku 
3.1 je anodomechanický vyřezávací stroj s programovým řízením typu PAD1, 
který úspěšně reprezentoval ČSSR na světové techhnické výstavě v Bruselu 
v roce 1958. 

 
                         Obr. 3.1 Anodomechanický vyřezávací stroj 2 

 
      tab. 3.1 2 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
Slovenská firma Emotek s.r.o, Nové Město nad Váhem vznikla v roce 1994. 
Její know how čerpá právě z vývoje strojů ve Výzkumném ústavu 
mechanizace a automatizace. V prvních letech se firma zabývala výhradně 
rekonstrukcí elektrojiskrových drátových řezaček a elektrojiskrových 
hloubících strojů vyvinutých ve VÚMA.  

Anodomechanický vyřezávací stroj s programovým řízením PAD1 

Rychlost posuvu drátu 12m/s 

Posuv obrobku Hydraulický  

Rozměr obrobku 300x300x60mm 

Přesnost 0,05mm 

Max. pracovní proud 80A 

Max. pracovní napětí 28V 
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    Pro zvýšení produktivity a přesnosti strojů byli výkonové a polohovací 
komponenty systému obměňovány. Současně byl vyvíjen software řízení 
strojů. Postupný vývoj tak umožnil firmě vyprodukovat vlastní stroje. 

        
        3.2 Produkty a služby  

 
Sídlo firmy se nachází v Novém Městě nad Váhem ve Slovenské republice. 
Výroba je pak soustředěna v 10km vzdáleném  Beckově. Činnost firmy je 
velmi široká a lze ji rozdělit do několika oblastí. 
    Stěžejním programem je vývoj a výroba nových elektrojiskrových drátořezů 
EMO1, EMO2 a staršího modelu EIR 005 D. V oblasti hloubících strojů firma 
Emotek s.r.o nabízí pouze stroje repasované a to ve dvou provedeníchEIH 
001 B a EID 5 MB. 
    V prvních letech byl hlavním zájmem firmy výkup starých stojů produkce 
VÚMA a jejich repase. Tato služba je nabízena i nadále a to již i pro stroje 
repasované a týká se produktů EIR 005, EIR002, EIR 003, EIH 001 a EID 
005M. Inovace strojů spočívá ve výměně několika konstrukčních celků. 
Výsledkem je stroj s vyšší přesností, spolehlivostí, výkonem a v neposlední 
řadě komfortnější obsluhou. Rozsah opravy je možné upravit dle požadavků 
zákazníka na přesnost, výkon a cenu stroje. Podrobnějším popisem 
modernizovaných částí strojů se bude zabývat následující kapitola. 
    S vývojem nových strojů přichází i potřeba vývoje nového řídícího softwaru. 
Stávající software je v neustálém vývoji tak aby vyhovoval aplikacím do 
nových strojů. Dalšími produkty pro usnadnění programování jsou grafický 
nástroj EMOTEK Constructor – převod V1.0 sloužící ke konverzi DXF souborů 
do partprogramů pro podporované elektrojiskrové stroje a EMOTEK 
constructor V1.0 – systém přípravy programů, který taktéž podporuje DXF 
formát a slouží k 2D konstrukci kontur. Uživatelské prostředí je srovnatelné 
s produkty Autocad. Tento editor podporuje například i konstrukci ozubených 
kol evolventních i cykloidních, konstrukci kubického splajnu, psaní textu 
daných parametrů a další. 
    Firma Emotek s.r.o provozuje v Beckově několik svých drátořezů a 
hloubiček na kterých provádí externí zakázky.  
    Mezi další služby lze zmínit například tvorbu programů, ukázky práce na 
strojích, školení obsluhy a v neposlední řadě i servis strojů a prodej 
náhradních dílů. 
     
3.3 Elektroerozivní stroje  
 
   3.3.1 Repasované stroje 
 
    Jedná se o stroje vyvinuté tehdejším VÚMA. Oprava spočívá ve výměně 
řídícího syslému, generátoru, vodítek se safírovým vedením drátu a 
v některých případech i polohovacího systému. Řízení stroje a generátor jsou 
umístěné v původní skříni. Ostatní části jsou repasované, popřípadě 
vyměněné tak, aby stroj vyhovoval funkčním požadavkům. 
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EIR 005 C – elektrojiskrový vy řezávací stroj 

 
 obr. 3.2 EIR 005 C 7 

tab. 3.2 5 

Maximální hmotnost obrobku 50kg 

Rozsah pohybu suportů X,Y,Z 200,200,90mm 

Vyklonění drátu 2o při výšce 90mm 

Průměr řezacího drátu 0,15 – 0,3mm 

Dielektrikum Deionizovaná voda 

Rozměry stroje 2200 x 1600 x 1800mm 

 
   
 

 
EIH 001 B – elektrojiskrový hloubící stroj 
 
 

 
obr. 3.3 EIH 001 B 7 
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tab. 3.3 5 

Maximální hmotnost obrobku 500 kg 

Rozsah pohybu suportů X,Y,Z 400,300,400 mm 

Maximální výška obrobku 400 mm 

Upínací plocha stolu 400 x 660 mm 

Počet říditelných os 3 

Rozměry stroje 1500 x 1950 x 2835 mm 

 
     
EID 5 MB – elektrojiskrový hloubící stroj 
 

 
obr. 3.4 EID 5 MB 7 

tab. 3.4 5 

Maximální hmotnost obrobku 50 kg 

Rozsah pohybu suportů X,Y 150,150 mm 

Maximální výška obrobku 150 mm 

Počet říditelných os 3 

Vertikální posuv elektr. /manuální 100 / 200 mm 

Rozměry stroje 1080 x 725 x 2000 mm 

 
   Oba hloubící stroje jsou vybaveny přímým odměřováním optickými pravítky. 
Umožňují detekovat kolizní stavy jako například náraz a zabránit tak 
mechanickému poškození. Výkonový generátor je řízen samostatným 
počítačem a je vybaven systémem pro detekci nepříznivých obloukových 
stavů, které následně potlačuje. Stroj je vybaven řídícím systémem 
podporujícím obrábění po přímce v prostoru, oblouku, planetování, obrábění 
válcové dutiny a gravitování obrazců a textů. 
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3.3.2 Nové stroje 
 
EIR 005 D – elektrojiskrový vy řezávací stroj  

 
obr. 3.5 EIR 005 D 7 

tab. 3.5 7 

Maximální hmotnost obrobku 50kg 

Rozsah pohybu suportů X,Y,Z 200,200,90mm 

Vyklonění drátu 2o při výšce 90mm 

Průměr řezacího drátu 0,15 – 0,3mm 

Dielektrikum Deionizovaná voda 

Rozměry stroje 2200 x 1600 x 1800mm 

 
    Stroj koncepčně vychází z řady EIR 005 C. Řízení stroje a generátor jsou 
umístěny v prachotěsné skříni s měřením teploty. Zařízení se vyznačuje 
nízkými provozními náklady a malou půdorysnou plochou při zachování 
dostatečné přesnosti. Řídící systém umožňuje programování za chodu stroje, 
mnoho funkcí pro nájezd k materiálu a další funkce snižující čas přípravných 
prací. Jednoduché polohování je umožněno mobilním ručním panelem. 
 
EIR EMO1 – elektrojiskrový vy řezávací stroj  

 
tab. 3.6 7 

Maximální hmotnost obrobku 50kg 

Rozsah pohybu suportů X,Y,Z 380,270,120mm 

Vyklonění drátu 8o  

Průměr řezacího drátu 0,15 – 0,3mm 

Dielektrikum Deionizovaná voda 

Rozměry stroje 2200 x 1600 x 1800mm 
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             obr. 3.6 EIR EMO1 7              obr. 3.7  Agregát pro úpravu dielektrika 7 

 
    Jedná se o čtyřosou drátovou řezačku, která je opět modernizací 
předchozího modelu. Velkého rozsahu posuvů a přesnosti polohování je 
dosaženo novými suporty Bosch Rexroth. Zařízení umožňuje dvoukonturové 
řezání s velkým vykloněním drátu. Původní osa Z s excentrickým 
vychylováním drátu při podřezu byla osazena plnohodnotnými servomotory. 
Řídící systém je opět modifikací systému užitého u předchozích strojů, 
přičemž úpravy umožňují dvoukonturové řezání. Modernizace se dočkala i 
filtrace a úpravna dielektrika. 
 

EIR EMO2 – elektrojiskrový vy řezávací stroj 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.8  EIR EMO2 7 

 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   27 

 

 
obr. 3.9 Pracovní prostor EIR EMO2 7 

 
tab. 3.6 7 

Maximální hmotnost obrobku 50kg 

Rozsah pohybu suportů X,Y,Z 380,270,120mm 

Vyklonění drátu 8o  

Průměr řezacího drátu 0,15 – 0,3mm 

Dielektrikum Deionizovaná voda 

Rozměry stroje 2200 x 1600 x 1800mm 

 
    Nejnovějším strojem sortimentu EMOTEK s.r.o je tento čtyřosý drátořez 
s možností dvoukonturového řezání. Výměnou suportů Bosch Rexroth lze 
dosáhnou rozjezdů 500, 350, 120mm při zachování velmi malé půdorysné 
plochy. Přesnost polohování byla zvýšena zdvojeným, přímým a nepřímým 
odměřováním polohy stolu. 
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4. ELEKTROJISKROVÝ DRÁTO ŘEZ EIR 005 
 
4.1 Úvod 
 

    Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, EIR 005 patří v sortimentu Emotek 
s.r.o. ke strojům repasovaným. Stroje tehdejšího výrobce VÚMA, firma 
vykupuje a provádí opravy v rozsahu přání zákazníka a jeho finančních 
možností. Celý sortiment strojů Emotek, ať už jde o nové nebo repasované 
v jakémkoliv rozsahu, vychází právě z tohoto typu. 
 
4.2 Popis stroje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. 4.1 Emotek EIR 005 7 

 
   Tabulka 4.1 obsahuje základní parametry EIR 005 udávané výrobcem. 
 
        tab. 4.1 5,7,13 

Emotek EIR 005 

Technická data 

 Rozjezdy X ,Y, Z 200, 200, 90 mm 

Rozměry obrobku 350 x 250 x 90 mm 

Hmotnost obrobku 50 kg 

Vyklonění drátu ±  20  při výšce 90 mm 

Použitý drát 0,15 - 0.3 mm  

Výplach koaxiální 

Rozměry zařízení 2150 x 1620 x 1800 mm 

Hmotnost zařízení 950kg 

CNC řízení   

Počet řízených os 3 

Krokové rozlišení 0,001 

Vstupní zařízení disketová mechanika 3,5" 
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Výkonová napájecí jednotka   

Příkon 1,8 kVA 

Generátor 80 A 

Maximální rychlost řezu 50 mm2/min 

Filtra ční systém   

Náplň deionisystému 11,5 l  

Náplň vody 180 l 

Řízení vodivosti vody Manuální 

 
     Kompletní zařízení EIR 005 se skládá ze tří celků. Skříně s generátorem, 
řídícím systémem a další elektronikou, úpravny a filtrace vody a samotného 
stroje. 
    Rám stroje je koncipován jako svařovaný a je kompletně převzat ze strojů 
VÚMA. Stůl stroje je opatřen T-drážkami pro upěvnění upínacího systému 
obrobků. Pohyb stolu v osách X a Y je realizován kuličkovými šrouby 
poháněnými krokovými motory. Původní kuličkové šrouby nahradily šrouby 
výrobce TOS Kuřim. Krokové motory zůstali původní. Plynulý posun drátu 
zajištují dva elektromotory a jeho regulace je možná pouze manuálně. Taktéž 
regulace koaxiálního výplachu je pouze manuální. Drát je do místa řezu 
přiváděn přes soustavu kladek udržující jeho plynulý chod a stálou napínací 
sílu. Vedení drátu v místě řezu je realizováno horním a spodním vodítkem 
kudy také přichází do jiskřiště dielektrikum. Vodítka jsou konstruována jako 
dva safírové, komolé kužely postavené proti sobě. Opotřebení vodítka má 
výrazný vliv na přesnost a jakost obrobené plochy, proto jsou vodítka 
pootáčena, později vyměněna. Řezání úkosů je možné pouze s konstantním 
úhlem po délce řezu a je realizováno excentrickým natáčením horního vodítka 
vůči spodnímu, kde záleží na aktuálním směru řezu. Právě nastavením 
excentricity vůči vzdálenosti vodítek je nastaven požadovaný úhel řezu. Tento 
systém vyžaduje pouze 1 krokový motor. Nevýhodou je zdlouhavé 
nastavování excentricity pomocí úchylkoměru a kolmení drátu po dokončení 
úhlového řezu. Celý systém výklonu horního vodítka je na obrázku 4.2. 

 
obr. 4.2 Horní vodítko s mechanismem vyklonění drátu 
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    Filtrace dielektrika je prováděna v několika krocích, hrubé nečistoty se 
zachytí v nádrži s molytanovými deskami. Jemné částice zachytí dva 
kartušové papírové filtry. Součástí filtrační kolony je také úpravna dielektrika. 
Dielektrikum je oběhovými čerpadly hnáno přes nádrže s deionizační 
pryskyřicí. Tento děj je řízen automaticky, ale pouze v omezeném rozsahu 
vodivosti dielektrika. 
    Skříň s řídícím systémem a generátorem zároveň obsahuje i další elektrické 
a elektronické prvky stroje. Skříň je dle požadavku zákazníka nová nebo 
původní, upravena pro potřeby řízení stroje pomocí PC. Počítač pro řízení 
stroje je klasické PC osazené deskami pro řízení os a dalších parametrů. 
Ostatní prvky jsou použity ze starších strojů. 
 

 
obr. 4.3 Pohled do skříně 

 
    S takto renovovaným strojem je dodáván i software pro řízení vyvinutý 
firmou Emotek s.r.o. Software běží pod systémem DOS. Rozvržení základní 
obrazovky je na obrázku 4.4 Z této obrazovky se také provádí změna 
parametrů v jiskřišti. Těmito parametry jsou napětí, frekvence a kapacita. 
Odtrh, neboli vzdálenost drátu od materiálu lze nastavit potenciometrem. 
Nastavování pro různé režimy řezání se tedy provádí manuálně. Systém 
pouze automaticky vyhodnocuje rychlost řezání. Software umožňuje tvorbu 
programů za současného chodu stroje. Podpůrné prostředky tvorbu geometrií 
přímo na stroji jsou nedostačující. Emotek k těmto strojům za příplatek nabízí 
program Constructor. Software stroje však umožňuje komfortní úpravu 
importovaných geometrií. Mimo jiné například grafické znázornění a přiblížení 
geometrie, její rotaci, zrcadlení, natočení, změnu technologických parametrů 
po délce řezu a další. Pro usnadnění přípravných prací před řezáním software 
obsahuje funkce pro nájezd na střed otvoru, roh materiálu, a další funkce pro 
polohování. 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   31 

 

 

 
  obr. 4.4 Základní obrazovka 
 
4.3 Hodnocení zda řilosti repase 
 
    Lze říci, že renovace je provedena v rozsahu nezbytném pro bezchybný 
chod stroje a to s ohledem na nízké pořizovací náklady. V podsatě se jedná  
pouze o přestavbu stroje s děrným štítkem, vyráběným ve VÚMA, na stroj 
s CNC řízením. Samozřejmostí je nový nátěr a výměna drobných dílů 
podléhajících opotřebení. Součástí opravy je kontrolní měření jehož rozsah a 
běžně dosahované hodnoty uvádí tabulka 4.2. Součástí dodávky je pak 
protokol o tomto měření a protokol o revizi elektrických částí stroje. Na takto 
upravené zařízení Emotek s.r.o. udává dvouletou záruku.  

 
                     tab. 4.213 

Kontrolovaný parametr Jednotka Hodnota 

Přímost pohybu suportu X µm 8 

Přímost pohybu suportu Y µm 8 

Kolmost pohybu suportů X a Y µm/ zdvih 5 

Kolmost pohybu suportu Z na rovinu stolu µm/zdvih 10 

Pásmo necitlivosti polohování suportu X µm 3 

Pásmo necitlivosti polohování suportu Y µm 3 

Přesnost polohování osy X µm 9 

Přesnost polohování osy Y µm 9 
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5. TECHNICKO – EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 
 
5.1 Hodnocení technologie drátového řezání 
 
    Elektroerozivní řezání drátovou elektrodou přináší do průmyslové praxe 
velké množství nových možností. Hlavní přínosy jsou: 
 

• Možnost řezání těžko obrobitelných materiálů a součástí po tepelném 
zpracování. 

• Výroba dříve nevyrobitelných, nebo obtížně vyrobitelných součástí. 
• Vysoká přesnost a jakost povrchu. 
• Odstranění mnoha složitých a zdlouhavých operací. 
• Časová a finanční úspora. 
• Čistý a méně hlučný provoz. 
• Obrábění bez vibrací a otřesů – menší nároky na krokové motory 

posuvů, kuličkové šrouby a celý rám stroje. 
 

    Nejčastěji se s elektroerozivními stroji setkáváme v nástrojárnách. Právě 
drátořezy a hloubičky posunuly možnosti ve výrobě střižných a tvářecích 
nástrojů o velký krok dopředu. Nástroje umožňují stříhat plechy velmi malých 
tlouštěk s malou střižnou vůlí. Na obrázku 5.1 je schéma střižného nástroje 
s vodící deskou. Střižnice, vodící deska a kotevní deska jsou vyřezány 
s příslušnými vůlemi a s velmi vysokou geometrickou přesností na sebe 
navazují. Střižník je vyřezán s nulovým rozměrem na několik ořezů z důvodu 
lepší jakosti povrchu. Všechny díly jsou řezány po tepleném zpracování. 
 

 
obr. 5.1 Střižný nástroj s vodící deskou 4 

 
    Způsob bez použití elektroerozivních strojů spočíval v konvenčním 
třískovém obrábění, následném tepelném zpracování a broušení. Střižnice 
byly konstruovány z několika segmentů. Střižníky broušeny tvarovými kotouči 
nebo taktéž složeny z více dílů. Komplikace nastávaly v deformacích dílů po 
tepelném zpracování ale i při dokončovacích operacích a montáži nástrojů. Na 
obrázku 5.2 je postupový střižný nástroj obsahující v jednom z kroků tažení. 

 
 
Horní deska 

Střižník 

Vodící deska 

Mezideska 

Střižnice 

Upínací deska 
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obr. 5.2 Postupový střižný nástroj 12 

 
 

5.2 Hodnocení vybraných za řízení 
 
    Technicko - ekonomické hodnocení má za úkol zařadit výše popsaný 
drátořez EIR 005 D do určité kategorie produktů  dle mnoha hledisek a určit tak 
vhodnost použití a cílovou skupinu uživatelů tohoto stroje. 
    Pro porovnání drátořezu EIR 005 D firmy Emotek s.r.o byly vybrány další dva 
konkurenční stroje obdobných parametrů. Stroje byly vybrány tak, aby tvořily 
jakýsi průřez trhem co do kvality a prestižnosti značek. 
 
5.2.1 Mitsubishi BA8 
 
    Mitsubishi electric je Japonská společnost vyrábějící elektroerozivní stroje již 
více než 30let. Kvalitní propracování, neotřelý design, užití kvalitních 
komponentů a v neposlední řadě rychlost a přesnost strojů jsou toho 
výsledkem. 
Stroj BA8 je v sortimentu Mitsubishi nejmenším a díky ne zcela špičkové 
výbavě levnějším modelem. Jako priority lze vyzdvihnout kompaktní konstrukci 
z poměrně malou půdorysnou plochou. Ovládací panel je vybaven barevným 
LCD displayem a příjemným uživatelským rozhraním, podporujícím velké 
množství přípravných i pracovních funkcí. Ke komfortnímu bezobslužnému 
obrábění přispívá automatické navlékání drátu vodním paprskem, drtič drátu, 
centrální mazání, chlazení dielektrika a jeho automatiká úprava.  
   Rychlost řezání i přesto, že je velmi slušná, není zcela rozhodujícím 
parametrem stroje. Zákazník více ocení rozměrovou přesnost a kvalitu povrchu 
obrobků. Příklad obrábění zveřejněný v prospektu uvádí při řezu ve výšce 100 
mm přesnost 5µm a drsnost povrchu Ra 0,65 µm. 
    Mezi nedostatky patří nutnost zcela vypustit pracovní vanu při výměně 
obrobku nebo například absence pravítek zdvojeného odměřování.  
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obr. 5.3 Mitsubishi BA8 9 

 

 
 

obr. 5.4 Pohled na horní vodítko s mechanismem AWT 
 

 
5.2.2 Accutex AU - 300i 
 
     Accutex je Taiwanským výrobcem drátořezů a vrtaček startovacích otvorů. I 
přes ne příliš dlouhou tradici výroby EDM strojů přichází Accutex s mnoha 
inovacemi. 
    Jednou z nich je patentované navlékání drátu s inteligentním servořízením, 
vyznačující se rychlostí navlečení do 10ti sekund při zachování vysoké 
spolehlivosti. Systém umožňuje navlékat v dielektriku, přímo ve štěrbině kde 
došlo k přetržení. Dalšími přednosti, které výrobce zdůrazňuje jsou velmi 
přesné  kuličkové šrouby zaručující minimální chybu při polohování a MST 
technologie jemného dokončování umožňující jakost povrchu Ra až 0,18µm. 
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Důraz je kladen i na tuhost a teplotní stálost konstrukce, která má výrazný vliv 
na přesnost stroje. Stabilizace teploty je řešena automaticky řízeným vodním 
chlazením spodního ramene.  
    Accutex  AU – 300i se svými provozními vlastnostmi může směle konkurovat 
Japonským i Evropským výrobcům s dlouholetou tradicí ve vývoji 
elektroerozivních strojů. 

 
 

Obr. 5.5 Accutex AU -300i 10 

 
 5.2.3 Emotek EIR 005  
 
    Vlastnosti a parametry stroje byli velmi podrobně a obsáhle popsány 
v samostatné kapitole. Tabulka se srovnáním strojů obsahuje jak cenu za 
repasovaný stroj, tak cenu za stroj nový, která je označena *. I další parametry 
v tabulce, náležející stroji EMO1 a odlišující se od stroje EIR 005 jsou takto 
označeny.  
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5.2.4 Přehled a hodnocení 
 

tab. 5.1 5, 7, 9, 10 

Název stroje EIR 005 / EMO1* AU - 300i BA 8 

Výrobce Emotek s.r.o. Accutex Mitsubishi 

Technická data 

 Rozjezdy X ,Y, Z, U, V 200, 200, 90, - , - mm / 
380, 270, 120, neuvedeno* 

350, 250, 220, 80, 80 mm 320, 250, 220, 70,70 mm 

Rozměry obrobku 350 x 250 x 90 mm 800 x 500 x 200 mm 700 x 550 x 215 mm 

Hmotnost obrobku 50 kg 300 kg 500 kg 

Vyklonění drátu ±  20  při výšce 90 mm /  
±  80  při výšce 120 mm* 

±  22,50 při výšce 100 mm ±  150 při výšce 100 mm 

Použitý drát 0,15 - 0.3 mm   0,1 - 0,3 mm  0,1 - 0,3 mm 

Výplach Koaxiální  vodní vana, koaxiální 
výplach 

vodní vana, koaxiální 
výplach 

Rozměry zařízení 2150 x 1620 x 1800 mm 2500 x 2380 x 1970 mm 1550 x 2085 x 2037 mm 

Hmotnost zařízení 950kg 2500kg 1800kg 

CNC řízení 

Počet řízených os 3 5 5 

Krokové rozlišení 0,001 0,001 0,001 

Ruční panel Ne / Ano* Ano Ano 

Vstupní zařízení disketová mechanika 3,5" disketová mechanika 3,5", 
RS 232 

klávesnice, disketová 
mechanika 3,5", RS 232, 

Ethernet 

Výkonová napájecí jednotka 

Příkon 1,8 kVA 3,8 kVA 13,5 kVA 

Generátor 80 A 32 A 50 A 

AWT Ne  Ano Ano - proudem vody 

Maximální rychlost řezu 50 mm2/min 250 mm2/min 300 mm2/min 

Filtra ční systém 

Náplň deionisystému 11,5 l  14 l neuvedeno 

Náplň vody 180 l 700 l neuvedeno 

Řízení teploty vody bez regulace Chladič Chladič 

Řízení vodivosti vody Manuální Automatické Automatické 

Cena  
600.000 Kč / 
1.500.000 Kč* 

1.500.000 Kč 2.000.000 Kč 
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  Nezanedbatelným výdajem při provozu elektroerozivních drátořezů jsou 
náklady na spotřební materiál a náhradní díly. Tabulka 5.2 udává přibližné 
ceny spotřebního materiálu a vybraných náhradních dílů bez jejichž výměny 
se provoz žádného drátořezu neobejde. Je snahou tyto výdaje udržet co 
nejnižší. Jejich výše se významným způsobem projevuje ve výsledné 
hodinové sazbě stroje. 
 

        tab. 5.2 
Název stroje EIR 005 D AU - 300i BA 8 

Výrobce Emotek s.r.o. Accutex Mitsubishi 

Provozní náklady 

Deionizační pryskyřice 5000 Kč / 50l 

Demineralizovaná voda 2 Kč / l 

Drát 260 Kč / kg 

Vodítka drátu 4000 Kč / sada 10000 Kč / sada 8000 Kč / sada 

Napájecí kontakty 120 Kč / sada 3000 Kč / sada 2500 Kč / sada 

Vodní filtry 600 Kč / 2ks 3000 Kč  / 2ks 3000 Kč / 2ks 

 
    Parametry všech tří zmíněných strojů jsou přehledně zpracovány do 
tabulky. Ceny uvedené v tabulce jsou orientační a mohou se dle aktuální 
situace měnit. Cena je jedním z hlavních ukazatelů kvality srovnávaných strojů 
a plně odpovídá jejich schopnostem a úrovni. 
    Mitsubishi jako zaběhlý výrobce v oblasti elektroeroze nabízí vysokou 
kvalitu zpracování,  přesnost, rychlost a spolehlivost, která je však vykoupena 
vyšší cenou stroje ale i náhradních dílů. Nezanedbatelná není ani spotřeba 
elektrické energie a spotřebního materiálu, která se odráží na výsledných 
provozních nákladech a tím i ohodnocení pracovních hodin stroje. 
    Accutex  je výrobce o mnoho mladší avšak, vybaveností stroje AU-300i a 
snad i provozními vlastnostmi může směle konkurovat stroji BA8. Jeho 
předností jsou větší rozjezdy suportů, menší spotřeba elektrické energie a 
v neposlední řadě vyšší hmotnost, která svědčí o lepší stabilitě stroje. Náklady 
na náhradní díly i spotřební materiál jsou opět srovnatelné se strojem 
Mitsubishi BA8. Nižší cena je zřejmě způsobena nižším zájmem o stroj který si 
ještě nezískal potřebnou důvěru zákazníků. 
      EIR 005  bezesporu oslňuje svojí cenou, která odpovídá repasovanému 
stroji. Pro porovnání je uvedena i cena za nový stroj EMO1. Tento drátořez se 
svými parametry více blíží konkurenčním strojům avšak nedosahuje jejich 
kvality a možností. Repasovaný EIR 005 , i přesto, že nedosahuje kvalit 
konkurentů je díky své ceně zajímavým obchodním artiklem firmy Emotek.  
   Stroj najde uplatnění ve výrobě kde nejsou prioritou velké objemy 
zpracovaného materiálu a bezobslužný provoz, ale kde elektroerozivní drátové 
řezání je nevyhnutelné, avšak finanční prostředky nebo nedostatek zakázek 
nedovolují pořízení drahého stroje. Naopak jako klady můžou být vyzdviženy 
nízké provozní výdaje, malá půdorysná plocha a jednoduchá konstrukce, která 
zaručuje spolehlivý a téměř bezporuchový provoz. 
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ZÁVĚR 
    Elektroerozivní obrábění je fenomén mezi nekonvenčními technologiemi. 
Jde o jednu z nejčastěji se vyskytujících nekonvenčních technologií obrábění.  
Tato technologie je v mnoha přípdech jediným možným řešením a při 
současných technologických možnostech nenahraditelným způsobem 
obrábění. Proto lze očekávat i nadále vývoj strojů s lepšími parametry, novými 
možnostmi a funkcemi, při zachování finančních nákladů na pořízení 
technologie. 
    Firma Emotek s.r.o. zaostává za zahraničními výrobci EDM strojů a nelze 
očekávat, že by se tato situace v oblasti nových elektroerozivních drátořezů a 
hloubiček změnila. Vezmeme-li v úvahu možnosti a prostředky firmy je vývoj a 
výroba nových drátořezů neekonomická a stroje budou v budoucnu těžko 
konkurovat strojům velkých zahraničních společností. 
    Dle mého názoru je budoucnost Emotek s.r.o. spíše ve vývoji softwaru. 
Dalším možným odvětvím je vývoj jednoúčelových a speciálních strojů na 
elektroerozivním principu. Možnou alternativou je vývoj a výroba 
jednoduchých a levných elektrojiskrových vyjiskřovaček závitníků, 
elektroerozivních vrtaček startovacích otvorů, ale také jednoduchých drátořezů 
umožňujících například pouze dělení těžko obrobitelných kovových  materiálů. 
    Tato oblast trhu není výrobci elektroerozivních strojů téměř dotknuta a 
troufám si říci, že pro velké společnosti není ekonomicky zajímavá. Naopak 
pro firmu Emotek s.r.o.  by posun do této sféry vývoje a výroby mohl znamenat 
v budoucích letech ekonomický rozvoj.  
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15. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

   
AWT  Automatic wire threading - automatické 

navlékání drátu 
ČSSR  Československá socialistická republika 
EDM  Electric discharge machining - 

elektrojiskrové obrábění 
RC  Obvod s Odporem a kondenzátorem 
RLC  Obvod s odporem, cívkou a 

kondenzátorem 
SK  Slinutý karbid 
SSSR  Svaz sovětských socialistických republik 
USA  Spojené státy americké 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


