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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

V této práci jsou stručnE popsané základní metody nekonvenčního obrábEní, jako jsou jejich 
výhody, nevýhody a využití v praxi. Dále se zabývá kompletní konstrukcí stroje na Uezání 
plazmou pro firmu Markos Production. ZávErem práce jsou zhodnoceny klady a zápory 
konstrukce s navrženými vylepšeními pro vyšší pUesnost polohování. K práci je pUiložena 
detailní výkresová dokumentace jedné kompletní sestavy konstrukce pohybu strojního 
plazmového hoUáku. 

 KLÍČOVÉ SLOVA 
plazma, CNC, konstrukce stroje, Uezání plazmou 

ABSTRACT 

Bachelor thesis briefly describes the basic methods of unconventional machining, such as 
their advantages, disadvantages and use in practice. Further, this bachelor thesis describes the 
complete design of the plasma cutting machine for Markos Production. At the conclusion of 
this thesis are evaluated the pros and cons of the design with proposed improvements for 
higher positioning accuracy. The annex of this work is a detailed drawing documentation of 
one complete assembly of the design of the machine plasma torch movement. 
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plasma, CNC, machine construction, plasma cutting 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Účelem této práce je stručnE se seznámit se základními metodami nekonvenčního obrábEní. 
Shrnout princip jednotlivých metod a podrobnEji popsat metodu Uezání plazmou. Popsat, co je 
plazma, kde se využívá, jaké používá plyny a jaké výhody má pro využití v praxi. Poté se práce 
zabývá zkonstruováním stroje na Uízené Uezání kruhových a čtvercových profil] pro firmu 
Markos Production. Navrhnout veškeré pohybové ústrojí a zkusit se dostat na nejnižší cenu i 
na úkor pUesnosti polohování. Popsat veškeré použité součásti stroje a jejich funkci ve složené 
sestavE. VytvoUit kompletní ňD návrh sestavy stroje v programu Solidworks a graficky 
vyrenderovat jednotlivé podsestavy a použít renderované obrázky v práci. VytvoUit kompletní 
výkresovou dokumentaci celého stroje pro firmu Markos Production a do pUílohy práce vložit 
výkresovou dokumentaci sestavy pohybu polohování hoUáku v ose Y a její dílčí výkresy. 
V závEru zhodnotit nedostatky, které by mohly nastat pUi výrobE a stručnE navrhnout možné 
úpravy stroje pro lepší a pUesnEjší polohování pUi nelpEní na nízké cenE stroje. 
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NEKONVEČNÍ ZP¥SOBY DDLENÍ MATERIÁLU 

1 NEKONVENČNÍ ZP¥SOBY DDLENÍ MATERIÁLU 
U nekonvenčních zp]sob] dElení materiálu se nevyužívá úbEru materiálu pUímým stykem 
nástroje jako napUíklad u tUískového obrábEní, ale využívá se úbEru materiálu pomocí 
fyzikálního, chemického i mechanického zp]sobu. PUi obrábEní nevznikají tUísky a obrábEný 
materiál m]že být odebírán elektrotepelným (elektroeroze, laser, plazma), chemickým nebo 
mechanickým (vodní paprsek, ultrazvuk) zp]sobem. 

Nekonvenční dElení materiálu má oproti tUískovému obrábEní Uadu výhod. NapUíklad je schopné 
dElit tEžkoobrobitelné materiály (slitiny kov], kompozitní materiály, keramické materiály a 
další), ale zároveO je vhodné pro dElení složitých tvar]. Podle zp]sobu dElení materiálu 
dosahujeme r]zných pUesností, ale pUi správné volbE zp]sobu dElení se dosahuje až velmi 
vysoké pUesnosti obrobk], které m]žeme využít napUíklad pro tvorbu nástroj] a dalších 
pUesných výrobk]. StejnE jako výhod má i velké množství nevýhod, které jsou shrnuty 
v jednotlivých zp]sobech dElení materiálu. [1] 

 

1.1 TEZÁNÍ LASEREM 
Tezání laserem pracuje na principu pUemEny svEtelné energie na tepelnou, kde vynucené záUení 
je vyvoláno dopadem záUení na atom prvku, kdy záUení donutí elektron obíhající kolem jádra 
pUijmout energii a tím vystoupat na vyšší obEžnou dráhu. Další pUíjem energie a rovnováha sil 
v atomu pUinutí elektron vrátit na svojí p]vodní obEžnou dráhu a vyzáUit pUijatou energii do 
prostoru. Energie se vyzáUí ve formE foton] a má pUesnE definovanou vlnovou délku, která se 
pohybuje jedním smErem. RozdElujeme základní typy laser] – plynové, pevnolátkové a 
polovodičové. Dnes nejvíce používané jsou plynové lasery. Hlavními výhodami Uezání laserem 
jsou vysoká pUesnost u tenkých tlouštEk, schopnost Uezání malých otvor], pUesný pravoúhlý Uez, 
vysoká Uezná rychlost a nízká teplota. Mezi nevýhody patUí drahý provoz, pouze Uezání menší 
tlouš[ky podle daného materiálu, omezené využití u konstrukčních ocelí a lesklých povrch]. 
[3,4] 

Obr. 1 Schéma Uezání laserem[6] 
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1.2 TEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM 
Principem metody je odebírání materiálu tlakem vodního paprsku. Vodní paprsek o vysoké 
rychlosti a tlaku dopadá na povrch a proniká materiálem. BEhem pronikání dochází k odchýlení 
paprsku z d]vodu zpomalení rychlosti. Ve vEtšinE pUípad] se obrábí vodním paprskem 
s abrazivem, kv]li kterému je obrábEní stokrát až tisíckrát účinnEjší než bez abraziva. DElení 
vodním paprskem se dá využít pro široké spektrum materiál], od mEkkých až po velmi tvrdé 
materiály. Jeho využití m]žeme shledat ve vEtšinE pr]myslových odvEtví. Mezi jeho nejvEtší 
výhody patUí vysoká rychlost Uezání, velmi vysoká pUesnost obrábEní, šetrnost k životnímu 
prostUedí a hlavnE dokáže obrobit vEtšinu materiál]. Hlavními nevýhodami je kontakt s vodou, 
kde musí být povrch rychle ošetUen pUed korozí, omezená možnost výroby menších díl] a 
vysoký hluk pUi obrábEní. [1,5]. 

 

1.3 TEZÁNÍ PLAZMOU 
PUi této metodE se taví a odpaUuje materiál pomocí plazmatu. Plazmat vzniká elektrickým 
obloukem, který ohUívá plyn na velmi vysokou teplotu pUes 1000 °C, a čímž vzniká čtvrté 
skupenství hmoty, zvané plazma. Plyn se rozkládá na molekuly pUi pr]chodu elektrickým 
obloukem a hoUí mezi elektrodou a obrábEným materiálem. Paprsek plazmy je úzký a má velmi 
vysokou kinetickou energií, kterou je obrobený materiál odvádEn z místa Uezu. Díky vysokým 
teplotám obrábEní, plazma umožOuje Uezat veškeré vodivé kovové materiály. Jediné, co tyto 
materiály omezuje, je tlouš[ka obrábEných materiál] do 30 mm. Pro Uezání plazmou se 
využívají r]zné druhy plyn]. Plazma se dElí do pEti základních skupin: plynová, kyslíková, 
vzduchová, dusíková a vodní párou stabilizovaná plazma. Každá skupina je vhodná pro jiné 
tlouš[ky materiálu, pro jiný druh materiálu a volba druhu plazmy je závislá na podmínkách 
Uezaného materiálu. Mezi hlavní výhody obrábEním plazmou patUí vysoká Uezná rychlost, Uezání 
všech vodivých materiál], dobrá automatizace, možnost Uezat pod vodou a metoda není pUíliš 
nákladná. Hlavními nevýhodami je omezená tlouš[ka obrábEných materiál], širší Uezná spára, 
zajištEní odvádEní jedovatých výpar] a intenzivní UV záUení. [1,3] 

Obr. 2 Schéma Uezání vodním paprskem s abrazivem [7] 



BRNO 2017 

 

12 
 

NEKONVEČNÍ ZP¥SOBY DDLENÍ MATERIÁLU 

Plazmové zaUízení se dále dElí na zaUízení s pUeneseným a nepUeneseným obloukem. PUenesený 
elektrický oblouk vzniká mezi elektrodou v hoUáku a Uezaným materiálem. Na rozdíl od 
pUeneseného oblouku, však nepUenesený oblouk vzniká mezi dvEma elektrodami v hoUáku, což 
umožOuje Uezání elektricky nevodivých materiál]. [2] 

 

Obr. 3 Schéma Uezání plazmou [Ř] 
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2 KONSTRUKCE STROJE 
PUi navrhování konstrukce stroje je vycházeno ze základních technických požadavk] výrobce 
firmy Markos Production. Polotovarem jsou kruhové a čtvercové profily o délce až tUi metry. 
ObrábEcí stroj se pohybuje ve tUech osách a čtvrté rotační ose. Hlavním kritériem nebylo 
dosáhnout maximální pUesnosti Uízení stroje, ale zkonstruovat prototyp stroje za nízkou cenu, 
který usnadní a urychlí proces pUípravy profil] pro další pohyb výrobou. 

 

2.1 RÁM STROJE 
Základem celého stroje je kompletní konstrukce rámu. Rám musí být pevný a stabilní. Pro 
obrábEcí stroj bylo zvoleno jako nejlepší Uešení použití speciálního profilu, který je lehčí než 
klasický ocelový profil, má dobrou pevnostní charakteristiku a zároveO usnadOuje kompletní 
montáž a demontáž stroje. 

Veškeré požadavky splOuje profil od firmy ITEM. Firma ITEM vyrábí profily pUevážnE 
z eloxovaného hliníku a profily obsahují r]zné variace drážek. Dále firma nabízí obrovský 
sortiment doplOk] k profilu, které jsou velmi pohodlné pro montáž a demontáž. Navíc drážky 
v profilech jsou výhodné pro obrábEcí stroje, kde jsou uchyceny veškeré technické prvky stroje 
(lineární pohony, ozubené hUebeny, elektromotory a pUevody). 

Jako základní profil byl tedy zvolen profil o velikosti 1Ň0x1Ň0 mm a šíUce drážky Ř mm. Tento 
profil je jeden z nejvEtších od firmy ITEM. Profil je z pevnostní analýzy pUedimenzován, ale 
pro dobrou stabilitu stroje a manipulaci pUi montáži bylo rozhodnuto profil použít. Rám stojí na 
pEti pevných bodech, kde prostUední profil vyztužuje nejvíce namáhané místo. 

Obr. 4 Profil ITEM 120x120 a 120x60 
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Na základní rám je pUipevnEna další konstrukce, tvoUena z profil] od stejné firmy o velikosti 
120x60 mm se čtyUmi drážky o velikosti 6 mm. Profily nejsou zatíženy tak velkou silou, proto 
je zvolená velikost dostačující. Konstrukce slouží pro pUipevnEní veškerého ústrojí pro pohyb 
v ose z a y. Navíc je k nEmu pUipevnEno podepUení profilu, které je více popsané v samostatné 
kapitole.  

Pro montáž rámu byly použity montážní systémy profil], plastové krytky, podložky pod nohy 
a veškeré doplOky, které jsou samozUejmostí pro montáž konstrukce od firmy ITEM a na 
sestavE stroje nejsou zakresleny. 

 

2.2 POSUVY 
Stroj se pohybuje ve čtyUech osách, které byly rozdEleny na dvE sestavy. První sestava vykonává 
pohyb hoUáku v ose „y“ a „z“. Druhá sestava koná rotační pohyb a hlavní posuv polotovaru 
v ose x. 

 

2.2.1 POSUV HOTÁKU 

Posuv hoUáku v ose „z“ je navržen na obrábEní maximální velikosti polotovaru o velikosti 
100x100 mm a pro bezpečné odjetí hoUáku od obrobku na obE strany od osy profilu. Z tohoto 
d]vodu byla zvolena maximální délka posuvu ň70 mm, kde 1ň5 mm na obE strany je pro odjetí 
nástroje mimo obrobek. 

V ose „y“ je zdvih hoUáku navržený, aby byl schopný obrábEt profily naskrz a zároveO bezpečnE 
odjet do bezpečné výšky nad obrobek. Proto byla zvolena maximální výška zdvihu 170 mm. 

 

OSA Y 

Osa „y“ koná pohyb zdvihu, pUi kterém není potUeba dosahovat vysoké pUesnosti pUi obrábEní 
z d]vodu obrábEní profil], které se budou v ose „y“ pokaždé obrábEt skrz. Z toho d]vodu je 

Obr. 5 Rám stroje 
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pohon zvolený pUes trapézový šroub s bronzovou trapézovou maticí, který je levný na výrobu 
a splOuje veškeré požadavky na provoz osy.  

Zvolil jsem trapézový šroub s pravým závitem z oceli od firmy Gradel Baudin o pr]mEru 12 
mm, délce ňŇ0 mm a o toleranci 7e. Šroub je pohánEný bipolárním Ň-fázovým krokovým 
motorem 60STH88, s kroutícím momentem ňNm. Navržený krokový motor byl zvolen pro 
všechny pohyby stroje z d]vodu pUebytečných krokových motor] ve skladE zadavatelské firmy, 
která je chtEla využít právE pro tento projekt. Z uvedeného d]vodu bude ve zbytku práce 
odkazováno na výše popsaný typ motoru. Krokový motor pro trapézový šroub je spojený se 
šroubem pUes pružnou svErnou spojku LK Ň0 od firmy COUP-LINK, která kompenzuje 
nesouosost, radiální v]le a tlumí vibrace. Krokový motor je osazený na obrobených kusech ve 
tvaru „L“, kterými je pUišroubován k základní desce konstrukce pohonu. Konstrukce se skládá 
ze základního profilu, ke kterému jsou pUišroubovány na obou stranách takzvané „brýle“. 
V brýlích jsou uloženy indukčnE kalené broušené vodící tyče W16 o toleranci h6, které vedou 
obrobený „blok“, ke kterému je pUišroubovaný držák hoUáku. Trapézový šroub je uložený 
v ložiskové jednotce FKŘ od firmy SYK, která zajiš[uje axiální síly a je pevnE uchycena 
k horním brýlím. V bloku posuvu chodí šroub v trapézové válcové bronzové matici TRM-
BR1203 v toleranci H7 od výrobce Gradel Baudin. Dále se blok skládá ze čtyU kuličkových 
pouzder LM16UU, do kterých jsou uloženy vodící tyče zajištEné pojistnými kroužky. Vše je ve 
spodní části posuvu uloženo znovu v brýlích, kde trapézový šroub chodí v kuličkovém ložisku 
60002RS. 

Obr. 6 Posuv osy „y“ a rozložená sestava 
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OSA Z 

Pro posun osy „z“ už bylo uvažováno s vEtší pUesností pUi obrábEní. Osa bude obrábEt šíUky 
drážek a r]zných tvar] do profil] a z toho d]vodu je potUeba zajistit, co nejpUesnEjší posuv. Na 
rozdíl od osy „y“, kde bylo využito trapézového šroubu, u osy „z“ bude využito posuvu pomoci 
kuličkového šroubu, který je dražší, ale mnohem vhodnEjší pro lepší pUesnost polohování. 

Konstrukce je pohánEna stejným krokovým motorem a zpUevodovaná do pomala ozubeným 
Uemenem s Uemenicemi HTD15 z oceli. Napínání Uemene je vyUešeno drážkami pro 
pUišroubování elektromotoru, které pUi montáži umožní dokonale napnout Uemenový pUevod. 
Dále zpUevodované otáčky vstupují na kuličkový šroub, který je na začátku uložen v pevné 
ložiskové jednotce BK17 od firmy SYK a na konci ve volné ložiskové jednotce BF17 od stejné 
firmy. Ložiskové jednotky jsou pUišroubovány pUes podložky k profilu. Zvolený kuličkový 
šroub SCR0Ň005 od firmy TBI má pravý závit, stoupání 5 mm a pr]mEr Ň0 mm. Pro kuličkový 
šroub jsem zvolil dvojitou pUedepnutou matici DFI0Ň005-4 od stejné firmy jako kuličkový 
šroub. Výhodou matice je možnost nastavení pUedpEtí pomocí aretačních šroub]. Matice je 
pUišroubována a uložena v pUesnE vysoustružené kostce, která je dále pUišroubována k základní 
desce od osy posuvu „y“. Plynulý posuv zajiš[uje lineární vedení, které je opEt pUipevnEno 
k základní desce. Na profilu je pUipevnEná kolejnice HGR Ň0 R H od firmy HIWIN po celé 
šíUce profilu. Od stejné firmy je zajištEno i lineární vedení HGW 20CC ZA H. Tento typ vedení 
je velmi pUesný a dokáže pUenášet dynamické zatížení až 1Ř 000N. 

  

Obr. 7 Posuv osy „z“ 
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2.2.2 POSUV A ROTACE POLOTOVARU 

Další sestavou je posuv a rotace polotovaru, kde konstrukce je smontovaná ze dvou částí desek. 
Na každé desce je uložena jedna část posuvu. První část tvoUí pUevod rotačního pohybu na 
lineární, který určuje pohyb ve smEru osy „x“. Pohyb ve smEru osy „x“ se pohybuje pUes 
ozubený pUevod hUebene s ozubeným kolem. Druhou část tvoUí pouze rotační pohyb, který je 
z krokového motoru zpUevodovaný a následnE spojený s hUídelí, který je pUivaUena ke sklíčidlu. 
Zde je využit stejný princip jako u sklíčidel soustruh]. 

 

OSA X 

Osa „x“ se pohybuje po ozubeném hUebenu a po lineárním vedení. Lineární vedení je zde 
zvoleno pro plynulejší pohyb, ale zároveO jako podpErná konstrukce k rámu, kv]li velké páce 
a váze, která na boční desku p]sobí a pUi bEhu by mohla zp]sobovat velké nepUesnosti. Lineární 
vedení je opEt použito stejné jako v pUípadE osy „z“. Posuv zde tvoUí stejný krokový motor, 
který je zpUevodovaný Uemenovým pUevodem do pomalého chodu pomocí ozubeného Uemene. 
Ozubený Uemen lze napínat pomocí drážek pro pUipevnEní motoru stejnE jako v ose „z“. Na 
výstupní Uemenici je uložena hUídel v kuličkových ložiskách ve skUíni, která je pUimontována 
k desce. SkUíO je utEsnEna gufery a zajištEna dvEma kontra maticemi. Na konci hUídele je 
nasazené ozubené kolo s modulem 1 a 30-ti zuby. Kolo je pUipevnEné pUes tEsné pero. Ozubené 
kolo posouvá s celou sestavou posuvu polotovaru po ozubeném hUebenu, který je pUišroubovaný 
k hlavnímu rámu konstrukce. Ozubený hUeben má čtvercový pr]Uez 15x15mm a úhel zábEru 
Ň0°. Celá skUíO je uložena, podobnE jako krokový motor, v drážkách pro vymezení v]le mezi 
ozubením. Zvolené Uešení nepatUí mezi nejvhodnEjší pro eliminování v]le v ozubeném pUevodu, 
ale je snadné na výrobu a dostačující pro chod stroje pro účely zadávající firmy. 

Obr. 8 Sestava rotace a posuvu polotovaru 
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OSA A 

Rotační osa obrobku je pohánEna stejným krokovým motorem, který je zpUevodovaný opEt pUes 
ozubený Uemen. Z výstupní Uemenice je pUes upínací pouzdro RCK Ř0 – ň0x41 pUichycena 
hUídel, která je uložena ve skUíni v kuželíkových ložiskách, a celá skUíO je utEsnEna gufery. Ke 
konci hUídele je pUivaUena upínací pUíruba ke sklíčidlu. Sklíčidlo bylo zvoleno čtyUčelis[ové od 
firmy Optimum s maximální pr]mErem 100 mm a nezávisle stavitelnými čelistmi. Celá skUíO 
je uložena na vyfrézované desce, ke které je pUichycena šrouby a umístEna na čepech pro její 
pUesné uložení. Deska se posouvá po lineárním vedení, které je voleno stejné jako v pUedešlých 
pUípadech. 

  

Obr. 9 Rozložená sestava osy „x“ 

Obr. 10 Rozložená sestava osy „A“ 
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2.3 PODEPTENÍ POLOTOVARU 
Pro rotační osu bylo navrženo speciální podepUení polotovaru, které umožOuje pUi Uezání 
obrobkem pohybovat v ose „y“ i v rotační ose. Konstrukce funguje podobnE jako luneta u 
soustruh]. Je složena ze tUí kruhových desek, které jsou k sobE pUišroubovány. Desky jsou 
uloženy volnE v rolnách, aby mEly možnost se otáčet v ose rotace. Rolny jsou pUipevnEné 
k základnímu rámu a navrhnuty, tak aby udržely celou váhu konstrukce. Základní deska je 
navržena podle drážky vhodné pro pohyb rolen. Je možné zakoupit kompletní obloukové 
vedení, ale pro nižší cenu bylo vedení vypáleno na laseru. Vlastní výroba umožOuje i vEtší 
variaci velikostí. NáslednE je obloukové vedení pUišroubováno ke kruhové desce, která slouží 
pro uložení kuličkových jednotek, které umožnují jak podepUení obrábEného profilu, tak jeho 
pohyb.  Kuličkové jednotky jsou složeny z velké nosné koule, která je uložena v menších 
kuličkách v p]lkulaté misce. Kuličková jednotka je pUichycena pUes mezikus ke kruhové desce, 
kde mezikus umožOuje nastavení rozteče pro požadovaný obrobek. Kuličkové jednotky jsou 
zvoleny čtyUi, aby chod obrobku byl vhodný jak pro kruhové, tak čtvercové profily. Zvolena 
byla jednotka 1003-13 s délkou šroubu Ňň mm od firmy ALWAYSE. Poslední kruhová deska 
slouží k manipulaci rozteče kuličkových jednotek. Má vyfrézované zaoblené drážky, kterými 
nastavujeme rozteč, a následnE ještE jednu drážku pro pUipevnEní kuličkových jednotek na dvou 
bodech. Kuličkové jednotky jsou pUipevnEny rychloupínacími šrouby pro rychlou konfiguraci 
rozteče.  

 

2.4 DRŽÁK PLAZMY 
Držák plazmy je navrhnutý ze tUí základních částí. DvEma pUírubami, které mají kuželový úkos, 
aby do sebe soustUednE zapadaly. Jedna pUíruba má úkos vnitUní a druhá vnEjší. PUíruby jsou 
k sobE pUišroubovány šrouby, které mají nastavitelné pUedpEtí pomocí pružiny. Do vrchní 
pUíruby se vkládá plastová vložka pro uchycení držáku, která je dElená a sevUení hoUáku je 
nastavitelné pomocí dotažení šroubu, který vložku i pUírubu stahuje k sobE. Ke spodní pUírubE 
je pUišroubovaný držák, který je pUipevnEný k ose zdvihu „y“. Držák plazmy je osazený dvEma 
indukčními snímači IPS-8, které slouží jako pojistka pro pUípadné vychýlení (kolizi) hoUáku. 

Obr. 11 PodepUení profilu s možností posuvu profilu 
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2.5 PLAZMOVÝ HOTÁK 
Je to jedna z nejd]ležitEjších částí stroje, protože zajiš[uje Uezání materiálu. Plazmový hoUák 
pUivádí elektrický proud na elektrodu a uvnitU nEj vzniká plazma. D]ležité je chlazení hoUáku, 
a to kapalinou nebo plynem. 

Plazmový hoUák byl volený od firmy Hypertherm, který už dlouhou dobu patUí mezi 
nejkvalitnEjší značky na trhu. Značka vyrábí hoUáky Powermax, které se liší podle potUebné 
Uezné rychlosti, obrábEné tlouš[ky, zp]sobu dElení (strojní nebo ruční) a podle napájení. Mezi 
jeho nejvEtší pUednosti patUí dosahování velkých Uezných rychlostí a vysoké kvality Uez]. U 
uhlíkových ocelí o tlouš[ce 6 mm dosahuje až o 1ŘŘ% vEtší Uezné rychlosti než u autogenu. 

Požadavky zadavatelské firmy nejlépe splOuje hoUák Powermax 45 se strojním hoUákem T45m. 
Powermax 45 je doporučený pro tlouš[ky 1Ňmm a Uezné rychlosti pUi 500 mm/min. PUi volbE 
výkonnEjšího systému by docházelo k horší kvalitE Uezu z d]vodu pUíliš velké rychlosti nebo u 
menších tlouštEk k úplnému pUerušení elektrického oblouku. Z tohoto d]vodu je systém o 
menší výkonosti naprosto dostačující. Systém využívá jako zdroj plynu vzduch nebo N2. Jeho 
vstupní napEtí je možno vybrat mezi napEtím 230V nebo 400V. Strojní hoUák je dále poUízen 

Obr. 12 Držák plazmy 
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s nejdelší délkou kabelu, která je 15,Ň m, dále se závEsným panelem dálkového ovládání a 
s CNC nožovým konektorem pro automatické Uízení. 

 

2.6 KOMPLETNÍ SESTAVA 
Na závEr jsou všechny podsestavy smontovány do jedné velké sestavy a stroj je pUipraven 
k propojení s počítačem a pUipojení do sítE. Stroj bude vážit pUibližnE kolem 210 kg a je ho 
potUeba umístit do odhlučnEné místnosti, která má pUipravený odvod výpar] pUi chodu stroje. 
Dále je potUeba stroj v místE pUíruby sklíčidla ukostUit k zemi. Celkové rozmEry stroje jsou 
ňŇŇ0x700x1415 mm. Velikost je naprosto vhodná pro jakoukoliv manipulaci se strojem po hale 
i pro jeho stEhování z haly ven v jednom kuse. 

Obr. 13 Strojní plazmový hoUák Powermax 45 [9] 

Obr. 14 Kompletní sestava stroje na Uízené obrábEní profil] za pomocí plazmy 
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3 TÍZENÍ STROJE 
BakaláUská práce sice nebyla zamEUena na propojení stroje s počítačem, nicménE tato kapitola 
obsahuje alespoO stručný popis funkce Uízení. Jednotlivé komponenty použitých prvk] zde 
však nejsou konkretizovány a pro zmapování výhod jednotlivých prvk] bych se mohl zabývat 
napUíklad v diplomové práci. 

Pro Uízení stroje je potUeba stroj pUipojit k počítači s vhodným Uídícím programem. Pro Uízení 
stroje je možné využít více metod jako je sobEstačná Uídící jednotka, propojení USB nebo 
sí[ovým rozhraním a také propojení počítače LPT rozhraním. Pro potUeby bakaláUské práce 
bylo zvoleno propojení USB rozhraním, kde počítač posílá Uídící povely na HW interpolátor. 
HW interpolátor generuje jednotlivé impulzy pro jednotlivé drivery motor] a vyhodnocuje 
informace od koncových snímač], které posílá zpátky do PC. Ovládání krokových motor] je 
potUeba opatUit drivery a zajistit jejich zpEtnou vazbu pomocí inkrementačního sensoru. Dále 
je potUeba stroj opatUit koncovými snímači, které budou definovat pracovní prostor 
jednotlivých os. Na závEr je nutné počítač vybavit softwarem, který bude splOovat veškeré 
stanovené požadavky na funkčnost stroje.
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ZÁVDR 
Tato práce se z menší části zabývala seznámením se základními metodami 

nekonvenčního obrábEní, které jsou v dnešní dobE velice populární a zajímavé pro velké 
množství specializovaných odvEtví. Nekonvenční metody zažívají v dnešní dobE obrovský 
vzestup, a to z d]vodu neustálého vyvíjení nových nekovových materiál], které nabízejí velmi 
zajímavé materiálové parametry. Nekonvenční metody jsou schopny velmi kvalitnE a efektivnE 
obrábEt tento typ materiál], protože nedochází ke styku s nástrojem, a z tohoto d]vodu se 
neopotUebovává nástroj jako v pUípadE klasických obrábEcích metod. Navíc je dosahováno 
velmi vysokých obrábEcích rychlostí s velmi pUesnou pevností, které efektivnE urychlují 
pracovní časy na výrobu dílu. Nekonvenční metody stále ještE neUekli své poslední slovo a mám 
za to, že v budoucnu o nich budeme slýchat stále více. 

Další a hlavní část práce byla zamEUena na konstrukční návrh stroje na Uezání paprskem 
plazmy pro firmu Markos Production. Stroj byl pro využití této metody ponEkud abnormální, 
protože je zamEUený na Uezání kruhových a čtvercových profil], kde se moc takových typ] 
neobjevuje. V rámci pUípravy podklad] a inspirace pro konstrukce jsem našel pouze pár 
amerických společností, které se specializují na Uezání profil] plazmou, nicménE vesmEs žádný 
materiál sloužící k inspiraci zveUejnEn nebyl. NicménE funkce Uezání plazmy je stejná jako 
v klasických strojích na Uezání plazmou a konstrukce vychází z veškerých obrábEcí stroj], 
protože veškeré pohybové ústrojí se nachází všeobecnE úplnE ve všech strojích a vychází ze 
základ] strojírenství. Rám stroje byl navržený s dostatečnou tuhostí a pevností, aby stroj byl 
stabilní a p]sobil bytelným dojmem. S ohledem na to, že se jedná o první prototyp stroje, je 
jeho design velmi jednoduchý. V budoucnu po vyrobení a odzkoušení tohoto stroje by bylo 
vhodné jeho design vylepšit a hlavnE zajistit jeho bezpečnou obsluhu pro pUípadný komerční 
prodej stroje. U prototypu nebylo moc uvažováno s bezpečnostními prvky a to z d]vodu, že pUi 
zkoušení a ladEní stroje je d]ležité k nEmu mít co nejlepší pUístup pro jeho zkoušení, opravování 
a výmEnu jednotlivých díl]. Z podobného d]vodu jako je návrh prototypu stroje, který se bude 
v budoucnu upravovat pro trh, jsme se snažili využít nEkteré dostupné komponenty ve firmE, 
jako byly napUíklad krokové motory a lineární vedení. Tyto komponenty byly pro zadavatelskou 
firmu pro požadovanou funkci stroje dostačující, protože pUi výpočetní kontrole byly 
pUedimenzované. V budoucnu pro sériovou výrobu je zapotUebí komponenty optimalizovat na 
jejich vypočítané parametry, aby byla cena nejnižší a funkce stejná. Pro zadavatelskou firmu 
bylo levnEjší využít pUedimenzované komponenty, které jsou ve firmE nevyužity než kupovat 
nové. Dalšími prvky, které po odzkoušení stroje a zmEUení jeho pUesnosti Uezání bude nejspíš 
potUeba Uešit, je ozubený hUeben a Uemenové pUevody. Pro sériovou výrobu v budoucnu by bylo 
vhodné tyto součásti Uešit kvalitnEjším pUevodem jako je napUíklad malá planetová pUevodovka, 
která by pUesnE dodržela potUebný pUevod a nenastával by problém s napínáním Uemene, jeho 
výmEnou a celkovE docela velkou sestavou, která pro sériovou výrobu vypadá složitE a 
nehezky. V pUípadE prototypu bylo pro odzkoušení zvoleno nejlevnEjší Uešení. NáslednE, pokud 
by Uemenový pUevod nesplOoval potUebné požadavky, je možné pUevod vymEnit. U ozubeného 
hUebene bude nejspíš potUeba pUidat další ozubený hUeben z druhé strany profilu z d]vodu 
nepUesností polohování zp]sobenými rázy. CelkovE je stroj navrhnut co nejjednodušeji a takm 
aby výsledek splOoval požadavek docela kvalitní pUesnosti, která se určitE bude dát v budoucnu, 
po odzkoušení prototypu, upravit a vyrobit kvalitní stroj na Uízené Uezání plazmou vycházející 
z konstrukce prototypu. 

Poslední částí práce bylo stroj vyrobit podle kompletní výkresové dokumentace, která 
byla dodána firmE Markos Production, a následnE navrhnout vylepšení po odzkoušení 
prototypu stroje. Kv]li požadavku firmy na nezveUejnEní kompletní dokumentace z d]vodu 
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budoucí výroby stroje pro firemní účely, byla v pUíloze práce zveUejnEna pouze část výkresové 
dokumentace sestavy pohybu plazmového hoUáku v ose Y. Návrhy na vylepšení po odzkoušení 
prototypu stroje, nemohly dosud být provedeny, nebo[ prototyp stroje nebyl prozatím vyroben. 
Firma sice stroj vyrábEt začala, ale v rozsahu její činnosti se jedná pouze o vedlejší projekt do 
budoucna. Vzhledem k nedostatku času na dílnE bude jeho výroba nejspíš trvat delší dobu. 
Proto byly v závEru alespoO shrnuty pUípadné nedostatky, které možná bude potUeba po výrobE 
prototypu zdokonalit. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL¥ 

CNC [-] Computer numerical controlled – číslicové Uízení stroje počítačem 

LBM [-] Laser beam machining – obrábEní laserovým paprskem 

PAM [-] Plasma arc machining – obrábEní plazmou 

WJM [-] Water jet machining – obrábEní vodním paprskem 

   

F [N] Síla 

l [mm] Délka 

m [kg] Hmotnost 

M [N∙m] Moment síly 

v [mm∙min-1] Rychlost posuvu 
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SEZNAM PTÍLOH 
P01: 1-300001 Posuv osy Y (sestavný výkres) 

P02: 1-300050 Brýle vrch (výrobní výkres) 

P03: 1-300051 Brýle spodek (výrobní výkres) 

P04: 1-300052 Základní deska (výrobní výkres) 

P05: 1-300053 Blok (výrobní výkres) 

P06: 1-300054 Uchycení motoru 1 (výrobní výkres) 

P07: 1-300055 Uchycení motoru Ň (výrobní výkres) 

P08: 1-300056 Držák hoUáku (výrobní výkres) 

P09: 1-300057 Spodní pUíruba (výrobní výkres) 

P10: 1-300058 Horní pUíruba (výrobní výkres) 

P11: 1-300059 Vložka (výrobní výkres) 

P12: 1-300060 Trapézový šroub (výrobní výkres) 


