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Seznam použitých zkratek 

ANSI   (American National Standards Institute) Americký národní standardizační 

  institut 

C  uhlík 

CO2   oxid uhličitý 

CVD   (Chemical Vapour Deposition) chemická depozice z plynné fáze 

CW   (Continuous wave) spojitá vlna 

ČSN   česká státní norma 

DIN   (Deutsche Industrie-Norm) německá národní norma 

EN   evropská norma 

Er   erbium 

GaAs   arsenid gallitý 

GaN   nitrid gallitý 

GOST   (Gosudarstvennye Standarty) ruská národní norma 

GPS   geometrické požadavky na výrobky 

He  helium 

ISO   (International Organization for Standardization) mezinárodní organizace pro 

  normalizaci 

JIS   (Japanese Industrial Standards) japonská státní norma 

LASER  (Light amplification by stimulated emission of radiation) zesílení světla  

  stimulovanou emisí záření 

LBM   (Laser beam machining) obrábění laserovým paprskem 

LD   (Laser diode) laserová dioda 

LED   (Light-emitting diode) elektroluminiscenční dioda 

MASER  (Microwave amplification by stimulated emission of radiation)   

  zesilování mikrovln stimulovanou emisí záření 

MFM   (Magnetic force microscopy) měření podle mikroskopie magnetických sil 

N   dusík 

Nd   neodym 

Ne   neon 

P   fosfor 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrovlny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stimulovan%C3%A1_emise
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
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PC   (Personal computer) osobní počítač 

PVD   (Physical vapour deposition) nanášení povlaků odpařením z pevné fáze 

SEM   (Scanning electron microscopy) skenovací elektronová mikroskopie 

YAG   (Yttrium aluminium granet) yttrito – hlinitý granát 
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Seznam použitých symbolů 

Značení Jednotka Význam 

ØRa   [μm]   průměr ze všech naměřených průměrných aritmetických  

    úchylek posuzovaného profilu daného vzorku 

ØRdq   [μm]   průměr ze všech naměřených průměrných kvadratických  

    sklonů posuzovaného profilu daného vzorku 

ØRku   [μm]   průměr ze všech naměřených špičatostí posuzovaného  

    profilu daného vzorku 

ØRq   [μm]   průměr ze všech naměřených průměrných kvadratických  

    úchylek posuzovaného profilu daného vzorku 

ØRt   [μm]   průměr ze všech naměřených celkových výšek profilu  

    daného vzorku 

A   [%]   absorpce 

a   [mm]   krok mezi měřenými liniemi 

A10   [% ]  tažnost materiálu 

bt   [mm]   vzdálenost trysky asistenčního plynu 

dt   [mm]    průměr trysky asistenčního plynu 

E1   [J]   energie níže položeného kvantového systému 

E2   [J]   energie vybuzeného kvantového systému 

f   [mm]    ohnisková vzdálenost 

h   [J∙s]   Planckova konstanta 

ht   [mm]   hloubka řezu 

I   [W∙cm-2]  výstupní výkonová hustota laserového paprsku 

ln   [mm]    vyhodnocovaná délka 

lp   [mm]    základní délka pro parametr vypočítaný ze základního profilu 

lr   [mm]    základní délka pro parametr vypočítaný z profilu drsnosti 

lw   [mm]   základní délka pro parametr vypočítaný z profilu vlnitosti 

P   [W]   výkon laseru 

p   [MPa]   tlak asistenčního plynu 

Pmax   [W]   maximální výkon laseru TruFlow 4000 

R   [%]   reflexe 
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RΔq   [μm]  průměrný kvadratický sklon posuzovaného profilu 

Ra   [μm]  průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu 

RaMAX   [μm]  maximální průměrná aritmetická úchylka posuzovaného  

    profilu u daného vzorku 

RaMIN   [μm]  minimální průměrná aritmetická úchylka posuzovaného  

    profilu u daného vzorku 

RdqMAX  [μm]  maximální průměrný kvadratický sklon posuzovaného profilu 

    u daného vzorku 

RdqMIN  [μm]  minimální průměrný kvadratický sklon posuzovaného profilu 

    u daného vzorku 

Re   [MPa]   mez kluzu 

Rku   [μm]  špičatost posuzovaného profilu 

RkuMAX  [μm]  maximální špičatost posuzovaného profilu u daného vzorku 

RkuMIN  [μm]  minimální špičatost posuzovaného profilu u daného vzorku 

Rm   [MPa]   pevnost v tahu 

Rp   [μm]  výška největšího výstupku profilu 

Rq   [μm]  průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu 

RqMAX   [μm]  maximální průměrná kvadratická úchylka posuzovaného  

    profilu u daného vzorku 

RqMIN   [μm]  minimální průměrná kvadratická úchylka posuzovaného  

    profilu u daného vzorku 

Rsk   [μm]  šikmost posuzovaného profilu 

Rv   [μm]  hloubka nejnižší prohlubně profilu 

Rt   [μm]  celková výška profilu 

RtMAX   [μm]  maximální celková výška profilu u daného vzorku 

RtMIN   [μm]  minimální celková výška profilu u daného vzorku 

Rz   [μm]  největší výška profilu 

t   [mm]   tloušťka vzorků 

tmax   [mm]   maximální tloušťka řezaného materiálu 

v   [m∙min-1]  řezná rychlost 

vf   [Hz]   frekvence fotonu 

w   [mm]   řezná mezera 
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Zp   [μm]  výška výstupku profilu 

Zv   [μm]  hloubka prohlubně profilu 

λc   [ - ]  filtr definující rozhraní mezi složkami drsnosti a vlnitostí 

λf   [ - ]  filtr definující rozhraní mezi drsností a kratšími složkami vln 

    přítomnými na povrchu 

λL   [ - ]  vlnová délka laserového paprsku 

λs   [ - ]  filtr definující rozhraní mezi vlnitostí a delšími složkami vln  

    přítomnými na povrchu 

 

φ  [°]  úhel nastavení řezné hlavice 
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1. Úvod 

Různé oblasti klasických metod třískového obrábění nejsou v některých případech 

příliš vhodné ke zpracování některých materiálů s vysokou pevností, tvrdostí 

a houževnatostí, materiálů odolných proti opotřebení či nevhodné z důvodu 

nehospodárnosti, nízké produktivity výroby či přílišné tvarové složitosti.  

Zároveň jsou však na celé výrobky případně jejich samotné prvky nebo plochy 

kladeny stále vyšší požadavky na kvalitu a přesnost. Obzvláště funkční plochy vyžadují 

přesné sledování a kontrolu jejich parametrů. Jedním z nejdůležitějších sledovaných 

parametrů je drsnost. Drsnost má velmi významný vliv na spolehlivost provozu součásti, 

jako může být například přesnost chodu součásti, ztráty způsobené třením, odolnost před 

opotřebením nebo hlučnost. 

Možností, jak produktivně obrábět i těžce obrobitelné nebo složité součásti, je použití 

nekonvenčních metod obrábění. Stále rostoucí rozsah aplikace nekonvenčních metod 

obrábění je odezvou na vývoj a používání nových konstrukčních materiálů, které nelze 

standardními metodami hospodárně obrábět. Jednou z těchto nekonvenčních metod je 

obrábění laserovým paprskem (LBM). Jeho současné využití v strojírenství je obrovské 

a zdaleka se laser neužívá jen pro obrábění, ale například i pro tepelné zpracování, 

gravírování či svařování.  Rozsah jeho použití v moderním světě však daleko překračuje 

oblast průmyslu, současné možnosti laserového paprsku jsou stále více rozšiřovány. 

Základní funkcí laseru je však stále dělení různých druhů materiálů. Pro svou rychlost, 

kvalitu, výkon i produktivitu je stále laserový paprsek v největší aplikační šíři využíván jako 

flexibilní řezný nástroj.  

 Diplomová práce je zaměřena na studium a hodnocení topografie povrchu řezu 

vytvořeného laserovým dělením při vyhodnocení vlivů různých technologických parametrů 

na celkovou drsnost.  Ze získaných výsledků a dat je ukázána a popsána kvalita povrchu, 

vytvořeného laserovým řezem. Z porovnání a analyzování těchto dat naměřených při 

laserovém dělení o různých parametrech, lze získat celkový popis kvality řezu 

a výslednou interpretaci dat a výsledků. Díky těmto výsledkům můžeme určit nejvhodnější 

řezné parametry pro daný obráběný materiál a zajistit jeho nejlepší konečnou kvalitu 

a trvanlivost.  
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2. Cíl diplomové práce 

V průmyslu se začalo laserového záření využívat nedlouho po sestrojení prvního 

laseru. Laserové obrábění se dnes používá prakticky ve všech strojních odvětvích. 

Soustředěný laserový paprsek je schopen zpracovávat kovové i nekovové materiály 

s výbornou kvalitou. Velmi vhodné je použití laserového paprsku při přesném vyřezávání 

různých jednoduchých i složitých tvarů.  

Cílem diplomové práce byl návrh, měření, analýza a vyhodnocení vlivů rozdílných 

technologických parametrů laserového paprsku na celkovou dosaženou drsnost povrchů 

řezů vytvořených při laserovém řezání, a jejich vztah ke změnám kvality drsnosti řezu. 

Pro dosažení cíle je třeba popsat: 

 genezi a aktuální stav problematiky, princip a konstrukci laseru, uvést současné 

trendy a použití technologie laserového dělení; 

 metody měření a způsoby vyhodnocování drsnosti povrchu vytvořeného laserovým 

dělením; 

 přípravu vzorků;   

 analýzu experimentálně získaných dat; 

 celkové vlivy technologických parametrů na topografii povrchu vytvořeného 

laserovým dělením; 

 finální výsledky a interpretovat je v kontextu s predikcí. 
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3. Současný stav  

Laser je zdroj zvláštního druhu monochromatického světla, které se v přírodě 

v žádném stavu nikde přirozeně nevyskytuje. Má podobu úzkého směrovaného paprsku 

s velmi nízkou rozbíhavostí, takže v důsledku těchto výjimečných vlastností jej můžeme 

zaostřit na velmi malý prostor. Od sestrojení prvního funkčního laseru uplyne v letošním 

roce 55 let. Rozmanitost dostupných laserů odpovídá širokému poli jejich možného 

využití. Každá aplikace má svá specifika a je pro ni vhodný jen určitý typ laseru. Laser se 

postupem času stal nepostradatelným nástrojem nejen vědy a výzkumu, ale především 

řady odvětví průmyslu, medicíny, ale i běžného života většiny členů moderní společnosti. 

Pravděpodobně jen málokdo se nesetkal se žádným zařízením využívající laserové záření 

nebo naopak produktem vyrobeným za použití laseru.  

Laser jakožto prostředek pro obrábění spadá do kategorie nekonvenčních metod 

obrábění. Ty by se daly společně charakterizovat několika vlastnostmi. U těchto metod se 

nepoužívá běžný řezný nástroj, u kterého můžeme definovat pracovní části (čelo, 

hřbet, aj.) nebo nástrojové úhly. Při obrábění se netvoří tříska (ve smyslu definice podle 

standardních metod, např. soustružení, frézování, aj.), protože k úběru obráběného 

materiálu dochází především účinky tepelnými, chemickými, případně i mechanickými 

(převážně abrazivními) - nebo nejčastěji jejich vzájemnou kombinací. 

 

Obr. 1 - Počet článků o jednotlivých metodách nekonvenčního obrábění 

publikovaných v databázi SpingerLink 
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Mnoho odborných článků se zabývalo nekonvenčními metodami obrábění, avšak vliv 

těchto metod a vyhodnocení povrchu vytvořeného v důsledku nekonvenčního obrábění 

nebylo příliš publikováno. Toto je patrno z grafu na obr. 1, kde jsou zobrazeny počty 

článků v internetové databázi SpringerLink pro jednotlivé nekonvenční metody obrábění 

a pro tituly o površích, které vytvořily tyto způsoby úběru materiálu. Jak je z téhož grafu 

patrno, poměr mezi těmito typy článků je setinový. 

3.1 Historie a vývoj laseru 

Slovo LASER je akronymem anglického Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation, neboli v češtině "zesílení světla stimulovanou emisí záření". K tomuto 

zesilování světla dochází opakujícími se průchody fotonů médiem se specifickými 

vlastnostmi.  

První podklady a zmínky, vedoucí k pozdějšímu vzniku zařízení známého jako laser, 

položil již v roce 1917 Albert Einstein. V novinách Zur Quantentheorie der Strahlung 

publikoval, že kromě jevů jako spontánní emise a absorpce existuje ještě další jev, a to 

stimulovaná emise elektromagnetického záření. Tímto Einstein stanovil teoretické základy 

pro vznik laseru a maseru [1], [2]. 

Dalším fyzikem, který významně přispěl teoretickými poznatky k vynálezu laseru, byl 

sovětský vědec Valentin Alexandrovič Fabrikant. Poukázal na možnost použití 

stimulované emise k zesílení elektromagnetického záření procházejícího prostředím, a to  

v roce 1939 . 

Před první konstrukcí laseru byl ale nejprve vynalezen a vyroben přístroj označovaný 

jako maser, který pracuje na podobném principu. Teoretické principy maseru byly poprvé 

popsány na květnové konferenci o radiospektrokopii v roce 1952, a to moskevskými vědci 

Nikolajem Genadijevičem Basovem a Alexandrem Michajlovičem Prochorovem. 

Molekulární svazkový generátor, neboli MASER (Microwave Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation) pracoval se svazkem molekulárního čpavku. V tomto období 

zároveň spolu s dalšími mladými vědci založili skupinu, která zkoumala kvantovou 

elektroniku, tj. nový vědní obor, který se tehdy začal rozvíjet s objevem maseru. Maser 

pracoval na stejném principu jako laser, a to na principu stimulované emise záření. Jak je 

z názvu patrno, maser však generoval mikrovlnné záření. Jeho první prototyp pracující 

v pulzním režimu postavili v roce 1953 Charles H. Townes, J. P. Gordon, a H. J. Zeiger 

[1],[2],[3]. 
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O několik let později V. A. Fabrikant s F. A. Butajevovou zkoumali zesílení optického 

záření při pokusu s elektrickým výbojem procházejícím směsí vodíku, rtuti a helia. 

A. Schawlow, C. Townes a A. M. Prochorov v roce 1958 vyslovili nezávisle na sobě 

hypotézu, že v maseru užitý jev stimulované emise lze použít i v infračerveném 

a optickém spektru. Americký fyzik Theodore H. Maiman vydal v roce 1960 článek 

popisující generování záření v rubínové tyči ve viditelné oblasti spektra. Na základech 

tohoto článku následně, ale ještě v témže roce, vyvinul první funkční laser. Jako aktivní 

prostředí využíval rubínový krystal. Tento laser pracoval s vlnovou délkou 694,3 nm 

(obr. 2). Při porovnání s dnešními moderními lasery byl však dosti nedokonalý a jeho 

efektivita byla nízká. Navíc v důsledku užití jen tří energetických hladin krystalu rubínu 

pracoval pouze v pulzním režimu. Problém vyřešili N. G. Bosov, A. M. Prochorov a Ch. 

Townes v důsledku využití většího počtu energetických hladin, čímž ustavili populační 

inverzi a z toho plynoucí souvislou činnost laseru. Později, v roce 1964, dostali 

N. G. Bosov, A. M. Prochorov spolu s Ch. Townesem Nobelovu cenu za fyziku „Za 

zásadní výzkum v oboru kvantové elektroniky“, který vedl ke konstrukci oscilátorů a 

zesilovačů založených na principu maserů a laserů“ [1],[2],[3]. 

 

Obr. 2 - První vyrobený funkční laser zkonstruovaný Theodorem H. Maimanem [4],[5]. 

V roce 1960 byla poprvé spuštěna a vyzkoušena stimulovaná emise záření a z toho 

plynoucí laserová funkce ve směsi plynů helia a neonu, kterou předvedli Ali Javan, 

William R. Bennett jr. a Donald R. Herriott. Od tohoto roku se vývoj různých druhů laseru 

vysoce rozrůstal.    

První průmyslové použití laseru se uskutečnilo v roce 1966 firmou Epperson et. Al. 

z Western Electric Co. Pro vrtání otvorů do diamantových kalibrů, které byly součástí 

nástrojů pro tažení drátů, využívala firma rubínový laser. Následující rok byl zprovozněn 

ve Velké Británii stroj na řezání ocelových plechů s využitím kyslíku jako asistenčního 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_fyziku
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plynu. Nedlouho poté lasery začaly být užívány pro řezání nekovových materiálů. 

V 70. letech 20. století pak došlo k rychlému rozvoji a k nasazení CO2 laserů při 

průmyslovém laserovém řezání. Brzy se začaly objevovat další různé typy laserů. Lišily se 

vlnovou délkou generovaného záření, konstrukčním uspořádáním a také výkonem 

a účinností. Každý laser se uplatnil v jiné oblasti lidské činnosti, protože ne každý laser se 

hodí pro každý účel a neexistuje univerzální laser, který by vyhovoval všem podmínkám 

a požadavkům technické praxe. V současné době se vyrábí lasery pokrývající širokou 

část spektra od mikrovlnné oblasti, přes infračervenou, viditelnou a ultrafialovou až po 

rentgenovou oblast. To adekvátně odpovídá širokému okruhu aplikací [1],[2]. 

  



20 
 

3.2 Oblasti dnešního využití laserů 

Laserový paprsek je využíván ve velké šíři oblastí lidské činnosti. Laser se 

neuplatňuje pouze jako nástroj ve strojírenství. V roce 2008 strojírenský měsíčník 

MM Průmyslové spektrum publikoval článek, ve kterém uvedl procentuální rozdělení 

jednotlivých laserových technologií (obr. 3).  

Obory využití laseru jsou následující [6],[7]:  

 Technologie zpracování plechů - řezání, svařování, pájení, vrtání. 

 Obrábění - řezání, vrtání, obrábění dutin, obrábění s předehřevem, odhrotování, 

soustružení, frézování a mikrofrézování, laserem podporované obrábění, čištění.  

 Tepelné zpracování materiálů - kalení, žíhání, popouštění, zpevnění s natavením. 

 Povrchové úpravy - nanášení různých druhů povlaků a sycení povrchu legujícími 

prvky, leštění povrchů, vytváření textur, gravírování, CVD a PVD povlakování. 

 Měření - délek, tvaru, polohy obrobku, počítání počtu vyrobených kusů, měření jakosti 

povrchu. 

 Renovace opotřebovaných součástí a nástrojů - navařování. 

 Vyvažování součástí - úběr materiálu součásti v předem daném místě. 

 Měření stavu napjatosti součástí - holografie. 

 Dálkové řízení strojů. 

 Měření stavu opotřebení činné části nástroje. 

 Analýza chemického složení materiálů. 

 Renovace starých uměleckých děl - čištění. 

 Výzkum termojaderné fúze vyvolané laserem.  

 Využití v lékařství - stomatologie, dermatologie, oftalmologie. 

 Výroba dekorací na uměleckých předmětech a jejich barvení. 

 Spektroskopie. 

 Výpočetní technika - zapisování na přenosné nosiče. 

 Laserová ukazovátka. 

 Použití ve vojenské technice.  

 Vytváření textů na nedabovaných filmech. 
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Obr. 3 - Procentuální rozdělení jednotlivých laserových technologií.  

Vydáno v časopise MM Průmyslové spektrum v roce 2008 [8]. 

 

3.3 Princip laseru 

Výraz Laser lze přeložit jako zesilování světla stimulovanou emisí záření, neboli 

anglicky Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Laser tedy obecně 

označuje optický zesilovač, který generuje elektromagnetické záření pomocí stimulované 

emise fotonů. Tento proces vychází ze zákonů kvantové fyziky a termodynamiky.  

V současné době existuje mnoho druhů laserových zařízení či generátorů. Obecně 

ale každý laser obsahuje tři základní části [9]: 

 Aktivní laserové prostředí. Jde o látku (prostředí), ve které probíhá zesilování záření, 

tj. stimulovaná emise záření. V principu jde o systém kvantových soustav schopných 

při přívodu budící energie přejít do excitovaného stavu a vydržet v něm dostatečně 

dlouhou dobu.  

 Zdroj čerpání. Způsobuje excitaci aktivního laserového prostředí. Dodávaná energie 

je různými procesy přeměněna na ionizační energii. 

 Rezonátor. Jde o soustavu minimálně dvou zrcadel zajišťující kladnou zpětnou vazbu 

záření do aktivního prostředí. Jedno ze zrcadel mívá obvykle co nejvyšší reflexi 

odpovídající vlnové délce laserového záření. Reflexe druhého ze zrcadel se řídí 

způsobem vyvázání energie z rezonátoru.  

Základním prvkem pro provoz a funkci laseru je proces stimulované emise (obr. 4). 

Tento jev nastává při vzájemném působení excitovaného kvantového systému (atomu, 

iontu nebo molekuly) s elektromagnetickým zářením - fotonem. Tento foton má 

frekvenci vf, která odpovídá energetickému rozdílu E2 - E1 mezi vybuzeným a některým 
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níže položeným stavem kvantového systému. Přitom dochází k přechodu kvantového 

systému do tohoto energeticky chudšího stavu a současně je excitační energie uvolněná 

emitováním fotonu s energií  

h∙vf = E2 - E1         (3.3) 

kde h je Planckova konstanta. Důležité je také to, že rovněž další vlastnosti emitovaného 

fotonu jsou stejné jako u fotonu, který emisi stimuloval. Tento princip je podstatou 

zesilování světla [9],[10].  

 

Obr. 4 - Princip laseru a stimulované emise záření [11]. 

Obecně platí, že aktivní prostředí obsahuje element, který se může nacházet jak 

v základním stavu s nižší energií, tak v excitovaném (vybuzeném) stavu s vyšší energií. 

Zdroj budicí energie obstarává dostatek kvantových soustav v excitovaném stavu 

v aktivním prostředí. Poté, co některá kvantová soustava v aktivním prostředí přejde 

náhodně spontánní emisí na nižší hladinu, bude uvolněné kvantum stimulovat i další 

kvantové soustavy k přechodu na spodní energetickou hladinu s emisí fotonů. V tuto chvíli 

je důležité, že při přechodu z vyššího do nižšího energetického stavu tento element vyzáří 

foton (kvantum elektromagnetického záření). Tento zářivý přechod se děje spontánně 

sám od sebe a aktivní prostředí má vždy snahu být ve stavu s co nejnižší energií, nebo-li 

ve stavu termodynamické rovnováhy. Část fotonů se může kvantovými soustavami opět 
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absorbovat. V důsledku buzení se tento stav poruší a převede aktivní prostředí do 

excitovaného stavu, kdy je většina elementů ve stavu s vyšší energií (inverze populace). 

Dále se bude optické záření řetězovou reakcí zesilovat. Spontánní emise se v důsledku 

stimulované emise stane zanedbatelná a generované záření získá koherentní 

a monochromatickou podobu. Teprve nyní se energie dodaná aktivnímu prostředí 

přemění na laserový svazek. V podstatě jde o lavinovitý efekt, kdy foton dopadající na 

excitovaný atom způsobí (stimuluje) jeho přechod z horní energetické hladiny na dolní 

a při tom dojde k emisi dalšího fotonu [9],[10],[11]. 

Aktivní prostředí je umístěno uvnitř optického rezonátoru. Ten zajišťuje selektivní 

kladnou zpětnou vazbu systému, kdy se pouze rezonující fotony zesílí. Velikost této vazby 

lze nastavit tak, aby byla maximální pro laserový paprsek požadovaných vlastností. Po 

tomto dostatečném zesílení je laserový svazek z rezonátoru vyveden (obr. 5).   

 

Obr. 5 - Jednoduché schéma principu laseru [11]. 

Důležité je, že při procesu stimulované emise má dopadající a emitovaný foton 

stejnou energii (frekvenci), stejný směr, polarizaci a fázi. Z této podmínky plynou 3 

základní důležité vlastnosti laseru, v důsledku kterých se laser odlišuje od jiných zdrojů 

záření.  

Laserový svazek je [9]: 

 Koherentní. Vlny emitované z různých míst aktivního prostředí mají pevný fázový 

vztah. Paprsek je také časově koherentní, vlnění má zanedbatelné fázové nestability. 

 Monochromatický. Vysílané záření má stejnou vlnovou délku, frekvenci. Laserové 

vlnění má zanedbatelné fázové nestability. 

 Kolimovaný. Vysílaný svazek se nerozbíhá, má minimální divergenci.  

 Modulárně strukturovaný. V příčném průřezu vytváří paprsek buď jednoduchou stopu, 

nebo složitější obrazce pravoúhle či kruhově symetrické. 

 Vysoce výkonový. Má vysokou výstupní výkonovou hustotu I [W∙cm-2]. 
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3.4 Rozdělení laserů: 

Podle aktivního prostředí [1],[11],[12],[13] na: 

 pevnolátkové;  

 plynové; 

 kapalinové; 

 plazmatické; 

 diodové – polovodičové. 

Podle vlnové délky záření [1],[11],[12],[13] na: 

 submilimetrové; 

 infračervené; 

 lasery viditelného pásma; 

 ultrafialové; 

 rentgenové. 

Podle výstupního svazku [1],[11],[12],[13] na: 

 kontinuální (CW); 

 pulzní (pulzy se opakují v řádech nanosekund); 

 pracující v režimu volné generace (délka impulzu v řádech 10-4 s); 

 pracující v režimu spínání zisku (Q-spínání - impulzy trvající 10-8 s); 

 ultra-rychlé (ultrafast, jejich pulzy trvají v řádech pikosekund až femtosekund, tj. 

 10-12 až 10-15 s); 

 impulzní (vysoce energetické pulzy s nízkou opakovací frekvencí). 

Podle typu čerpání, buzení laseru [1],[11],[12],[13] na čerpání: 

 opticky (světlem, jde o pevnolátkové, vláknové lasery); 

 elektrickým výbojem (jde o plynové, excimerové lasery); 

 chemickou reakcí (chemické lasery); 

 elektrickým proudem (injekcí nosičů náboje, tzv. laserové diody); 

 elektronovým svazkem; 

 tepelnými změnami; 

 kombinací jednotlivých způsobů. 
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Podle typu kvantových přechodů, nebo-li podle počtu zúčastněných 

energetických hladin při laserovém kvantovém přechodu) [1],[11],[12],[13] na: 

 molekulární lasery; 

 elektronové lasery; 

 jaderné lasery. 

 

3.4.1 Pevnolátkové lasery 

Ve zjednodušeném smyslu slova lze do této skupiny laserů přiřadit všechny jejich 

zástupce, jejichž aktivní prostředí je v pevném stavu. Do pevnolátkových laserů spadají 

polovodičové lasery a lasery, jichž aktivní prostředí tvoří dielektrikum (izolant).  Aktivní 

prostředí u těchto laserů, které se nazývá matrice, tvoří amorfní látky (sklo, keramika) 

nebo krystalické izolanty s příměsí vhodných iontů. Buzení je obvykle prováděno opticky, 

a to především výbojkami nebo laserovými diodami.  

Za dobu vývoje laserů bylo vyzkoušeno obrovské množství různých kombinací matric 

a jejich dopování.  Nejznámějším představitelem je rubínový laser. Aktivním prostředím 

u tohoto laseru je safír dotovaný chrómem, tj. syntetický rubín. Právě rubínová tyč byla 

využita u prvního zkonstruovaného laseru. Velmi rozšířeným zástupcem pevnolátkových 

laserů je tzv. Nd:YAG laser. Matricí je neodymem dopovaný yttrium aluminium granát. 

Široce je využíván zejména ve strojírenství, a to od řezání až po kalení. Mezi zajímavé 

typy patří i neodymový laser, který pracuje s neodymovým sklem (Nd:sklo). Lze ho vyrobit 

v libovolných rozměrech a dovoluje nashromáždění velkého množství energie v 

zesilovacím médiu. Proto se s ním počítá i jako se zdrojem laserového vybuzení 

termonukleární reakce. Pevnolátkové lasery (zástupci jsou vypsáni v tabulce 1) jsou velmi 

oblíbené pro svou robustnost, schopností pracovat ve všech možných režimech a také 

proto, že mají velkou flexibilitu či nenáročnou údržbou [1],[9],[11],[12]. 

Tabulka 1 - Některé druhy pevnolátkových laserů a jejich vlastnosti a použití. 

Typ laseru 
Vlnová délka 

záření 

Barva paprsku 

laseru 
Využití laseru 

Rubínový laser 694,3 nm červená holografie, lékařství 

Nd:YAG laser 1064 nm infračervená 

strojírenství (řezání, 

svařování, gravírování), 

chirurgie, spektroskopie 

Er:YAG laser 1,56 až 2,94 μm infračervená lékařství 

Neodymový laser 1,0623 μm červená, infračervená 
vysoce energetické 

pulzní systémy 
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3.4.2 Kapalinové lasery 

Aktivním prostředím u těchto laserů jsou roztoky organických barviv nebo speciálně 

připravené kapaliny dotované ionty vzácných zemin. Většinou je využíváno právě roztoků 

organických barviv, podle kterých se někdy označují jako barvivové lasery. Jejich široké 

fluorescenční spektrum umožňuje spojitě přelaďovat vlnovou délku záření těchto laserů. 

V důsledku několika typů barviv a užití metody nelineární optiky lze pokrýt širokou oblast 

vlnových délek od 300 nm do 1500 nm. Velkou nevýhodou je však nepříliš dlouhá 

fotochemická životnost aktivního prostředí, které se rozkládá pouhým účinkem světla, 

tepla či plynutím času. V tabulce 2 je uveden Rhodaminový laser jako zástupce 

kapalinových laserů s jeho vlastnostmi a použitím. Tyto lasery jsou problematické toxicitou 

barviv [1],[9],[11],[12].  

Tabulka 2 - Rhodaminový laser, jeho vlastnosti a použití.  

Typ laseru 
Vlnová délka 

záření 
Barva paprsku laseru Využití laseru 

Rhodaminový laser 570 až 650 nm žlutá, oranžová, červená 
lékařství,  

spektroskopie 

3.4.3 Plynové lasery 

Aktivním prostředím plynových laserů mohou být atomy, ionty, molekuly nebo jejich 

směs v plynné fázi. Inverze populace nastává mezi energetickými hladinami některé 

z plynných složek. Buzení se může vyvolat širokou škálou fyzikálních nebo fyzikálně 

chemických procesů,  například elektrickým výbojem, elektronovým svazkem, chemickou 

reakcí nebo svazkem horkých plynů.  Výhodou plynových laserů je jejich vysoká účinnost, 

která se pohybuje řádově v desítkách procent. Velmi dobrá homogenita a nízká 

rozbíhavost laserového svazku plynových laserů patří rovněž k přednostem. Nevýhodou 

je naopak u většiny těchto laserů poměrně malý výkon, který se získává z jednotky 

objemu aktivního prostředí. Plynové výkonné lasery jsou proto rozměrově velké.  Prvním 

vyrobeným plynovým laserem byl helium-neonový (He-Ne) laser. Zdaleka nejznámějším 

je ale CO2 laser využívaný v mnoha oblastech lidské činnosti. Mezi plynové lasery 

(příklady plynových laserů jsou vypsány v tabulce 3) se řadí také excimerové lasery, 

jejichž aktivní prostředí tvoří molekuly vznikající ze dvou atomů vzácných plynů 

(argon + krypton) [1],[9],[11],[12].  
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Tabulka 3 - Některé druhy plynových laserů a jejich vlastnosti a použití. 

Typ laseru 
Vlnová délka 

záření 

Barva paprsku 

laseru 
Využití laseru 

Atomární: He-Ne  543 až 633 nm červená, zelená měřicí pomůcky 

Iontový: He-Cd 325 až 422 nm modrá, ultrafialová lékařství 

Molekulární: CO2 10,6 μm infračervená strojírenství, lékařství 

Excimerový 193 až 351 nm ultrafialová fotolitografie, lékařství 

3.4.4 Polovodičové lasery 

Tyto lasery jsou v současnosti nejrozšířenějším druhem laserů. Souvisí s nimi termín 

laserová dioda (LD). Laserová dioda je také zdrojem záření a je podobná luminiscenční 

diodě (LED). Obě diody využívají jako zdroj energie elektrický proud injektovaný do 

polovodičového přechodu P-N. Záření emitované LED je však generováno spontánní 

emisí, zatímco záření LD vzniká stimulovanou emisí. Rozdílem oproti ostatním laserům je 

to, že diody nepracují s přechodem elektronů mezi diskrétními hladinami, ale elektronové 

přechody se vyskytují mezi vodivostním a valenčním pásem polovodiče.  Laserový 

paprsek lze snadno řídit změnou budícího elektrického proudu. Polovodičové lasery mají 

velmi malé rozměry a mohou vzhledem k nim dosahovat relativně velkých výstupních 

výkonů. Navíc vykazují vysokou účinnost blížící se 50 %. Telekomunikační technologie, 

výpočetní technika a lékařství jsou dnes hlavními oblastmi užití polovodičových laserů. 

Laserové diody se také uplatňují při čerpání pevnolátkových laserů. Použitelnost a kvalita 

laserových diod závisí na správném výběru materiálu obou polovodičů a na udržení 

přesné tloušťky přechodové vrstvy. Zástupci polovodičových laserů s jejich vlastnostmi a 

použitím jsou uvedeni v tabulce 4 [1],[9],[11],[12],[14].  

Tabulka 4 - Některé druhy polovodičových laserů a jejich vlastnosti a použití. 

Typ laseru 
Vlnová délka 

záření 

Barva paprsku 

laseru 
Využití laseru 

Gallium arsenid 

(GaAs) 
650 až 840 nm 

červená, 

infračervená 

laserová 

ukazovátka, 

laserové tiskárny 

Gallium nitrid 

(GaN) 
405 nm modrá technologie blu-ray 
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3.5 Laserové řezání 

Laserové řezání je v současné době jedním z nejrozšířenějších odvětví uplatnění 

laseru v průmyslu.  Vyznačuje se v porovnání s jinými termickými metodami dělení 

materiálu vysokou řeznou rychlostí, výbornou kvalitou řezu, minimálními deformacemi 

výpalků a možností řezat téměř všechny běžně používané konstrukční materiály, 

například oceli, neželezné kovy a jejich slitiny, materiály intenzivně reagující s kyslíkem 

a dusíkem (titan, tantal, zirkon), ale i nekovové materiály, jako je dřevo, plasty, kompozity, 

papír, keramika či sklo. Tloušťka řezaného materiálu je omezena v závislosti na jeho 

druhu, výkonu laseru, asistenčním plynu a na dalších faktorech.  

3.5.1 Princip laserového řezání  

U vzájemného působení laserového paprsku s řezaným materiálem dochází 

k reakcím a efektům, které závisí především na vlastnostech materiálu a také jeho 

schopnosti pohlcovat či odrážet laserový paprsek a jeho záření.  

Při styku laserového paprsku s materiálem hrají důležitou roli tyto vlastnosti: 

 absorpce A (schopnost materiálu pohlcovat laserové záření); 

 reflexe R (schopnost materiálu odrážet laserové záření); 

 tepelná vodivost; 

 tavení povrchové vrstvy; 

 odpařování řezaného materiálu. 

 

S dopadem laserového parsku se jedna jeho část odrazí, zatímco druhou absorbuje 

materiál. Absorbované záření ohřívá materiál, který se postupně natavuje a odpařuje 

z ohřáté oblasti. Poměr odraženého a absorbovaného záření závisí na absorpci a reflexi 

řezaného materiálu. Odrazivost - reflexe (R) a absorpce (A) jsou komplexní jevy a jejich 

vzájemné působení lze vyjádřit vztahem [7] 

R + A = 100 %         (3.5) 

Absorpce a reflexe materiálu se liší podle vlnové délky záření generovaného 

laserovým paprskem. Graficky jsou jejich závislosti na vlnové délce laserového paprsku 

zobrazeny na obrázku 6.  
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Obr. 6 - Závislost absorpce a reflexe na vlnové délce u různých materiálů [15]. 

Odrazivost od kovových materiálů je velmi vysoká. Různé hodnoty odrazivosti 

vybraných materiálů jsou uvedeny v tabulce 5. Tyto hodnoty platí pro leštěné povrchy.  

Tabulka 5 - Odrazivost vybraných materiálů v procentech [7]. 

Kov 
Vlnová délka laserového záření λL [μm] 

0,9 ÷ 1,1 9 ÷ 11 

Zlato 94,7 97,7 

Stříbro 96,4 99,0 

Hliník 73,3 96,9 

Měď 90,1 98,9 

Ocel (1 % C) 63,1 93,0 ÷ 96,0 

Nikl 72,0 95,6 

Chróm 57,0 93,0 

Křemík 28,0 28,0 

Snížit odrazivost materiálu lze například zdrsněním povrchu, vytvořením povrchové 

krycí nekovové vrstvy nebo zahřátím materiálu na teplotu blízkou teplotě tavení. Při řezání 

kovů s vysokou odrazivostí a tepelnou vodivostí jako měď, hliník, stříbro a zlato se užití 

laserů s menším výkonem jeví jako problematické. Pro dělení těchto materiálů se proto 

doporučuje použít lasery s výkonem nad 2 kW.  

Laserové řezání je založeno na principu přívodu vysoce koncentrované energie 

laserového paprsku do místa řezu. Dopadem laserového paprsku na povrch řezaného 
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materiálu dochází k prudkému lokálnímu ohřevu, absorbovaná část paprsku lokálně 

zahřívá částice materiálu až na teplotu tavení. Tento povrch se rychle rozšiřuje a materiál 

se dalším působením laseru začíná odpařovat. V taveném materiálu při odpařování částic 

působí poměrně vysoké tlaky a tavenina je přemísťována a odstraňována ze vznikajícího 

otvoru tlakem plynu. V místě dopadu paprsku se následkem tohoto vytváří malý otvor 

a laserový parsek proniká hlouběji do materiálu. Řeznou tryskou (jejímž středem prochází 

laserový svazek) je přiváděn asistenční plyn. Princip laserového řezání je zobrazen na 

obr. 7. Při vlastním procesu řezání laserem se uplatňují 3 fyzikální jevy: tavení, spalování 

kyslíkem a sublimace (odpaření materiálu), přičemž v technické praxi se zpravidla 

uplatňují jejich kombinace. To, který z jevů bude dominantní, závisí především na 

základním materiálu a na použitém asistenčním plynu [7],[16],[17].  

 

Obr. 7 - Princip laserového řezání [15]. 

Jak se postupně paprsek posunuje (obr. 8), tavenina tuhne a krystalizuje a v 

tuhnoucím materiálu vznikají a zůstávají zbytková napětí. Velikost tepelně ovlivněné zóny 

je závislá na rychlosti posuvu paprsku, na vlnové délce a na absorpčních vlastnostech 

materiálu. Čím je posuv rychlejší, tím je tepelně ovlivněná oblast menší. 
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Obr. 8 - Laserové řezání, detail řezu shora a z boku. 

Obecně platí, že spalování kyslíkem převažuje při řezání nelegovaných 

a nízkolegovaných ocelí. Proces tavení dominuje při dělení vysokolegovaných ocelí 

a neželezných kovů dusíkem a sublimace se uplatňuje u materiálů, které nemají tavnou 

teplotu (dřevo, keramika, kompozity, papír atd.).  

Podmínkou pro dosažení optimálních řezných parametrů a jakosti výpalků je použití 

vhodných řezných (asistenčních) plynů. Důležité je nejen dodržení předepsané čistoty 

asistenčních plynů, ale také nastavení správného pracovního tlaku a zajištění potřebného 

množství plynu.  Tlak plynu se pohybuje při řezání nízkotlakém do 100 kPa, při  

středotlakém do 500 kPa a při řezání vysokotlakém do 2 MPa. Konvenční trysky mají 

kruhový, kuželovitě se rozšiřující otvor. Odstup trysky od řezaného materiálu by měl být 

co nejmenší, aby docházelo k optimálnímu působení plynu v místě řezu, jelikož na 

odstranění taveniny z místa řezu se podílí pouze ta část plynu, která do něj vstupuje. 

Průměr trysky se v praxi volí většinou mezi 1 až 2,5 mm. Spotřeba řezného plynu závisí 

na tlaku plynu a průměru výstupní trysky [7],[16],[17],[18]. 

3.5.2 Tavné řezání 

Při tavném způsobu řezání laserem se dělený materiál lokálně nataví a vznikající 

tavenina se ze základního materiálu odděluje proudem čistého inertního plynu. Tento plyn 

se do místa přivádí pouze pro odvod taveniny, na vlastním procesu řezání se nepodílí. 

Jednoduché schéma pásem tavného řezání je na obrázku 9. Povrch materiálu se ohřívá 

jen na teplotu tavení, proto je potřeba menší energie na jednotkovou délku řezu. V 

porovnání se zbývajícími metodami řezání laserem je možné při tomto způsobu dělení 

dosáhnout pouze nižší řezné rychlosti. Maximální řezná rychlost stoupá s výkonem laseru 

a klesá s tloušťkou řezaného materiálu. Laserový paprsek se velmi málo absorbuje. Tento 
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způsob je vhodný pro kovové materiály, například nerezové ocele, hliník, mosaz, měď, u 

kterých vytváří nezoxidované řezy. Nevýhodou je zhoršená kvalita řezu, způsobená 

tuhnoucími kapkami taveniny na spodním okraji řezu [7],[16],[17],[19].  

 

Obr. 9 - Jednoduché schéma pásem tavného řezání [15]. 

3.5.3 Oxidační řezání 

Podstatným rozdílem oproti tavnému řezání je použití kyslíku jako řezného plynu. 

Kyslík účinkuje spolu s roztaveným povrchem kovu za vzniku exotermické reakce, která 

způsobuje další ohřev materiálu spolu s vyšší rychlostí řezání. Vyšší rychlost je však 

vykoupena širším řezem, větší drsností a horší kvalitou. Navíc řez má širší tepelně 

ovlivněnou oblast a vzniká zde také oxidace řezné plochy. Na obrázku 10 je zobrazeno 

jednoduché schéma tavby materiálu při oxidačním řezání. Tento způsob řezání se 

nedoporučuje pro složité geometrické tvary či malé rozměry. Pro zlepšení kvality se  

doporučuje pulzní provoz, či regulace a optimalizace výkonu laseru pro příslušnou 

tloušťku materiálu [7],[16],[17],[19].  

 

Obr. 10 - Jednoduché schéma oxidačního řezání [15]. 
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3.5.4 Sublimační řezání 

Při tomto způsobu řezání laserový paprsek ohřívá povrch materiálu na teplotu 

odpařování a přiváděný inertní plyn odstraňuje vznikající páru na čele řezu. Užívá se pro 

velmi malé tloušťky materiálu. Pro minimalizaci tavné zóny, která vzniká na hraně řezu, je 

nutná vysoká energie laserového paprsku. Maximální řezná rychlost je přímo úměrná 

rychlosti proudění řezného plynu a nepřímo úměrná odpařovacímu teplu materiálu. 

Zároveň sublimační řezání vyžaduje přesné nastavení optiky v závislosti na tloušťce 

materiálu. Používá se především pro nekovové materiály (dřevo, sklo, kompozit, 

keramika atd.) [7],[16],[17],[19]. 

3.5.5 Řezání stlačeným vzduchem  

Metoda se užívá především pro řezání tenkých plechů. Vzduch stlačený na 

dostatečný tlak odstraňuje roztavený kov z místa řezu. Při použití stlačeného vzduchu pro 

řezání austenitických ocelí dochází ke snížení řezné rychlosti a ke vzniku náběhových 

barev. U řezání hliníku a jeho slitin vzniká v důsledku aplikování vzduchu jako řezného 

plynu zoxidovaná řezná plocha, která vyžaduje další opracování. Kladem je finanční 

úspora oproti řezání řeznými plyny [7],[16],[17],[19].  

3.5.6 Řezání Microjet 

Microjet je speciální technologie řezání laserem. Laserový paprsek je až do místa 

řezu veden proudem vody. Vodní sloupec vede laserový paprsek obdobně jako je tomu 

při jeho klasickém vedení optickým vláknem. Navíc celá tato metoda má oproti běžnému 

laserovému řezání celou řadu výhod, kterými jsou zejména současné chlazení obrobku, 

dosažení vyšších řezných rychlostí a vynikající celková kvalita řezu. V důsledku vzniku 

minimální tepelně ovlivněné oblasti se takto řežou například solární články nebo malé 

složité obrobky [20]. 

3.6 Vady řezu  

Stejně jako u jiných technologií se i při řezáním laserem mohou vyskytnout vady, 

které vznikají během řezného procesu. Některé vady lze zpozorovat pouhým okem 

(otřepy, výmoly), na některé vady je zapotřebí použít měřicí přístroje (drsnost, šířka řezné 

mezery, kolmost) [21].  

Otřepy. Jde o velmi důležité kritérium kvality řezu. Otřepy vznikají na spodní hraně 

řezu, a to při výstupu paprsku z obrobku a musí být vždy odstraněny. Existuje několik 
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různých typů otřepů, a to z drobivého zbytku nebo ze strusky, které lze snadno odstranit 

nebo ostré kovové otřepy, pevně přilepené na spodním okraji. 

Nesouměrná řezná spára. Laserový paprsek, který vniká do obrobku, není na horní 

a spodní hraně souběžný a v důsledku toho vzniká nesouměrná řezná spára. Se 

zvětšující se tloušťkou řezaného materiálu se zvětšuje i řezná spára. Ta je závislá 

především na průměru ohniska, materiálu, vlnové délce a rychlosti řezání. Pro tenké 

plechy (od 1 do 6 mm) se šířka řezné spáry pohybuje od 0,15 mm výše. Plechy tlusté až 

30 mm mají řeznou spáru širokou až 0,5 mm. Při použití CO2 laseru je dosaženo menší 

řezné šířky než při použití pevnolátkového laseru. CO2 lasery dosahují maximální 

absorpce laserového paprsku při úhlu dopadu 87,3° (obr. 11). 

 

Obr. 11 - Vliv úhlu dopadu na absorpci nepolarizovaných laserových paprsků  

s různými vlnovými délkami v roztaveném železe [15]. 

 

Výmoly. Povrchové eroze nejednotného tvaru, které kazí jednotnou řeznou plochu.  

Rýhování. Povrch řezu po řezání laserem má charakteristickou rýhovanou strukturu. 

Při malé řezné rychlosti jsou drážky téměř rovnoměrné s laserovým paprskem. Při 

stoupající rychlosti se zvětšuje úhel rýhování proti směru řezání. 
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3.7 Charakteristika technologických parametrů laserového 

paprsku 

V oblasti obrábění se laserová technika používá pro rozřezávání rozmanitých 

materiálů a také pro výrobu přesných děr malých průměrů v těžkoobrobitelných 

materiálech (titanové slitiny, superslitiny, slinuté karbidy, atd.), případně v některých 

nekovových a elektricky nevodivých materiálech (sklo, keramické materiály, atd.). 

Laserový paprsek, jakožto samotný řezný nástroj, může být popsán různými parametry, 

které charakterizují a tvoří jeho výsledný výstup. 

Při obrábění laserem je obvykle nutné specifikovat tyto parametry [21],[22]: 

 výkon laseru; 

 druh laserového paprsku (kontinuální nebo pulzní) a jeho mód; 

 průměr nebo tvar fokusovaného paprsku; 

 úhel vychýlení paprsku (při přechodu paprsku obráběným materiálem dochází k jeho 

vychýlení od původního směru o 75° až 80°); 

 řezná rychlost; 

 ohnisková vzdálenost (nastavení ohniska);  

 šířka řezu (řezná spára); 

 typ asistenčního (řezného) plynu; 

 tlak asistenčního plynu; 

 průměr trysky; 

 vzdálenost trysky; 

 tepelně ovlivněná vrstva;  

 geometrie obrobku a maximální obráběná tloušťka; 

 druh obráběného materiálu (ocel, barevné kovy sklo, keramika, kompozit, atd.); 

 mechanické vlastnosti obráběného materiálu (Youngův modul pružnosti, atd.); 

 fyzikálně chemické vlastnosti obráběného materiálu; 

 termofyzikální vlastnosti obráběného materiálu (součinitel teplotní roztažnosti, 

viskozita taveniny, povrchové napětí, absorpce, odrazivost povrchu). 
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Celkově by se tyto faktory (vstupní parametry) daly rozdělit a přiřadit do 3 hlavních 

kategorií, které utvářejí výsledný laserový paprsek. Jde o takzvané přímé, nepřímé 

a vedlejší faktory (obr. 12).  

 

Obr. 12 - Isikawův diagram pro faktory laserového řezání. 

 Přímé faktory.  

Do této kategorie patří faktory, jejichž hodnoty, nastavení či složení můžeme měnit nebo 

přizpůsobovat. Především se sem řadí technologické parametry nastavení laseru (řezná 

rychlost, výkon laseru, nastavení ohniska, atd.), dále druh a vlastnosti asistenčního 

(řezného) plynu a také zde lze zařadit materiál (mechanické, fyzikálně chemické 

a termofyzikální vlastnosti, tloušťku materiálu, předehřev). 

 

 Nepřímé faktory.  

Do této kategorie spadají především parametry samotného laseru, které jsou dány 

konstrukcí či výrobou laseru. Jde zejména o  vlnovou délku laserového paprsku, aktivní 

prostředí laseru, konstrukci a rozměrové omezení zařízení či případně mód laserového 

svazku.  

 

 Vedlejší faktory.  

Do této kategorie lze zahrnout všechny zbylé vlastnosti či vlivy, které nelze zařadit do 

předchozích dvou skupin. Například vliv lidského faktoru na zařízení (obsluha, údržba). 
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4. Hodnocení topografie povrchu 

Požadavky na nové stroje, jejich kvalitu a výrobu stavějí stále více do popředí otázku 

měření drsnosti povrchu. Z těchto požadavků to bývá nejčastěji zvýšení výkonnosti, 

spolehlivosti, životnosti a zvláštně vyměnitelnosti. Volba vhodné drsnosti ovlivňuje 

přesnost chodu, vrubovou pevnost, schopnost mazání a odolávání účinkům koroze, 

velikost opotřebení a v neposlední řadě také cenu výrobku. Problém drsnosti povrchu 

a jeho definice je značně složitá. Drsnost povrchu lze považovat také za fyzikální stav. Při 

obrábění například v povrchové vrstvě působí vysoké tlaky a teploty, které mohou 

způsobit i změnu struktury této vrstvy. Navíc v důsledku používání různých 

technologických operací vznikají na povrchu strojních součástí různorodé nerovnosti. 

Technologické faktory způsobující nerovnosti povrchu současně ovlivňují i vlastnosti 

povrchové vrstvy součásti. Drsností povrchu můžeme rozumět právě rozměrově nepatrné 

a nepravidelné nerovnosti povrchu, jako jsou například vyvýšeniny a prohlubně, rýhy či 

důlky. Drsnost a vlastnosti povrchové vrstvy ovlivňují průběhy chemických a fyzikálních 

jevů na funkčních plochách exponovaných součástech. Proto pochopitelně ovlivňují 

i jejich životnost a spolehlivost [23],[24].  

Nerovnosti povrchu dané součásti vznikající po různých technologických operacích, 

představují prostorový útvar, který je pro posouzení velmi obtížný. Pro posouzení 

struktury a drsnosti povrchu lze použít profilovou metodu, která pro hodnocení drsnosti 

povrchu využívá profil vzniklý v rovině řezu.  

Profilová metoda je normalizována: 

 ČSN ISO 3274: Přístroje pro měření drsnosti povrchu profilovou metodou. Dotykové 

přístroje a postupná transformace profilu. Dotykové (kontaktní) profiloměry. 

 ČSN EN ISO 4287: Geometrické požadavky na výrobky (GPS). Struktura povrchu: 

Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu.  

 ČSN EN ISO 4288: Geometrické požadavky na výrobky (GPS). Struktura povrchu: 

Profilová metoda - Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu. 

 

Složité vyhodnocení nerovnosti (drsnosti) skutečného povrchu je většinou řešeno 

redukcí do roviny řezu rovinou, která je kolmá k povrchu (obr. 13). V rovině řezu je poté 

získán profil, který je základním zdrojem informací pro posouzení textury povrchu. Tento 

profil se nazývá profil povrchu a vzniká jako průsečnice skutečného povrchu a dané roviny 

řezu. 



38 
 

 

Obr. 13 - Profil povrchu [23]. 

Profil povrchu je složen z jednotlivých složek. Tyto složky jsou profily vlnitosti, drsnosti 

a kratší a delší složky, které jsou součástí povrchu. Jednotlivé složky se rozdělují pomocí 

filtrů profilu. Filtr profilu rozděluje jednotlivé složky na krátkovlnné a dlouhovlnné.  

Filtry profilu se dělí na: 

 λs filtry – definující rozhraní mezi drsností a kratšími složkami vln přítomnými na 

povrchu; 

 λc filtry – definující rozhraní mezi složkami drsnosti a vlnitosti; 

 λf filtry – definující rozhraní mezi vlnitostí a delšími složkami vln přítomnými na 

povrchu.  

Základní profil. Je základem pro hodnocení parametrů základního profilu, vzniká jako 

průsečnice skutečného povrchu a dané roviny (obr. 13). 

Profil drsnosti. Jde o profil odvozený ze základního profilu potlačením dlouhovlnných 

složek použitím filtru profilu λc, profil je úmyslně pozměněn (obr. 14). 

Profil vlnitosti. Jde o profil odvozený postupnou aplikací filtru profilu λf a filtru profilu 

λc na základní profil, potlačující dlouhovlnné složky filtrem profilu λf a krátkovlnné složky 

filtrem profilu λc, profil je záměrně pozměněn (obr. 14). 
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Obr. 14 - Přenosová charakteristika profilu drsnosti a vlnitosti [23]. 

Norma ČSN EN ISO 4287 definuje tyto názvy geometrických parametrů: 

 P – parametr. Základní profil - parametr vypočítaný ze základního profilu. 

 R – parametr. Profil drsnosti - parametr vypočítaný z profilu drsnosti. 

 W – parametr. Profil vlnitosti - parametr vypočítaný z profilu vlnitosti. 

 

Základní délka - lp, lr, lw - délka ve směru osy X, použitá pro rozpoznání nerovností 

charakterizujících vyhodnocovaný profil.  

Vyhodnocovaná délka - ln - délka ve směru osy X, použitá pro posouzení 

vyhodnocovaného profilu. Vyhodnocovaná délka může obsahovat jednu nebo více 

základních délek.  

4.1 Definice parametrů profilu povrchu 

Norma ČSN EN ISO 4287 určuje parametry, kterými lze vyjádřit přesný charakter 

povrchu. Nejvíce z těchto parametrů je definováno na profilu drsnosti, Proto byla pro 

vzorky vybrána,  měřena a kontrolována kritéria, která jsou závislá na profilu drsnosti (R -

parametry). U vzorků vyrobených pro experimentální část se měřily a vyhodnocovaly 

následující normované parametry drsnosti [23]. 

4.1.1 Výškové parametry (výstupky a prohlubně)  

Největší výška profilu Rz - součet výšky Zp nejvyššího výstupku profilu a hloubky Zv 

nejnižší prohlubně profilu v rozsahu základní délky lr  (obr. 15) [23]. 
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Největší výška výstupku profilu Rp - výška Zp největšího výstupku profilu v rozsahu 

základní délky [23]. 

Největší výška prohlubně profilu Rv - hloubka Zv nejnižší prohlubně profilu 

v rozsahu základní délky [23]. 

 

Obr. 15 - Největší výška profilu Rz [23]. 

Celková výška profilu Rt - součet výšky Zp nejvyššího výstupku profilu a hloubky Zv 

nejnižší prohlubně profilu v rozsahu vyhodnocované délky. 

Poznámka: pokud je Rt definováno na vyhodnocované délce spíše než na základní 

délce, bude pro jakýkoliv profil platit obecně: 

                            (4.2) 

4.1.2 Výškové parametry (průměrné hodnoty souřadnic) 

Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu Pa, Ra, Wa – aritmetický 

průměr absolutních hodnot pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky (obr. 16). Vypovídající 

schopnost parametru však může být zkreslena, protože Ra nereaguje citlivě na extrémní 

výšky hrotů a hloubky rýh profilu. 

 

kde l = lp; lr případně lw. 
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Obr. 16 - Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného povrchu Ra [23]. 

Průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu Pq, Rq, Wq - kvadratický 

průměr pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky. Parametr Rq má význam při statistickém 

pozorování profilu povrchu, také zároveň odpovídá standardní odchylce z profilových 

souřadnic. 

 

kde l = lp, lr případně lw. 

Špičatost posuzovaného profilu Pku, Rku, Wku - podíl průměrné hodnoty 4. mocnin 

pořadnic Z(x) a 4. mocniny hodnoty Pq, Rq nebo Wq v rozsahu základní délky. Určuje 

míru špičatosti hustoty pravděpodobnosti hodnot pořadnic. Tento parametr je silně 

ovlivňován ojedinělými výstupky nebo ojedinělými prohlubněmi. 

 

4.1.3 Tvarové parametry 

Průměrný kvadratický sklon posuzovaného profilu PΔq, RΔq, WΔq (případně 

mohou být symboly zapsány v diferenciálním tvaru Pdq, Rdq, Wdq) - kvadratický průměr 

sklonů pořadnic dZ/dX v rozsahu základní délky. 
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4.2 Metody měření topografie povrchu a jejich rozdělení 

Pro hodnocení a popis topografie povrchu ploch součásti a pro kvantitativní měření 

charakteristik drsnosti bylo vyvinuto mnoho kontrolních či srovnávacích metod a měřicích 

přístrojů. Nejpřesnějších výsledků a představě o drsnosti povrchu se dosahuje vzájemnou 

kombinací a srovnáváním různých níže uvedených metod. Pro jednoduchý přehled lze 

metody hodnocení a měření drsnosti povrchu rozdělit dle několika hledisek. Jedno takové 

rozdělení je na obr. 17 [25],[28]. 

 

Obr. 17 - Rozdělení metod měření a hodnocení topografie povrchu [25]. 

Prakticky se metody kontroly povrchu rozdělují na: 

 kvalitativní, 

 kvantitativní.  

 

4.2.1 Kvalitativní metody 

Kvalitativní metody jsou založeny na porovnání kontrolovaného povrchu s povrchem 

vzorovým, jehož drsnost známe a je přesně dána. Porovnávat můžeme pouze povrchy 

opracované stejným nebo podobným způsobem obrábění. Výsledkem je zjištění, že 

kontrolovaná plocha je hladší nebo hrubší než plocha vzorová, nebo-li že se její drsnost 

pohybuje mezi drsností dvou vzorků po sobě následujících (např. 1,6 až 3,2 μm). 

K porovnání slouží vzorkovnice drsnosti povrchu (obr. 18). Jsou vyrobeny různými druhy 

obrábění v různých stupních drsnosti.  

Metody hodnocení a měření drsnosti povrchu 

Kvantitativní metody, 
profilové metody 

Přístroje s okamžitou 
transformací profilu 

Destruktivní 

Bezdotykové 

Přístroje s postupnou 
transformací profilu 

Dotykové 

Bezdotykové 

Souhrnné hodnocení 

Kvalitativní 
posuzování 

Nepřímé 
kvantitativní 

měření 
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Obr. 18 - Kotoučová vzorkovnice drsnosti [28]. 

Při kvalitativním posuzování se určuje drsnost lidskými smysly, hmatem nebo zrakem. 

Porovnáváme tedy kontrolovaný povrch se vzorníkem drsnosti. U tohoto hodnocení si 

můžeme pomáhat také vizuálně jednoduchými optickými pomůckami, jako jsou lupa či 

komparační mikroskop.  

Hlavní nevýhodou je spolehlivost kontroly drsnosti ploch podle vzorkovnice. 

Rozlišovací schopnost lidských smyslů omezuje přesnější posouzení kvality povrchu 

[25],[26],[28].  

4.2.2 Kvantitativní metody 

Podstatou kvantitativních metod je vyjadřování drsnosti číselně v různých 

parametrech, např. Ra, Rz a Rq. Výsledkem kvantitativní metody je soubor odchylek 

povrchu od nulové hodnoty komparátoru a jejich následné převedení na normalizované  

parametry.  

Kvantitativní metody lze rozdělit do 3 skupin, a to na: 

 dotykovou,  

 optickou, 

 skupinu jiných měřících metod.  

Dotykové metody 

Principem dotykových měřících metod drsnosti povrchu je posouvání ramena 

s měřicím hrotem konstantní rychlostí po kontrolovaném povrchu vzorku nebo naopak 

posouvání kontrolovaného vzorku pod měřícím hrotem.  Měřící základnou je buď přesná 

přímá (nebo tvarová) dráha měřícího hrotu – snímání absolutní (přednostně podle 
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ČSN EN ISO 4287) nebo dráha generovaná opěrnou patkou klouzající po měřeném 

povrchu – snímání relativní. Nerovnosti povrchu způsobují změnu výšky měřícího hrotu 

a ty se zaznamenávají v mnohonásobném zvětšení, přičemž se transformuje mechanický 

signál generovaný snímacím hrotem sledujícím nerovnosti povrchu měřené plochy na 

elektrický signál, u kterého se změny napětí, elektromagnetické, elektrodynamické či 

induktivní zpracovávají a následně vyhodnocují.  

Pohyb snímacího hrotu musí být velmi přesný co do přímosti a rovnoměrnosti. 

Rychlost se musí volit s ohledem na dynamické vlastnosti snímacího systému (přesné 

snímání nerovnosti). Získaný profil je ovlivňován vlastnostmi snímacího sytému.  

Správný výsledek měření ovlivňuje:  

 poloměr zaoblení snímacího hrotu; 

 vrcholový úhel snímacího hrotu (60, 90);  

 měřicí síla; 

 rychlost změny měřicí síly; 

 poloměr zaoblení kluzné patky snímače (u relativní metody);  

 celkové geometrické uspořádání systému snímače. 

 

Výsledné vyhodnocené změny profilu povrchu mohou být zapisovány ve tvaru 

profilografů, či u modernějších a dnes rozšířenějších elektrických metod se vyhodnocují 

pomocí speciálních programů na počítači. Elektrický signál umožňuje snadné 

vyhodnocení velkého počtu normovaných charakteristik drsností povrchu. Hlavním 

zástupcem této skupiny metod měření je dotykový profilometr. Princip měření 

dotykovým profilometrem je zobrazen na obr. 19. Na měřicím přístroji této kategorie byla 

také měřena experimentální část, šlo o měřicí přístroj Mitutoyo Surftest SJ-400. 

 

Obr. 19 - Princip měření dotykovým profilometrem [26], kde: 

1 – měřená součást, 2 – snímací hlavice s měřícím hrotem, 3 – posuvový mechanismus, 

4 – zesilovač, 5 – filtr, 6 – registrační jednotka, 7 – jednotka zpracovávající signál, 

8 - zobrazovací jednotka. 
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Výhodami dotykového měření drsnosti je, že jde o přímé měření, vysokou přesnost 

i citlivost a současně o velký rozsah rozlišení ve směru kolmém k povrchu. Nevýhodou je 

naopak především poškození povrchové vrstvy vznikající posunem měřicího hrotu, jenž je 

vyroben z velmi tvrdých materiálů (diamant, safír) [25],[26].  

Bezdotykové (optické) metody 

Měření bezdotykovými metodami se uskutečňuje za pomoci světelného paprsku, který 

se při měření od povrchu odráží nebo se na něm rozptýlí. Interakce paprsku s povrchem 

závisí na vlastnostech měřeného vzorku a světelného parsku. Dopad na výsledek měření 

zde hraje také hloubka vnikání paprsku, která je závislá na absorpci materiálu a povrchu. 

Bezdotykové měřicí přístroje se užívají také k měření měkkých a citlivých povrchů, kde by 

hrozilo poškození od dotykového zařízení. 

Výhodou optických metod je skutečnost, že měřicí zařízení nepřichází do styku 

s měřeným vzorkem a v důsledku toho nedochází k jeho poškození, navíc tato metoda 

umožňuje průběžnou kontrolu a následné řízení kvality ve výrobě. Další výhodou je, že 

není třeba uvažovat korekci měřicího hrotu a také možnost současně posuzovat větší 

plochu materiálu. Záporem je nepřímé měření touto metodou, protože je třeba získaná 

data komparovat s daty naměřenými jinými metodami. Rovněž zde může dojít ke ztrátě 

dat, a to zejména tehdy, pokud se paprsek neodrazí správně zpět do detektoru a ten 

nezaznamená žádná data [25],[26].  

Jiné měřicí metody 

Pneumatické komparátory. U tohoto typu měření se na vzorový a kontrolovaný 

povrch pokládá měřicí tryska s ostrým břitem. Mezi hranami trysky a vrcholy nerovností 

povrchu vznikají mezery, kterými uniká stlačený vzduch přiváděný tryskou. Rozdíly tlaku 

nebo průtoku vzduchu se měří manometry nebo plováčkovými průtokoměry. Při větších 

nerovnostech uniká více vzduchu než při měření menších nerovností a tento rozdíl tlaku 

ukazuje stupnice [25].  

Elektrické komparátory. U elektrických komparátorů se s drsností měřeného 

povrchu mění kapacita měřicího kondenzátoru. Tato metoda je vhodná především pro 

drsnosti Ra = 0,05 až 0,8 μm [25]. 

Metoda měření elektronovým mikroskopem. SEM – zjišťování topografie povrchu 

či mikrostruktury různých materiálů pomocí elektronového mikroskopu. Povrch součásti se 

zobrazuje nejčastěji pomocí sekundárně odražených nebo zpětně odražených elektronů, 

které jsou urychlovány vysokonapěťovým elektrostatickým polem [29].   
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Metoda měření podle mikroskopie magnetických sil. MFM – pro dosažení obrazu 

se využívá magnetické síly vzniklé interakcí mezi zmagnetizovaným povrchem vzorku 

a zmagnetovaným měřícím hrotem [29]. 
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5. Experimentální část 

Experimentální část diplomové práce obsahuje postup přípravy vzorků technologií 

laserového řezání, popis jejich měření, následnou analýzu a vyhodnocení kvality povrchu 

řezu při posuzování vlivu použitých rozdílných technologických parametrů laseru 

vzhledem k jejich optimalizaci v řezném procesu.   

5.1 Laser TRUMPF TruLaser 3030 

Výroba vzorků pro experimentální část diplomové práce byla prováděna na laseru 

firmy TRUMPF. Jde o německou firmu, která patří ve výrobě a vývoji laserů a laserové 

technologie ke světové špičce. Jen za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 

prodala tato firma laserovou techniku či technologii za 841 miliónu eur [30].  

Vzorky byly vypalovány na modelu TruLaser 3030 laserem TruFlow 4000 ve firmě 

ROMOTOP spol. s.r.o. TruLaser3030 (obr. 20)  je novým modelem této značky, který 

v sobě spojuje univerzálnost a vysoký výkon. Pro minimalizování vedlejších časů je proto 

tento laser vybaven univerzální řezací hlavou pro všechny tloušťky materiálů.  Jeho 

technické parametry jsou uvedeny v tab. 6 [31]. 

 

Obr. 20 - TruLaser 3030 [31]. 

Tabulka 6 - Technické parametry zařízení pro laserové řezání TruLaser 3030 [31]. 

Rozsah v ose X [mm] 3000 
Střední šíře rozptylu 

[mm] 
0,03 

Rozsah v ose Y [mm] 1500 
Maximální souběžná 

rychlost os [m∙min-1] 
140 

Rozsah v ose Z [mm] 115 
Rozměry laseru  

D x Š x V [mm] 
9300x4700x2200 

Maximální hmotnost 

obrobku (plechu) [kg] 
900 Hmotnost [kg] 12000 
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Řezací laserový paprsek zajišťoval  laser TruFlow 4000. Jde o laser pracující 

s aktivním prostředím CO2. Technické parametry pro laserové zařízení TruFlow 4000 jsou 

zobrazeny v tab. 7. 

Tabulka 7 - Technické parametry laseru TruFlow 4000 [31]. 

Maximální výkon laseru Pmax [W] 4000 

Vlnová délka laserové paprsku λL [μm] 10,6 

Výkonová stabilita při jmenovitém výkonu [%] ± 2 

Maximální tloušťka 

řezaného materiálu tmax 

konstrukční ocel [mm] 20 

ušlechtilá ocel [mm] 15 

hliník [mm] 10 

5.2 Materiál vzorků a jeho vlastnosti 

Všechny zkušební vzorky byly vypáleny z plechové tabule geometrických rozměrů  

5x1500x3000 mm, a to z materiálu ČSN 41 1375  (šlo o svařitelnou nelegovanou 

konstrukční ocel). Zvolený materiál je vhodný na součásti konstrukcí a strojů menších 

tloušťek, namáhané staticky a mírně dynamicky. V tab. 8 jsou vypsány označené 

materiálu 11 375 podle zahraničních norem. Chemické složení materiálu vzorků pro 

experimentální část je uvedeno v tab. 9 a jeho mechanické vlastnosti v tab. 10. 

Tabulka 8 - Orientační srovnání se zahraničními normami 

DIN EN 10027-1 EN 10027-2 EN 10025:90 GOST 

RSt37-2 S235JRG2 1.0038 Fe360BFN St2ps 

Tabulka 9 - Chemické složení oceli 11 375 

C [%] P [%] S [%] N [%] 

Max. 0,170 Max. 0,045 Max. 0,045 Max. 0,009 

Tabulka 10 - Mechanické vlastnosti (tepelně nezpracovaný materiál) oceli 11 375: 

Pevnost v tahu Rm [MPa] Mez kluzu Re [MPa] Tažnost A10 [%] 

Min. 370 Min. 250 Min. 7 
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5.3 Technologické parametry při vypalování vzorků 

Při vypalování výrobků lze laser považovat za vlastní řezný nástroj, přesněji laserový 

parsek, který má velký počet měnitelných technologických parametrů, tj. jeho parametry 

lze měnit a nastavovat podle požadované kvality nebo konkrétního materiálu.  

Před přípravou vzorků pro experimentální část bylo proto třeba nejdříve určit 

technologické parametry laseru, které se budou u testovaných vzorků měnit a ty, které 

zůstanou nezměněny. Celkem byly vybrány 4 parametry, které se u jednotlivých vzorků 

nezávisle měnily. Další nastavení stroje (obr. 21) a jeho parametrů zůstalo stejné u všech 

měřených vzorků.  

 

Obr. 21 - Zobrazení nastavitelných technologických parametrů laserového paprsku [32]. 

Jako konstantní během výroby vzorků byla zachována vzdálenost trysky asistenčního 

(řezného) plynu bt, průměr trysky asistenčního plynu dt a jeho samotný tlak p. Také úhel 

nastavení řezací hlavy φ. Dále velikost čočky a všechny vzorky (obr. 22) byly řezány 

kontinuálním řezným paprskem (tab.  11). Jako hlavní kritéria, která se měnila a jejichž 

vliv na výslednou drsnost a topografii se posuzoval, byly určeny výkon laseru P, řezná 

rychlost v, nastavení ohniska f a řezná mezera w (tab. 12). Pohled na plochy řezů 

jednotlivých vzorků je na obr. 23. 

 



50 
 

 

Obr. 22 - Pohled shora na vzorky pro experimentální část. 

 

Obr. 23 - Vzorky pro experimentální část, pohled zboku na plochy řezů. 

Tabulka 11 - Hodnoty technologických parametrů, které při řezání měly konstantní 

hodnotu.  

Parametr Hodnota 

Druh asistenčního (řezného) plynu 
O2 - čistota 3,5  

(99,95 % kyslíku) 

Tlak asistenčního plynu p [bar] 0,8 

Vzdálenost trysky asistenčního plynu bt [mm] 1,0 

Průměr trysky asistenčního plynu dt [mm] 1,0 

Úhel nastavení řezací hlavy [°] 87,3 

Velikost čočky ["]  7,5 

Druh paprsku [-] CW - Kontinuální 
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Tabulka 12 - Technologické parametry laserového řezání při výrobě jednotlivých vzorků 

Číslo 

vzorku 

Výkon laseru 

P [W] 

Řezná 

rychlost v 

[mm∙min-1] 

Nastavení 

ohniska f 

[mm] 

Řezná 

mezera w 

[mm] 

1 3600 3400 -1,20 0,25 

2 3600 4000 -1,20 0,25 

3 4000 4000 -1,20 0,25 

4 4000 4000 -0,40 0,25 

5 4000 4000 -2,00 0,25 

6 4000 4000 -1,20 0,20 

7 3200 4000 -1,20 0,25 

8 3200 4000 -0,40 0,25 

9 3600 2500 -1,20 0,25 

10 4000 2500 -1,20 0,30 

11 4000 2500 -1,20 0,20 

12 4000 2500 -2,00 0,20 

13 4000 2500 -1,20 0,25 

14 4000 2500 -2,00 0,25 

15 3200 2500 -1,20 0,25 

16 3200 2500 -0,40 0,25 

17 3600 3400 -0,40 0,20 

18 3600 3400 -1,20 0,20 

19 3600 3400 -1,20 0,30 

20 4000 3400 -2,00 0,25 

21 4000 3400 -1,20 0,30 

22 4000 3400 -0,40 0,30 
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5.4 Popis měření 

Pro měření drsnosti povrchů řezů vzorků byl použit měřicí přístroj japonské značky 

Mitutoyo Surftest SJ-400 (obr.  24) v laboratoři Diagnostiky povrchů materiálů Institutu 

fyziky HGF VŠB-TUO.  

Obr. 24 - Mitutoyo Surftest SJ-400. 

Tento přístroj slouží pro měření drsnosti povrchu dotykovou metodou. Dokáže 

vyhodnocovat až 38 parametrů drsností v normách JIS, DIN, ISO a ANSI v různých 

pozicích. Výstupní změřené hodnoty lze zobrazovat na zabudovaném displeji nebo přímo 

tisknout v tiskárně, která je součástí měřicího přístroje, a to stejně jako výstup pro PC, 

pomocí kterého lze naměřená data analyzovat v počítači. Výškové nastavení snímače lze 

měnit v rozsahu 10 mm, měřicí výškový rozsah je až 2400 μm. Základní technické 

parametry měřicího přístroje jsou uvedeny v tab. 13 [33]. 

Tabulka 13 - Technické parametry měřicího přístroje Mitutoyo Surftest SJ -400 [33]. 

Parametr Hodnota 

Maximální měřící rychlost [mm∙s-1] 1 

Maximální výškový rozsah měřícího hrotu [μm] 2400 

Standardní přítlačná síla snímače [mN] 4 

Rozlišení snímače [μm] 0,000125 

Měřicí základní délky [mm] 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 
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Schéma měření je zobrazeno na obr. 25. Vzorky měly stejnou tloušťku t = 5 mm. 

Vyhodnocovací délka se skládala z 5 základních délek lr po 0,8 mm, které dohromady 

dávaly celkovou délku ln = 4 mm. Krok mezi jednotlivými měřenými liniemi měl velikost 

0,4 mm. První měřící linie byla vzdálená od hrany 0,5 mm. Celkem se měření provádělo 

v 10 liniích. Poslední měřící linie byla tedy vzdálená 4,1 mm od horní řezné hrany. 

Vzdálenost 0,9 mm od dolní řezné hrany byla zvolena kvůli bezpečnému měření 

a nepoškození měřicího hrotu (viz některé otřepy zanechané po řezání na vzorcích).  

Podmínky měření jsou uvedeny v tab. 14. 

 

Obr. 25 - Schéma měření. 

Tabulka 14 - Nastavené hodnoty při měření. 

Podmínky měření Hodnota 

Základní délka lr [mm] 0,8 

Počet základních délek [ - ] 5 

Vyhodnocovaná délka ln [mm] 4 

Nájezd [mm] 0,4 

Přejezd [mm] 0,4 

Délka měření [mm] 4,8 

Rychlost měření [mm∙s-1] 1 
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5.5 Vyhodnocení experimentální části 

Ve firmě ROMOTOP spol. s.r.o., ve které byly zkušební kusy pro experimentální část 

připraveny, se při laserovém řezání ocelových plechů tloušťky 5 mm z materiálu 11 375 

používají stejné technologické parametry laserového řezání, se kterými byl vyroben 

vzorek číslo 1.  Při celkovém analyzování vzorků bylo tedy také přihlíženo k tomu, zda při 

změnách těchto zavedených parametrů se bude drsnost zlepšovat či zhoršovat, 

respektive které parametry se musely pro zlepšení topografie změnit a v jaké míře.  

Při vyhodnocení účinku technologických parametrů na celkovou topografii povrchu 

generovaného laserovým dělením byla posuzována role 4 hlavních faktorů, které se 

u jednotlivých vzorků měnily:  

 výkon laseru P;  

 řezná rychlost v;  

 nastavení ohniska f; 

 řezná mezera w.  

 

Byl posuzován dopad 4 hlavních faktorů na tato kritéria drsnosti povrchu řezu: 

 průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu Ra; 

 průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu Rq; 

 špičatost posuzovaného profilu Rku; 

 celková výška profilu Rt; 

 průměrný kvadratický sklon posuzovaného profilu RΔq (Rdq). 

 

Pro posouzení velikosti vlivů jednotlivých parametrů laserového řezání se vzorky 

klasifikovaly ve 4 skupinách, a to vždy podle toho, který parametr laserového řezání se 

u konkrétních vzorků měnil, proto jsou vzorky a parametry, při kterých byly řezány, 

hodnoceny v podskupinách: 

 vliv měnícího se výkonu P laserového paprsku; 

 vliv měnící se řezné rychlosti v laserového paprsku; 

 vliv měnící se vzdálenosti ohniska (fokusace) f laserového paprsku; 

 vliv velikosti řezné mezery (spáry) w laserového řezu. 

 

Graficky je vždy uvedena závislost průměrné aritmetické úchylky Ra na hloubce řezu 

ht. Je zobrazena závislost tohoto parametru drsnosti, protože jeho předepisování na 

výrobních výkresech je nejpoužívanější. Navíc zbývající kontrolované parametry 
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projevovaly velmi podobný či někdy i stejný průběh jejich závislosti na zvětšující hloubce 

řezu ht. 

Dále jsou zobrazeny tabulky, ve kterých jsou vypsány konkrétní hodnoty jednotlivých 

parametrů drsnosti. Je vždy uvedena průměrná hodnota daného kritéria drsnosti 

(např. ØRa), jeho nejmenší hodnota a vzdálenost od horní hrany, kde byla naměřena 

(např. RaMIN, 3,145 (0,5 mm)), a nejvyšší naměřená hodnota daného parametru s určením 

místa jeho naměření (např. RaMAX 8,547 (3,3 mm)).  
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5.5.1 Vliv měnícího se výkonu laserového paprsku 

U přípravy vzorků se užívaly 3 velikosti výkonu laseru, 3200, 3600 a 4000 W. Nejvyšší 

možný výkon použitého laserového zařízení byl 4000 W.  

U užitých výkonů laseru při přípravě vzorků se neprojevil jejich žádný jednoznačný vliv 

na kvalitu topografie povrchu. Přesto lze z naměřených hodnot, z analyzovaných hodnot 

a z následných grafů určit vlivy výkonu na drsnost řezu. Nejlepších, a tedy nejnižších 

hodnot parametrů drsnosti povrchu bylo dosaženo u vzorku č. 3, u kterého byl výkon 

nastaven na 4000 W, tedy na maximum. Podobné, pouze mírně vyšší hodnoty byly ale 

také naměřený u vzorku č. 7, kterému naopak postačovala dolní hranice výkonu, a to  

3200 W. Zároveň se ale užití nejnižšího výkonu 3200 W spolu s nejnižší rychlostí 

2500 mm∙min-1 projevilo jako zcela nevhodné a vzorky vyrobeny s těmito parametry 

dosáhly nejhorších kvalit drsnosti povrchu řezu. Navíc zde byly po řezání zanechány 

velmi velké otřepy. Celkově lze říci, že vzorky vypálené s větším výkonem dosahovaly 

spíše lepších parametrů než s nižším výkonem. Výkon však  neměl zásadní vliv na kvalitu 

drsnosti řezu, spíše bylo důležité jeho propojení s dalšími technologickými parametry 

laserového paprsku, a to především s rychlostí. Pro přesnější představu je na obr. 25 a 26 

zaznamenána závislost průměrné aritmetické úchylky Ra na zvětšující se hloubce řezu. 

V tab. 15 a v tab. 16 jsou vypsány naměřené a vyhodnocené a parametry u vzorků, které 

se lišily v množství použitého výkonu.  
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Obr. 26 - Závislost průměrné aritmetické úchylky posuzovaného profilu Ra  

na zvětšující se hloubce řezu u vzorků č. 2, 3, 7, 4 a 8. 

Tabulka 15 - Hodnoty parametrů drsnosti u vzorků č. 2, 3, 7, 4 a 8 

 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 7 Vzorek 4 Vzorek 8 

P [W] 3600 4000 3200 4000 3200 

v [mm∙min
-1

] 4000 4000 4000 4000 4000 

f [mm] -1,20 -1,20 -1,20 -0,40 -0,40 

w [mm] 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Ø Ra [μm] 4,002 3,394 3,731 3,793 4,343 

RaMIN [μm] 2,158 (1,3mm) 2,297 (1,3mm) 2,383 (1,3mm) 2,234 (3,7mm) 2,284 (1,7mm) 

RaMAX [μm] 6,139 (4,1mm) 5,981 (0,5mm) 6,475 (4,1mm) 6,735 (0,5mm) 6,292 (0,5mm) 

Ø Rq [μm] 4,944 4,207 4,562 4,795 5,441 

RqMIN [μm] 2,619 (1,3mm) 2,818 (1,3mm) 2,909 (1,3mm) 2,937 (1,3mm) 2,712 (1,7mm) 

RqMAX [μm] 7,446 (4,1mm) 7,482 (0,5mm) 7,888 (4,1mm) 8,127 (0,5mm) 7,660 (1,3mm) 

Ø Rku [μm] 2,793 2,787 2,539 3,051 3,172 

RkuMIN [μm] 2,297 (0,5mm) 2,303 (0,9mm) 2,168 (0,9mm) 2,178 (1,3mm) 2,171 (1,7mm) 

RkuMAX [μm] 3,435 (2,5mm) 3,359 (2,5mm) 3,038 (2,5mm) 3,913 (2,9mm) 4,984 (3,3mm) 

Ø Rt [μm] 31,664 24,384 25,709 39,314 39,619 

RtMIN [μm] 
17,185 

(1,3mm) 

15,100 

(1,3mm) 

15,048 

(0,9mm) 

14,420 

(1,3mm) 

14,818 

(1,7mm) 

RtMAX [μm] 
65,941 

(1,7mm) 

39,517 

(0,5mm) 

42,442 

(4,1mm) 

103,486 

(1,7mm) 

86,656 

(4,1mm) 

Ø Rdq [μm] 0,234 0,225 0,221 0,267 0,319 

RdqMIN [μm] 0,152 (2,1mm) 0,149 (2,9mm) 0,152 (0,9mm) 0,157 (1,3mm) 0,163 (1,7mm) 

RdqMAX [μm] 0,405 (0,5mm) 0,394 (0,5mm) 0,388 (4,1mm) 0,495 (0,5mm) 0,455 (0,5mm) 
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Obr. 27 - Závislost průměrné aritmetické úchylky posuzovaného profilu Ra  

na zvětšující se hloubce řezu u vzorků č. 9, 13, 15, 19 a 21. 

 

Tabulka 16 - Hodnoty parametrů drsnosti u vzorků č. 9, 13, 15, 19 a 21.  

 Vzorek 9 Vzorek 13 Vzorek 15 Vzorek 19 Vzorek 21 

P [W] 3600 4000 3200 3600 4000 

v [mm∙min
-1

] 2500 2500 2500 3400 3400 

f [mm] -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 

w [mm] 0,25 0,25 0,25 0,30 0,30 

Ø Ra [μm] 6,270 7,339 18,224 33,716 9,021 

RaMIN [μm] 4,197 (4,1mm) 4,625 (1,3mm) 5,002 (1,3mm) 
30,068 

(3,3mm) 
4,165 (1,3mm) 

RaMAX [μm] 9,410 (0,5mm) 8,990 (3,3mm) 
44,658 

(3,7mm) 

36,796 

(4,1mm) 

12,665 

(2,5mm) 

Ø Rq [μm] 7,657 9,158 22,774 38,127 10,850 

RqMIN [μm] 5,115 (4,1mm) 5,844 (1,3mm) 6,552 (1,3mm) 
34,215 

(3,3mm) 
4,861 (1,3mm) 

RqMAX [μm] 
11,686 

(0,5mm) 

11,372 

(3,3mm) 

54,171 

(3,7mm) 

51,590 

(4,1mm) 

15,364 

(2,5mm) 

Ø Rku [μm] 2,526 2,648 3,497 1,702 2,302 

RkuMIN [μm] 2,248 (2,5mm) 1,935 (4,1mm) 2,270 (3,7mm) 1,631 (0,5mm) 2,101 (3,7mm) 

RkuMAX [μm] 2,799 (0,5mm) 3,007 (0,9mm) 7,256 (2,1mm) 1,805 (3,7mm) 2,825 (0,5mm) 

Ø Rt [μm] 44,794 60,307 139,742 152,254 63,182 

RtMIN [μm] 
27,966 

(4,1mm) 

36,344 

(4,1mm) 

46,924 

(1,7mm) 

134,266 

(0,9mm) 

26,256 

(0,9mm) 

RtMAX [μm] 
68,621 

(0,5mm) 

79,202 

(0,5mm) 

263,720 

(3,7mm) 

173,115 

(3,7mm) 

94,234 

(3,3mm) 

Ø Rdq [μm] 0,301 0,229 0,576 1,021 0,254 

RdqMIN [μm] 0,214 (3,3mm) 0,147 (1,3mm) 0,231 (2,5mm) 0,890 (0,5mm) 0,158 (0,9mm) 

RdqMAX [μm] 0,403 (0,9mm) 0,312 (3,3mm) 1,054 (3,7mm) 1,181 (2,1mm) 0,375 (3,3mm) 
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5.5.2 Vliv měnící se řezné rychlosti laserového paprsku 

Řezná rychlost měla hodnotu 2500, 3400 nebo 4000 mm∙min-1. Nejnižší rychlost se 

ukázala spolu s dalšími parametry u vzorku č. 11 jako výhodná pro velmi dobrý povrch 

řezu. Záporem ale zůstává výrobní čas, který se v důsledku použití nižší rychlosti 

prodlužuje. Navíc i při vyšší rychlosti se projevovaly stejné či dokonce lepší hodnoty 

drsnosti povrchu, jako např. u vzorku č. 18 vypáleného rychlostí 3400 mm∙min-1.  

Řezná rychlost neměla jednoznačný dopad na topografii povrchu řezu, ovšem s jejím 

nastavením se mohou zkracovat či zvyšovat pracovní časy, a proto je vhodné užívat 

nejvyšší možné řezné rychlosti pro ušetření času výroby a tedy celkové ceny.  

Grafické znázornění závislosti průměrné aritmetické úchylky Ra na zvětšující se 

hloubce řezu ht u vzorků vyrobených se stejným výkonem laseru P, nastavením ohniska f 

a šířkou řezné mezery w a různou řeznou rychlostí v je na obr, 28 a obr. 29. Naměřené a 

analyzované hodnoty pro tyto vzorky jsou v tab. 17 a  tab. 18.  
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Obr. 28 - Závislost průměrné aritmetické úchylky posuzovaného profilu Ra  

na zvětšující se hloubce řezu u vzorků č. 1, 2, 9, 7 a 15. 

Tabulka 17 - Hodnoty parametrů drsnosti u vzorků č. 1, 2, 9, 7 a 15. 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 9 Vzorek 7 Vzorek 15 

P [W] 3600 3600 3600 3200 3200 

v [mm∙min
-1

] 3400 4000 2500 4000 2500 

f [mm] -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 

w [mm] 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Ø Ra [μm] 3,823 4,002 6,270 3,731 18,224 

RaMIN [μm] 2,040 (1,7mm) 2,158 (1,3mm) 4,197 (4,1mm) 2,383 (1,3mm) 5,002 (1,3mm) 

RaMAX [μm] 
10,507 

(3,7mm) 
6,139 (4,1mm) 9,410 (0,5mm) 6,475 (4,1mm) 

44,658 

(3,7mm) 

Ø Rq [μm] 4,875 4,944 7,657 4,562 22,774 

RqMIN [μm] 2,483 (1,7mm) 2,619 (1,3mm) 5,115 (4,1mm) 2,909 (1,3mm) 6,552 (1,3mm) 

RqMAX [μm] 
15,447 

(3,7mm) 
7,446 (4,1mm) 

11,686 

(0,5mm) 
7,888 (4,1mm) 

54,171 

(3,7mm) 

Ø Rku [μm] 2,620 2,793 2,526 2,539 3,497 

RkuMIN [μm] 1,979 (2,5mm) 2,297 (0,5mm) 2,248 (2,5mm) 2,168 (0,9mm) 2,270 (3,7mm) 

RkuMAX [μm] 5,019 (3,7mm) 3,435 (2,5mm) 2,799 (0,5mm) 3,038 (2,5mm) 7,256 (2,1mm) 

Ø Rt [μm] 38,302 31,664 44,794 25,709 139,742 

RtMIN [μm] 
13,364 

(1,7mm) 

17,185 

(1,3mm) 

27,966 

(4,1mm) 

15,048 

(0,9mm) 

46,924 

(1,7mm) 

RtMAX [μm] 
199,636 

(3,7mm) 

65,941 

(1,7mm) 

68,621 

(0,5mm) 

42,442 

(4,1mm) 

263,720 

(3,7mm) 

Ø Rdq [μm] 0,268 0,234 0,301 0,221 0,576 

RdqMIN [μm] 0,145 (2,5mm) 0,152 (2,1mm) 0,214 (3,3mm) 0,152 (0,9mm) 0,231 (2,5mm) 

RdqMAX [μm] 0,956 (3,7mm) 0,405 (0,5mm) 0,403 (0,9mm) 0,388 (4,1mm) 1,054 (3,7mm) 
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Obr. 29 - Závislost průměrné aritmetické úchylky posuzovaného profilu Ra  

na zvětšující hloubce řezu u vzorků č. 5, 14, 20, 6 a 11. 

Tabulka 18 - Hodnoty parametrů drsnosti u vzorků 5, 14, 20, 6 a 11. 

 Vzorek 5 Vzorek 14 Vzorek 20 Vzorek 6 Vzorek 11 

P [W] 4000 4000 4000 4000 4000 

v [mm∙min
-1

] 4000 2500 3600 4000 2500 

f [mm] -2,00 -2,00 -2,00 -1,20 -1,20 

w [mm] 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 

Ø Ra [μm] 7,794 3,632 5,405 6,456 3,028 

RaMIN [μm] 5,362 (1,3mm) 1,857 (2,1mm) 3,596 (0,9mm) 3,974 (3,7mm) 1,317 (2,1mm) 

RaMAX [μm] 
12,453 

(0,5mm) 
8,510 (3,7mm) 6,270 (2,9mm) 

11,093 

(0,5mm) 
5,704 (4,1mm) 

Ø Rq [μm] 10,095 4,494 6,627 7,916 3,738 

RqMIN [μm] 6,690 (1,3mm) 2,373 (2,1mm) 4,286 (0,9mm) 5,753 (0,9mm) 1,633 (2,1mm) 

RqMAX [μm] 
16,801 

(0,5mm) 

10,912 

(3,7mm) 
8,151 (2,5mm) 

13,374 

(0,5mm) 
7,102 (4,1mm) 

Ø Rku [μm] 3,097 2,771 2,489 2,555 2,714 

RkuMIN [μm] 2,542 (4,1mm) 2,243 (1,3mm) 2,184 (3,3mm) 2,235 (2,1mm) 2,393 (0,5mm) 

RkuMAX [μm] 3,946 (2,9mm) 3,783 (3,7mm) 3,294 (2,5mm) 3,007 (1,3mm) 3,340 (2,5mm) 

Ø Rt [μm] 67,499 28,213 35,105 44,236 20,41 

RtMIN [μm] 
42,712 

(1,3mm) 

12,805 

(0,9mm) 

18,350 

(0,9mm) 

27,370 

(3,7mm) 

10,676 

(2,1mm) 

RtMAX [μm] 
122,507 

(0,5mm) 

87,055 

(3,7mm) 

50,608 

(2,5mm) 

74,278 

(0,5mm) 

36,756 

(0,5mm) 

Ø Rdq [μm] 0,315 0,242 0,210 0,307 0,199 

RdqMIN [μm] 0,191 (3,3mm) 0,128 (2,5mm) 0,151 (1,3mm) 0,189 (3,7mm) 0,132 (2,1mm) 

RdqMAX [μm] 0,514 (0,5mm) 0,769 (3,7mm) 0,408 (3,7mm) 0,510 (0,5mm) 0,402 (0,5mm) 
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5.5.3 Vliv měnící se vzdálenosti ohniska (fokusace) laserového paprsku 

Ohnisková vzdálenost (fokusace) byla nastavována v hodnotách -0,4, -1,2 a -2,0 mm. 

Při celkovém zhodnocení všech vzorků se poměrně jednoznačně ukázala být jako 

nejvhodnější vzdálenost pro nastavení ohniska střední hodnota, tedy -1,2 mm. I když se 

u zkušebních vzorků s takto nastaveným ohniskem projevovalo postupné navyšování 

drsnosti v klesající houbce řezu, bylo dosahováno nejlepších výsledků (např. u vzorků 

č. 11 a č. 12: nastavení ohniskové vzdálenosti -2,0 mm u vzorku č. 12 oproti -1,2 mm 

u vzorku č. 11 zvětšilo hodnoty drsnosti povrchu sice nikoliv dramaticky, přesto viditelně).  

Obr. 30, obr. 31 a obr. 32 ukazují průběh průměrné aritmetické úchylky Ra na 

zvětšující se hloubce řezu ht u vzorků vyrobených se stejným výkonem laseru P, řeznou 

rychlostí v šířkou řezné mezery w a s lišícím se nastavením vzdálenosti ohniska f. 

Hodnoty parametrů drsnosti pro tyto obrázky a vzorky jsou vypsány v tab. 19, tab. 20 a 

tab. 21. 
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Obr. 30 - Závislost průměrné aritmetické úchylky posuzovaného profilu Ra  

na zvětšující se hloubce řezu u vzorku č. 3, 4, 5, 7 a 8. 

 

Tabulka 19 - Hodnoty parametrů drsnosti u vzorků č. 3, 4, 5, 7 a 8. 

 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 Vzorek 7 Vzorek 8 

P [W] 4000 4000 4000 3200 3200 

v [mm∙min
-1

] 4000 4000 4000 4000 4000 

f [mm] -1,20 -0,40 -2,00 -1,20 -0,40 

w [mm] 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Ø Ra [μm] 3,394 3,793 7,794 3,731 4,343 

RaMIN [μm] 2,297 (1,3mm) 2,234 (3,7mm) 5,362 (1,3mm) 2,383 (1,3mm) 2,284 (1,7mm) 

RaMAX [μm] 5,981 (0,5mm) 6,735 (0,5mm) 
12,453 

(0,5mm) 
6,475 (4,1mm) 6,292 (0,5mm) 

Ø Rq [μm] 4,207 4,795 10,095 4,562 5,441 

RqMIN [μm] 2,818 (1,3mm) 2,937 (1,3mm) 6,690 (1,3mm) 2,909 (1,3mm) 2,712 (1,7mm) 

RqMAX [μm] 7,482 (0,5mm) 8,127 (0,5mm) 
16,801 

(0,5mm) 
7,888 (4,1mm) 7,660 (1,3mm) 

Ø Rku [μm] 2,787 3,051 3,097 2,539 3,172 

RkuMIN [μm] 2,303 (0,9mm) 2,178 (1,3mm) 2,542 (4,1mm) 2,168 (0,9mm) 2,171 (1,7mm) 

RkuMAX [μm] 3,359 (2,5mm) 3,913 (2,9mm) 3,946 (2,9mm) 3,038 (2,5mm) 4,984 (3,3mm) 

Ø Rt [μm] 24,384 39,314 67,499 25,709 39,619 

RtMIN [μm] 
15,100 

(1,3mm) 

14,420 

(1,3mm) 

42,712 

(1,3mm) 

15,048 

(0,9mm) 

14,818 

(1,7mm) 

RtMAX [μm] 
39,517 

(0,5mm) 

103,486 

(1,7mm) 

122,507 

(0,5mm) 

42,442 

(4,1mm) 

86,656 

(4,1mm) 

Ø Rdq [μm] 0,225 0,267 0,315 0,221 0,319 

RdqMIN [μm] 0,149 (2,9mm) 0,157 (1,3mm) 0,191 (3,3mm) 0,152 (0,9mm) 0,163 (1,7mm) 

RdqMAX [μm] 0,394 (0,5mm) 0,495 (0,5mm) 0,514 (0,5mm) 0,388 (4,1mm) 0,455 (0,5mm) 
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Obr. 31 - Závislost průměrné aritmetické úchylky posuzovaného profilu Ra  

na zvětšující se hloubce řezu u vzorků č. 11, 12, 17 a 18. 

Tabulka 20 - Hodnoty parametrů drsnosti u vzorků č. 11, 12, 17 a 18. 

 Vzorek 11 Vzorek 12 Vzorek 17 Vzorek 18 

P [W] 4000 4000 3600 3600 

v [mm∙min
-1

] 2500 2500 3400 3400 

f [mm] -1,20 -2,00 -0,40 -1,20 

w [mm] 0,20 0,20 0,20 0,20 

Ø Ra [μm] 3,028 3,772 4,170 3,545 

RaMIN [μm] 1,317 (2,1mm) 2,263 (1,7mm) 2,463 (2,1mm) 1,997 (2,1mm) 

RaMAX [μm] 5,704 (4,1mm) 7,486 (4,1mm) 9,163 (0,5mm) 4,923 (3,7mm) 

Ø Rq [μm] 3,738 4,556 5,188 4,245 

RqMIN [μm] 1,633 (2,1mm) 2,660 (1,7mm) 2,949 (2,1mm) 2,538 (1,7mm) 

RqMAX [μm] 7,102 (4,1mm) 8,808 (4,1mm) 12,161 (0,5mm) 5,749 (4,1mm) 

Ø Rku [μm] 2,714 2,491 2,538 2,345 

RkuMIN [μm] 2,393 (0,5mm) 2,049 (3,3mm) 2,113 (3,7mm) 1,834 (3,3mm) 

RkuMAX [μm] 3,340 (2,5mm) 3,472 (0,5mm) 3,329 (0,5mm) 3,081 (1,7mm) 

Ø Rt [μm] 20,41 25,738 44,425 27,127 

RtMIN [μm] 10,676 (2,1mm) 13,927 (1,7mm) 14,596 (2,1mm) 12,574 (1,3mm) 

RtMAX [μm] 36,756 (0,5mm) 52,940 (4,1mm) 
157,646 

(0,5mm) 
44,426 (2,5mm) 

Ø Rdq [μm] 0,199 0,234 0,241 0,161 

RdqMIN [μm] 0,132 (2,1mm) 0,143 (2,1mm) 0,143 (3,7mm) 0,139 (1,3mm) 

RdqMAX [μm] 0,402 (0,5mm) 0,369 (0,5mm) 0,598 (0,5mm) 0,180 (2,1mm) 
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Obr. 32 - Závislost průměrné aritmetické úchylky posuzovaného profilu Ra  

na zvětšující hloubce řezu u vzorku č. 15, 16, 21 a 22. 

 

Tabulka 21 - Hodnoty parametrů drsnosti u vzorků č. 15, 16, 21 a 22. 

 Vzorek 15 Vzorek 16 Vzorek 21 Vzorek 22 

P [W] 3200 3200 4000 4000 

v [mm∙min-1] 2500 2500 3400 3400 

f [mm] -1,20 -0,40 -1,20 -0,40 

w [mm] 0,25 0,25 0,30 0,30 

Ø Ra [μm] 18,224 10,262 9,021 8,490 

RaMIN [μm] 5,002 (1,3mm) 4,013 (0,9mm) 4,165 (1,3mm) 3,419 (1,3mm) 

RaMAX [μm] 
44,658 

(3,7mm) 

19,339 

(3,3mm) 

12,665 

(2,5mm) 

13,543 

(2,9mm) 

Ø Rq [μm] 22,774 12,626 10,850 10,519 

RqMIN [μm] 6,552 (1,3mm) 4,807 (1,3mm) 4,861 (1,3mm) 4,429 (1,3mm) 

RqMAX [μm] 
54,171 

(3,7mm) 

24,001 

(3,3mm) 

15,364 

(2,5mm) 

17,270 

(2,9mm) 

Ø Rku [μm] 3,497 2,749 2,302 2,740 

RkuMIN [μm] 2,270 (3,7mm) 1,981 (1,7mm) 2,101 (3,7mm) 2,174 (3,7mm) 

RkuMAX [μm] 7,256 (2,1mm) 3,597 (0,9mm) 2,825 (0,5mm) 3,621 (1,3mm) 

Ø Rt [μm] 139,742 82,476 63,182 63,958 

RtMIN [μm] 
46,924 

(1,7mm) 

26,377 

(1,7mm) 

26,256 

(0,9mm) 

32,836 

(1,3mm) 

RtMAX [μm] 
263,720 

(3,7mm) 

269,331 

(3,3mm) 

94,234 

(3,3mm) 

137,438 

(2,9mm) 

Ø Rdq [μm] 0,576 0,380 0,254 0,289 

RdqMIN [μm] 0,231 (2,5mm) 0,156 (1,7mm) 0,158 (0,9mm) 0,187 (3,3mm) 

RdqMAX [μm] 1,054 (3,7mm) 1,009 (3,3mm) 0,375 (3,3mm) 0,473 (2,5mm) 
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5.5.4 Vliv velikosti řezné mezery (spáry) laserového řezu 

Řezná mezera se u přípravy vzorků pohybovala od 0,2 do 0,3 mm, a to s prostředním 

členem 0,25 mm. Při analýze naměřených dat drsnosti povrchu řezu se poměrně jasně 

prokázalo nevhodné použití velké řezné mezery. Řezná spára o velikosti 0,3 mm se 

v porovnání se zbývajícími velikostmi řezné spáry projevila jako nejméně vhodná 

a v důsledku toho drsnosti řezu dosahovaly vyšších hodnot oproti menším řezným 

mezerám, proto ji nelze doporučovat. Menší řezná mezera se projevovala lépe, jak je 

patrno z obr. č. 33 a obr. č. 34. Rozhodnutí, které z použitých velikostí řezné mezery je 

vhodnější, je třeba definitivně určit až v závislosti na zbývajících technologických 

parametrech laserového paprsku a řezání. Přesto při nižších řezných rychlostech byla 

mezera o velikosti 0,2 mm vhodnější než 0,25 mm. V praxi se ale velikost řezné mezery 

odvíjí především na základě volby řezného výkonu, řezné rychlosti, fokusace či tloušťky 

materiálu.  

Vliv měnící se šířky řezné mezery w na závislost průměrné aritmetické úchylky Ra na 

zvětšující se hloubce řezu ht  je zobrazen na obr. 33 a obr. 34. Hodnoty parametrů 

drsnosti povrchů řezů jsou uvedeny číselně v tab. 22 a tab. 23.  
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Obr. 33 - Závislost průměrné aritmetické úchylky posuzovaného profilu Ra  

na zvětšující se hloubce řezu u vzorků č. 3, 6, 10, 11 a 13. 

 

Tabulka 22 - Hodnoty parametrů drsnosti u vzorků č. 3, 6, 10, 11 a 13. 

 Vzorek 3 Vzorek 6 Vzorek 10 Vzorek 11 Vzorek 13 

P [W] 4000 4000 4000 4000 4000 

v [mm∙min
-1

] 4000 4000 2500 2500 2500 

f [mm] -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 

w [mm] 0,25 0,20 0,30 0,20 0,25 

Ø Ra [μm] 3,394 6,456 11,493 3,028 7,339 

RaMIN [μm] 2,297 (1,3mm) 3,974 (3,7mm) 5,541 (4,1mm) 1,317 (2,1mm) 4,625 (1,3mm) 

RaMAX [μm] 5,981 (0,5mm) 
11,093 

(0,5mm) 

19,167 

(0,5mm) 
5,704 (4,1mm) 8,990 (3,3mm) 

Ø Rq [μm] 4,207 7,916 13,882 3,738 9,158 

RqMIN [μm] 2,818 (1,3mm) 5,753 (0,9mm) 6,433 (4,1mm) 1,633 (2,1mm) 5,844 (1,3mm) 

RqMAX [μm] 7,482 (0,5mm) 
13,374 

(0,5mm) 

23,429 

(0,5mm) 
7,102 (4,1mm) 

11,372 

(3,3mm) 

Ø Rku [μm] 2,787 2,555 2,519 2,714 2,648 

RkuMIN [μm] 2,303 (0,9mm) 2,235 (2,1mm) 1,949 (2,5mm) 2,393 (0,5mm) 1,935 (4,1mm) 

RkuMAX [μm] 3,359 (2,5mm) 3,007 (1,3mm) 3,032 (1,7mm) 3,340 (2,5mm) 3,007 (0,9mm) 

Ø Rt [μm] 24,384 44,236 95,430 20,41 60,307 

RtMIN [μm] 
15,100 

(1,3mm) 

27,370 

(3,7mm) 

39,703 

(4,1mm) 

10,676 

(2,1mm) 

36,344 

(4,1mm) 

RtMAX [μm] 
39,517 

(0,5mm) 

74,278 

(0,5mm) 

151,715 

(0,5mm) 

36,756 

(0,5mm) 

79,202 

(0,5mm) 

Ø Rdq [μm] 0,225 0,307 0,409 0,199 0,229 

RdqMIN [μm] 0,149 (2,9mm) 0,189 (3,7mm) 0,241 (4,1mm) 0,132 (2,1mm) 0,147 (1,3mm) 

RdqMAX [μm] 0,394 (0,5mm) 0,510 (0,5mm) 0,661 (0,5mm) 0,402 (0,5mm) 0,312 (3,3mm) 
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Obr. 34 - Závislost průměrné aritmetické úchylky posuzovaného profilu Ra  

na zvětšující se hloubce řezu u vzorků č. 1, 18 a 19. 

Tabulka 23 - Hodnoty parametrů drsnosti u vzorků č. 1, 18 a 19 

 Vzorek 1 Vzorek 18 Vzorek 19 

P [W] 3600 3600 3600 

v [mm∙min-1] 3400 3400 3400 

f [mm] -1,20 -1,20 -1,20 

w [mm] 0,25 0,20 0,30 

Ø Ra [μm] 3,823 3,545 33,716 

RaMIN [μm] 2,040 (1,7mm) 1,997 (2,1mm) 30,068 (3,3mm) 

RaMAX [μm] 10,507 (3,7mm) 4,923 (3,7mm) 36,796 (4,1mm) 

Ø Rq [μm] 4,875 4,245 38,127 

RqMIN [μm] 2,483 (1,7mm) 2,538 (1,7mm) 34,215 (3,3mm) 

RqMAX [μm] 15,447 (3,7mm) 5,749 (4,1mm) 51,590 (4,1mm) 

Ø Rku [μm] 2,620 2,345 1,702 

RkuMIN [μm] 1,979 (2,5mm) 1,834 (3,3mm) 1,631 (0,5mm) 

RkuMAX [μm] 5,019 (3,7mm) 3,081 (1,7mm) 1,805 (3,7mm) 

Ø Rt [μm] 38,302 27,127 152,254 

RtMIN [μm] 13,364 (1,7mm) 12,574 (1,3mm) 134,266 (0,9mm) 

RtMAX [μm] 199,636 (3,7mm) 44,426 (2,5mm) 173,115 (3,7mm) 

Ø Rdq [μm] 0,268 0,161 1,021 

RdqMIN [μm] 0,145 (2,5mm) 0,139 (1,3mm) 0,890 (0,5mm) 

RdqMAX [μm] 0,956 (3,7mm) 0,180 (2,1mm) 1,181 (2,1mm) 
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5.6 Celkové zhodnocení vlivu technologických parametrů na 

topografii povrchu řezu vytvořeného laserovým obráběním 

Vzorky, u kterých bylo dosaženo nejlepší topografie povrchu řezu, byly vzorky č. 3, 7, 

11 a 18 (obr. 35).  

 

Obr. 35 - Pohled na plochy řezů vzorků č. 1, 3, 7, 11 a 18. 

Tyto vzorky měly nejlepší výsledky při celkovém vyhodnocení všech hodnot 

parametrů drsnosti povrchu řezu. Držely se v popředí hodnocení u všech kontrolovaných 

kritérií drsností povrchu a zároveň dosahovaly lepších výsledků než základní vzorek č. 1, 

i když všechny tyto vzorky byly hodnotově relativně vyrovnány (obr. 36). 

 

Obr. 36 - Závislost průměrné aritmetické úchylky posuzovaného profilu Ra  

na zvětšující se hloubce řezu u vzorků č. 1, 3, 7 11 a 18. 
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Hodnoty parametrů drsností řezů vzorků č. 3, 7, 11 a 18 jsou uvedeny a porovnány ze 

základním vzorkem číslo 1 v tab. 24. 

Tabulka 24 - Hodnoty parametrů drsnosti u vzorků č. 1, 3, 7, 11 a 18. 

 Vzorek 1 Vzorek 3 Vzorek 7 Vzorek 11 Vzorek 18 

P [W] 3600 4000 3200 4000 3600 

v [mm∙min
-1

] 3400 4000 4000 2500 3400 

f [mm] -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 

w [mm] 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 

Ø Ra [μm] 3,823 3,394 3,731 3,028 3,545 

RaMIN [μm] 
2,040 

(1,7mm) 

2,297 

(1,3mm) 

2,383 

(1,3mm) 

1,317 

(2,1mm) 

1,997 

(2,1mm) 

RaMAX [μm] 
10,507 

(3,7mm) 

5,981 

(0,5mm) 

6,475 

(4,1mm) 

5,704 

(4,1mm) 

4,923 

(3,7mm) 

Ø Rq [μm] 4,875 4,207 4,562 3,738 4,245 

RqMIN [μm] 
2,483 

(1,7mm) 

2,818 

(1,3mm) 

2,909 

(1,3mm) 

1,633 

(2,1mm) 

2,538 

(1,7mm) 

RqMAX [μm] 
15,447 

(3,7mm) 

7,482 

(0,5mm) 

7,888 

(4,1mm) 

7,102 

(4,1mm) 

5,749 

(4,1mm) 

Ø Rku [μm] 2,620 2,787 2,539 2,714 2,345 

RkuMIN [μm] 
1,979 

(2,5mm) 

2,303 

(0,9mm) 

2,168 

(0,9mm) 

2,393 

(0,5mm) 

1,834 

(3,3mm) 

RkuMAX [μm] 
5,019 

(3,7mm) 

3,359 

(2,5mm) 

3,038 

(2,5mm) 

3,340 

(2,5mm) 

3,081 

(1,7mm) 

Ø Rt [μm] 38,302 24,384 25,709 20,41 27,127 

RtMIN [μm] 
13,364 

(1,7mm) 

15,100 

(1,3mm) 

15,048 

(0,9mm) 

10,676 

(2,1mm) 

12,574 

(1,3mm) 

RtMAX [μm] 
199,636 

(3,7mm) 

39,517 

(0,5mm) 

42,442 

(4,1mm) 

36,756 

(0,5mm) 

44,426 

(2,5mm) 

Ø Rdq [μm] 0,268 0,225 0,221 0,199 0,161 

RdqMIN [μm] 
0,145 

(2,5mm) 

0,149 

(2,9mm) 

0,152 

(0,9mm) 

0,132 

(2,1mm) 

0,139 

(1,3mm) 

RdqMAX [μm] 
0,956 

(3,7mm) 

0,394 

(0,5mm) 

0,388 

(4,1mm) 

0,402 

(0,5mm) 

0,180 

(2,1mm) 
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Při pohledu na hodnotící tabulku se jako nejlepší nastavení ukázalo nastavení použité 

u vzorku č. 11. U tohoto vzorku bylo dosaženo nejlepších hodnot u parametrů Ra, Rq, Rt 

a jen mírně zaostával za nejlepším výsledkem u parametrů Rku a RΔq. Nejnižší 

dosahované hodnoty drsnosti povrchu ovšem měly svou nevýhodu ve velikosti řezné 

rychlosti v, která byla nejmenší oproti konkurentům. Ta naopak u vzorků č. 3 a 7 byla 

maximální - 4000 mm∙min-1. To se za cenu mírně horších parametrů drsnosti řezu jeví 

jako velmi podstatné. Řezná rychlost má totiž přímý vliv na dobu obrábění (řezání), 

a proto je u ní požadováno co nejvyšší možné nastavení.  

Při použití normální řezné rychlosti v = 3400 mm∙min-1 u vzorku č. 1 se výrobky 

z tabule plechu 11 375 o rozměrech 5x1500x3000 mm průměrně vypaluje 30 min, a to 

v závislosti na použitém programu. Pokud k tomu připočteme vedlejší a manipulační čas 

o celkové hodnotě například 10 min, vychází na třísměnný neustálý provoz výroba 36 

tabulí plechu.  

Aplikováním řezné rychlosti v = 2500 mm∙min-1 stejně jako u vzorku č. 11 se ale 

produktivita sníží na 28,35 tabulí za den. Naproti tomu užitím nejvyšší řezné rychlosti  

v = 4000 mm∙min-1 se projevila hlavní výhoda tohoto nastavení, protože počet 

opracovaných tabulí se zvýšil o více než 12 (oproti nejnižší rychlosti) na celkových 40,56.  

I přes mírně horší výsledky parametrů drsnosti povrchu řezu u vzorků č. 3 a 7 oproti 

vzorku č. 11 navrhuji použít technologické parametry laserového paprsku užité při výrobě 

právě vzorků č.  3 a 7 především kvůli vyšší řezné rychlosti. U vzorku č. 3 bylo docíleno 

lepších hodnot drsností, ovšem při vyšším výkonu než u vzorku č. 7. Volba, které z těchto 

dvou nastavení technologických parametrů zlovit, záleží tedy na technologovi. 

Energetická úspora ovšem hovoří pro vzorek č. 7.  

U vzorku č. 18 se i přesto, že dosahoval velmi dobrých hodnot topografie povrchu, 

objevila na několika místech vada v podobě otřepů. Tyto otřepy byly pevnou součástí 

spodní hrany vzorku a jejich odstranění by si vyžádalo další pracovní čas, proto je toto 

nastavení řezných parametrů nevhodné. U vzorků č. 1, 3, 7 a 11 nebyly viditelné žádné 

otřepy a jiné vady po vypalování. 
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5.7 Vyhodnocení a diskuze výsledků 

Při výrobě vzorků pro experimentální část diplomové práce byly jako nekonstantní 

zvoleny čtyři technologické parametry laseru. Jednalo se o výkon P, řeznou rychlost v, 

vzdálenost ohniska (fokusace) f a řeznou mezeru (spáru) w. Tato kritéria laserového 

obrábění se u jednotlivých vzorků lišily a při jednotlivých kombinacích měly ukázat 

nejlepší jejich možné nastavení při obrábění laserem z pohledu kvality drsnosti povrchu 

řezu. Další technologické parametry jako druh a tlak asistenčního plynu, vzdálenost a 

průměr řezací trysky a velikost čočky zůstaly nezměněny a byly konstantní pro všechny 

vzorky. Všechny kusy byly také vyrobeny kontinuálním CW laserovým paprskem.  

Při vyhodnocení vlivů jednotlivých parametrů na vyhodnocované kritéria drsnosti 

povrchu se ukázala značné propojení mezi jednotlivými měřenými a analyzovanými 

složkami topografie drsnosti povrchu. U vzorků s nejlepšími dosáhnutými hodnotami 

drsnosti stejně jako u vzorků, jejichž kvalita drsnosti byla nejhorší se projevila jejich 

vzájemná "závislost". Kusy s nejnižšími číselnými velikostmi u parametru průměrné 

aritmetické úchylky posuzovaného profilu Ra  dosahovali nejnižších hodnot i u dalších 

parametrů drsnosti Rq, Rku, Rt i RΔq. Stejně tak nejhorší vzorky si držely nejvyšší 

hodnoty u všech posuzovaných kritérií topografie povrchu - Ra, Rq, Rku, Rt i RΔq. 

Účinek individuálních technologických parametrů laserového paprsků na kvalitu řezu 

se projevil rozdílně. Zatímco nejlepších výsledků bylo zřetelně dosahováno s nastavenou 

fokusací na hodnotu f = -1,2 mm a velikostí řezné mezery 0,2 mm, popřípadě 0,25 mm, u 

velikosti výkonu a řezné rychlosti jejich dopad na vzrůstající kvalitu řezu nelze 

jednoznačně určit. Z pozorovaní a analýzy výsledků lze říci, že záleželo na vzájemné 

kombinaci velikostí rychlosti a výkonu na výslednou drsnost řezu. Projevila se například 

naprostá nevhodnost použití výkonu P = 3200 W spolu s řeznou rychlosti 

v = 2500 mm.min-1. U tohoto nastavení bylo dosáhnuto jasně nejhorších výsledných 

drsností spolu s velkými otřepy na spodní řezné hraně. 

Jako nejlepší se ukázaly být vyrobeny vzorky č. 3, 7, 11 a 18. Ty svou kvalitou i 

hodnotami drsnosti povrchu překonali vzorek č. 1, který byl zároveň brán jako kontrolní. 

Technologické parametry použité pro výrobu vzorku č. 1 jsou totiž používány ve firmě 

ROMOTOP spol. s.r.o. běžně pro vypalování oceli 11 375 o tloušťce pět milimetrů. 

Podařilo se tedy najít lepší nastavení technologických parametrů dosahující výsledné 

lepší topografie řezu než momentálně zavedené. Vzorek č. 18 byl nakonec ale ze 

závěrečného hodnocení vyřazen z důvodu menších otřepů na dolní řezné hraně, které 

byly viditelné při vizuální kontrole.  
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Nejvíce kvalitní řez s nejmenšími hodnotami drsnosti byl naměřen u vzorku č. 11. 

Tento vzorek byl ovšem vyroben za použití řezné rychlosti o velikosti pouze 

v = 2500 mm˖min-1 a z toho je patrná jasná nevýhoda, jelikož vzorek č. 3 i vzorek č. 7 byly 

vyřezány rychlostí v = 4000 mm˖min-1. Úspora času, která pramení z použití vyšší řezné 

rychlosti je dobře patrná a protože lasery pracují celodenně, vyšší produktivita navazující 

na tento ušetřený čas je velmi znatelná.   

Pro výsledné doporučení a nastavení technologický parametrů bych volil nastavení 

podle vzorku č. 7, tedy P = 3200 W, v = 4000 mm˖min-1, f = -1,2 a w = 0,25. Přednost před 

nastavením podle parametrů vzorku č. 3 bych dal kvůli celkové nižší energetické 

náročnosti, kdy oproti výkonu P = 3200 W u vzorku č. 7 je použit u vzorku č. 3 maximální 

výkon laseru TruFlow 4000, tedy 4000 W. 
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce byla identifikace vlivů technologických parametrů na topografii 

povrchu generovaného laserovým obráběním. Technologie dělení laserovým paprskem 

patří do skupiny nekonvenčních metod obrábění, a proto výzkum v těchto oblastech 

nedosahuje šíře probrané problematiky v konvenčních metodách obrábění.  

Úvodní část diplomové práce je věnována stručnému popisu historie, vývoje 

a současné situace v oblasti laserového dělení. Je zde popsán princip laseru, jejich 

rozdělení podle několika kritérií a dále je pospáno laserové řezání, jeho druhy a vlivy, 

které do něj vstupují a ovlivňují jej.  

Při porovnávání topografie povrchu řezu byly použity parametry definované v normě 

ČSN EN ISO 4287 a ČSN EN ISO 4288, a to průměrná aritmetická úchylka 

porovnávaného profilu Ra, největší výška profilu Rt, průměrná kvadratická úchylka 

posuzovaného profilu Rq, špičatost posuzovaného profilu Rku a průměrný kvadratický 

sklon posuzovaného profilu RΔq. Kontrola vzorků a měření těchto parametrů drsnosti bylo 

prováděné na měřicím přístroji Mitutoyo Surftest SJ-400. Jde o dotykový profilometr pro 

přímé měření drsnosti. Výsledky byly zpracovávány přes měřící software na počítači. 

Vzorky pro experiment byly vyrobeny z oceli 11 375, která má v průmyslu širokou 

oblast použití a je pro laserové dělení velmi používána. Vyrobené experimentální vzorky 

byly měřeny postupně v 10 liniích s rozestupem 0,4 mm. Naměřené hodnoty drsnosti řezu 

u jednotlivých vzorků a jejich průběhy byly analyzovány a následně na jejich základech 

byla vyvedena graficky závislost průměrné aritmetické úchylky porovnávaného profilu Ra 

na hloubce řezu. V diplomové práci jsou dále tabulkově uvedeny průměrné, nejnižší 

a nejvyšší hodnoty Rq, Rku, Rt a RΔq a rovněž místo, kde byly naměřeny.   

Z výsledného porovnávání vyšlo najevo, že při správném nastavení fokusace f 

a velikosti řezné mezery w můžeme dosáhnout nižších hodnot parametrů drsnosti než 

u základního vzorku č. 1, navíc při použití vyšší řezné rychlosti a z toho plynoucí i při 

časové a finanční úspoře.  
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