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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

VRABČEK, L. Využití systému CoolLine při dělení materiálu laserovým řezáním. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže 

a strojírenské metrologie, 2017, 45 s. Vedoucí práce: Petrů, J. 

 

Diplomová práce se zabývá metodou chlazení místa řezu kapalinou v okolí laserového 

paprsku, jeho využitím při dělení konstrukční oceli o tloušťce nad 15mm. V teoretické 

části je popsán systém chlazení vodou CoolLine, jeho princip, výhody a údržba. 

Experimentální část je zaměřena na řezání konstrukční oceli laserem o tloušťce 15mm 

a 20mm. Na základě vzorků je srovnávána technologie chlazení CoolLine s běžnou 

technologií dělení materiálu CO2 laserem. Následně jsou výsledky vyhodnoceny 

do tabulky, která je rozhodujícím faktorem při volbě technologie u nové zakázky. Závěrem 

jsou výsledky experimentu použity a ekonomicky zhodnoceny u reálné zakázky. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

VRABČEK, L. The Use of System CoolLine at Laser Cutting of Material: master thesis. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Machining, Assembly and Engineering Metrology, 2017, 45 s. Thesis head: 

Petrů, J. 

The master thesis deals with the method of cooling the cutting area with liquid around 

laser beam and its use for cutting mild steel with a thickness of 15 mm. The theoretical part 

describes the water-cooling system CoolLine, his principle, benefits and maintenance. The 

experimental part focuses on structural steel cutting laser thickness 15 mm and 20 mm. On 

the basis of samples is compared CoolLine cooling technology with conventional 

technologies, material cutting CO2 laser. Subsequently, the results are analyzed in the 

table, which is a deciding factor in choosing technology for new orders. Finally, the results 

of the experiment are used economically and evaluated in real contracts. 

 

 

 



 

 

 

Obsah 
 

Seznam použitých značek .................................................................................................... 8 

Úvod ...................................................................................................................................... 9 

1. Laserové řezání s využitím procesní kapaliny ......................................................... 10 

1.1  Experimentální činnosti v oblasti laserového řezání ................................................. 11 

1.2  Systém chlazení CoolLine ......................................................................................... 12 

1.2.2 Univerzální řezací hlava ...................................................................................... 13 

1.2.3 Chlazení místa obrábění ...................................................................................... 14 

1.2.4 Obsluha CoolLine ................................................................................................ 15 

1.2.5 Chladicí kapalina ................................................................................................. 15 

1.2.6 Speciální trysky ................................................................................................... 16 

1.3  Výhody CoolLine [9] ................................................................................................ 16 

1.4 Využití v oblasti řezání kruhových děr ...................................................................... 18 

1.4.1 Velikost kontury řezu .......................................................................................... 18 

1.4.2 Najíždění .............................................................................................................. 19 

1.4.3 Zapichování ......................................................................................................... 21 

1.5  Údržba systému CoolLine [11] ................................................................................. 23 

1.5.1 Vodní filtr nádrže na vodu ................................................................................... 23 

1.5.2 Naplnění vodní nádrže ......................................................................................... 23 

1.6  Srovnání s konkurencí ............................................................................................... 25 

1.6.1 Amada-WACS ..................................................................................................... 25 

1.7  Vady při řezání laserem [24] ..................................................................................... 25 

1.7.1 Vady na hranách řezu .......................................................................................... 26 

1.7.2 Vady na plochách řezu ........................................................................................ 27 

1.7.3 Ulpívající struska ................................................................................................. 29 

1.7.4 Trhliny ................................................................................................................. 29 

2.  Návrh experimentu ....................................................................................................... 30 

2.1  Zkušební materiály .................................................................................................... 30 

2.1.1. Materiál S235JRC+N EN 10025-2:2004............................................................ 30 

2.1.2. Materiál S235J2C+N EN 10025-2:2004 ............................................................ 31 

2.1.3. Doporučení pro materiály typu S235JR - konstrukční ocel ............................... 31 

2.2  Použité stroje a přístroje ............................................................................................ 32 

2.2.1  Trumpf TruLaser 5040 ....................................................................................... 32 



 

 

 

2.2.2  Vodní paprsek PTV – WJ2030-1Z-PJ-5AX ....................................................... 33 

2.2.3  Profiloměr Mitutoyo Contracer CV-1000 .......................................................... 33 

2.2.  Mikrotvrdoměr  Leco LM 247 – AMH 2000 ....................................................... 34 

2.3  Volba zkušebních vzorků .......................................................................................... 35 

2.3.1 Vzorky pro posouzení minimální mezery mezi dílci .......................................... 35 

2.3.2 Vzorky pro posouzení minimálního kruhového otvoru ....................................... 36 

2.3.3 Vzorky pro posouzení velikosti tepelně ovlivněné oblasti .................................. 39 

2.5  Vstupní parametry ..................................................................................................... 40 

3.  Řešení experimentu a vyhodnocení dat ...................................................................... 42 

3.1  Měření kvality obrobené plochy ............................................................................... 42 

3.2  Měření rozměrové přesnosti kruhových otvorů ........................................................ 48 

3.3  Měření tepelně ovlivněné oblasti (HAZ) .................................................................. 52 

3.3.1  Měření  šířky tepelně ovlivněné oblasti .............................................................. 53 

3.3.2  Měření  tvrdosti HV 0,1 ...................................................................................... 62 

3.4  Vyhodnocení dat ....................................................................................................... 65 

4.  Technicko – ekonomické zhodnocení výsledků experimentu ................................... 66 

4.1  Kalkulace dílu ........................................................................................................... 66 

4.1.1  Kalkulace dílu pro běžnou technologii ............................................................... 67 

4.1.2  Kalkulace dílu pro technologii CoolLine ........................................................... 68 

Závěr ................................................................................................................................... 69 

Seznam použité literatury ................................................................................................. 70 

Seznam příloh ..................................................................................................................... 72 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seznam použitých značek 

 

Symbol   Význam     Jednotka 

A  tažnost        [%] 

CLC  Cooled Laser Cutting      [-] 

  ( chlazené laserové řezání) 

HAZ  Heat Affected Zone 

  (tepelně ovlivněná oblast)     [-] 

IMTS  International Manufacturing Technology Show  [-] 

  (mezinárodní výstava výrobních technologií)  

l  délka kontrolovaného profilu     [mm] 

LC  Laser Cutting       [-] 

  ( laserové řezání)  

LJC  Laser-Jet Cutting      [-] 

  (laserové řezání řízené vodou) 

ln  celková vyhodnocovaná délka    [mm] 

lr  základní délka       [mm] 

PL  výkon laseru       [W] 

R  poloměr najížděcího vybrání     [mm] 

Re  mez kluzu       [MPa] 

Ra  průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [µm] 

Rm  mez pevnosti       [MPa] 

Rz  největší výška profilu      [µm] 

Rz5  průměrná výška pěti základních výšek profilu  [µm] 

s  tloušťka plechu      [mm] 

t  tolerance kruhovitosti      [mm] 

TOO  tepelně ovlivněná vrstva     [mm] 

WACS  Water Assisted Cutting System 

  (systém vodou asistovaného řezání)    [-] 

WJM  Water Jet Machining      [-] 

  ( řezání vodním paprskem) 

 



 

 

 

Úvod 
 

Diplomová práce byla vypracována ve společnosti MRB Sazovice, spol. s r.o. 

se sídlem v Sazovicích u Zlína. Jde o českou výrobní společnost, která se zaměřuje 

na zámečnickou činnost, výrobu bezpečnostních dveří a služby v oblasti zpracování 

plechu. 

 

Výkonnost 2D laserových strojů se nepřetržitě vyvíjí. Dnes je možné dosahovat touto 

technologií velmi dobrých výsledků, které byly v minulosti nemyslitelné. Jedním 

z největších výrobců těchto strojů patří německá firma Trumpf, mezi jejichž nejnovější 

technologické novinky patří funkce CoolLine. Tato technologie stabilizuje proces řezání  

 v silné konstrukční oceli (15-25 mm) cíleným chlazením a v důsledku toho umožňuje 

například řezání velmi precizních obrysů.  

 

Tato diplomová práce se zaměřuje zejména na využití systému CoolLine při řezání 

mezních tlouštěk plechů (15 až 20mm) z konstrukční oceli CO2 laserem.  Teoretická část 

popisuje princip chlazení řezu vodou s možnými poruchami při dělení a následně samotný 

systém CoolLine. Experimentální část popisuje kvalitu povrchu řezu získaných 

vzorků a jejich  tepelně ovlivněnou vrstvu. Porovnáním těchto výsledků byly stanoveny 

vhodné postupy, kterými se lze řídit u nové zakázky. 
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1. Laserové řezání s využitím procesní kapaliny 
 

Velké tloušťky materiálu mohou být v průběhu řezání laserem problematické. Čím 

silnější je kovová složka plechu, tím nižší je řezná rychlost a tím i více laserové energie 

potřebné k řezání kovu. To je zvláště patrné při tloušťce větší než patnáct milimetrů. Plech 

se neustále zahřívá a mezi začátkem a koncem obrysu jsou velké teplotní rozdíly. Řezné 

spáry v horkém plechu se stávají nepravidelné. To vede často k problémům během procesu 

řezání, a to zejména při výrobě filigránských obrysů, kdy se materiál v oblasti řezu zahřívá 

až na teplotu, kdy vzniká tzv. samovznícení materiálu, což způsobuje široký řez s nízkou 

kvalitou hran. Toto vede jednak k odstranění detailů, ale také vzniká na spodní straně 

výrobku nežádoucí struska, což platí zejména při použití oceli s vyšším obsahem manganu. 

K tomu, abychom mohli tyto jevy ovládat a abychom zamezili nekontrolovatelné hořící 

reakci lze použít procesní médium v podobě jemné vodní mlhy v blízkosti paprsku, nebo 

povlaku demineralizované vody aplikované na povrchu desky plechu. Použití chladicí 

kapaliny však není bez nedostatků. Použití této techniky může také způsobit rozptyl 

paprsku a ovlivnit tak celkovou kvalitu řezu hrany. Může také dojít ke korozi materiálu, 

což ovlivňuje následující operace. [1], [2], [7] 

 

Kapalinou chlazené řezání se používá také pro dobrý účinek při řezání neželezných 

kovů, jako je hliník a titan. V posledně uvedeném případě postřik nejen minimalizuje 

přehřátí obrobku, ale také přispívá k údržbě výpalků a smyje velké množství prachu oxidu 

vytvořeného během laserového řezání kyslíkem titanových slitin. CO2 lasery se ve velké 

míře využívají také pro řezání korozivzdorné oceli, která však nevyžaduje kapalinové 

chlazení, protože zde nevzniká účinek samovznícení. [2] 

 

Jeden z prvních výzkumů kapalinou asistovaného laserového řezu se datuje roku 1986, 

kdy bylo nahlášeno řezání ocelového plechu o tloušťce 3 mm pod vodou, na kterém 

se podílel R. Schürnemann z Univerzity v Hannoveru. V roce 1993 vynalezl B. 

Richerzhagen vodní tryskovou laserovou technologii, která byla o pět let později komerčně 

produkována společností Synova S.A. ve Švýcarsku. A v roce 1998 bylo na mezinárodní 

výstavě výrobních technologií IMTS představeno vodou asistované řezání pro plošné 

lasery americkou společností Amada America, inc. Tento systém chlazení je na stejném 

principu jako technologie CoolLine, která je v této práci zkoumána. [3] 
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1.1  Experimentální činnosti v oblasti laserového řezání  
 

Laserové řezání nabízí v současné době širokou oblast využití. Touto metodou lze 

řezat různé materiály s vysokou přesností. Proto je laserové dělení materiálu momentálně 

nejpoužívanější technologií ve strojírenském průmyslu pro řezání kovů. Kvalita 

obrobených ploch touto metodou je velmi citlivá na nastavených parametrech stroje. Proto 

je mnohdy obtížné tyto parametry naleznout, zvláště jedná-li se o mezní tlouštky materiálů, 

které je laser schopen vyrobit. 

 

Touto problematikou se ve své diplomové práci, Nestabilita řezu při dělení mezních 

tlouštěk plechů laserovým paprskem, zabýval také Zdeněk Kadlec z VÚT v Brně. V této 

práci byl zkoumán výskyt poruchy tzv. širokého řezu u materiálu Raex 250C o tloušťce 

20 mm neznámého japonského materiálu o tloušťce 18,8 mm. Pro každý materiál bylo 

vyrobeno několik vzorků při různých řezných parametrech. Bylo zjištěno, že se tato 

porucha vyskytuje náhle při hodnotách vneseného tepla nad 30 J. Dále z výsledků vyplývá, 

že největší vliv na množství vneseného tepla má nastavení ohniskové vzdálenosti vůči 

materiálu a řezná rychlost. Kritické hodnoty nastaly při nastavení ohniska na hodnoty 

f = (0) a (-1), které odpovídaly hloubce ohniska v materiálu (6 mm) a (7 mm). Dále pak při 

kombinaci polohy ohniska f = (1) a současně řezné rychlosti menší než 600 mm/min-1. 

Při vyhodnocování vzorků, zde nebylo provedeno měření drsnosti Rz, jelikož v důsledku 

nepravidelnosti řezů, nebylo možné drsnost měřit běžným drsnoměrem a autor uvádí, 

že měření neproběhlo z důvodu absence profiloměru. [5] 

 

Tato práce se také zabývá řezáním mezních tlouštěk plechů plynovým laserem CO2. 

Pro experiment byl použit materiál SSAB Laser 250C Plus, který má velmi podobné 

složení jako u výše zmíněné diplomové práce. Při řešení našeho experimentu nastal stejný 

problém u měření drsnosti, který byl vyřešen použitím profiloměru. Riziko výskytu 

širokého řezu způsobeného vlivem velkého množství vneseného tepla je jeden z hlavních 

důvodů použití chlazení laserového řezu CoolLine, který je v této práci v porovnání 

s běžnou technologií zkoumán. Výsledkem práce bude zjištění, do jaké míry technologie 

CoolLine ovlivní stabilitu řezu a jaké možnosti tato aplikace nabízí. Dále bude zohledněno, 

v jakých případech výroby je tato technologie ekonomicky výhodná.  
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V článku Methods of Cutting for Workpieces of Hardmetal and cBN_based 

Polycrystalline Superhard Material, jejímž autorem je A.F. Salenko a kolektiv, se zabývá 

řezáním tvrdých a supertvrdých materiálů. Pro experimentální vzorky byl použit karbidový 

materiál T5K10 o tloušťce 7 mm a Borsinit cBN na bázi kubického nitridu boru o tloušťce 

4 mm. Materiály byly obráběny následujícími nekonvenčními metodami: řezání vodním 

paprskem (WJM), řezání laserem (LC), kapalinou chlazené laserové řezání (CLC) 

a laserové řezání řízené vodou (LJC). Výsledkem experimentu bylo srovnání těchto 

technologií z hlediska kvality obrobené plochy a velikosti tepelně ovlivněné oblasti 

řezaných vzorků. Pro náš experiment byly zajímavé výsledky z pohledu vyhodnocení 

vzorků obráběných laserovými technologiemi. U běžného laserového řezání se tepelně 

ovlivněná vrstva (HAZ) pohybovala v rozmezí 0,2 – 0,8 mm a drsnost Ra = 6,3 µm. Při 

laserovém řezání chlazeného vodou se HAZ snížila na 0,1 – 0,55 mm a drsnost povrchu 

byla Ra = 3,2 – 6,3 µm. Vzorky obráběné laserovým řezáním řízené vodou (LJC) měli 

HAZ menší než 0,06 mm a drsnost obrobené plochy byla Ra = 2,5 – 3,2 µm. [6] 

 

Ačkoliv byl ve výše uvedeném experimentu použit jiný materiál, než je zkoumán 

v této práci, bylo v něm prokázáno, že chlazení laserového řezu vodou má příznivý vliv 

na kvalitu obrobku, což ve své publikaci Handbook of Liquids – Assisted Laser Processing 

zmiňuje Arvi Kruusing z univerzity v Oulu ve Finsku. Upozorňuje však na počáteční 

stádium výzkumu dané tématiky. Fyzikální principy metod kapalinou asistovaných 

laserových procesů vyžadují další podrobné zkoumání s experimentální i teoretickou 

technikou. [3] 

 

1.2  Systém chlazení CoolLine  
 

Aby bylo zajištěno, že materiál je dostatečně chlazen pro optimální řez, vyvinula firma 

TRUMPF řešení pro lokalizované chlazení obrobků. 

                                      

Řezání laserem je přirozeně tepelný proces, a to nevyhnutelně zahrnuje zahřívání 

materiálu. Překračuje-li tabule plechu 70°C, může dojít k takzvanému samovznícení. 

Použijeme-li 20 mm silný plech o formátu 3000x1500 mm, už po pouhé hodině teplota 

snadno dosáhne 70°C i v zadní části tabule. Nyní tento nežádoucí efekt pomáhá oddalovat 

systém CoolLine. Ten soustředí chladicí efekt přímo do místa řezu, kde teplota zůstává 

podstatně nižší, než 70°C, což umožňuje vysoce přesné řezání silných ocelových plechů. 

[8] 
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Až dosud řešení tohoto jevu spočívalo v :  

- rozmístění kusů s většími mezerami mezi sebou;  

- použití segmentového programování;  

- vyhýbání se pálení sousedících dílů po sobě navazujících operacích;  

- přerušení zpracování na určitý časový úsek. 

 

 

Obr.1 Řezání CoolLine [7] 

 

Stabilita řezného procesu je negativně ovlivněna těmito faktory: 

- rozdíly v chemickém složení materiálu; 

- různými povrchy obrobků; 

- přehříváním v zářezu vedoucí k tzv. "samovznícení". [9] 

1.2.2 Univerzální řezací hlava [10] 

 

Univerzální řezací hlava spojuje všechny funkce standardní řezací hlavy a řezací hlavy 

CoolLine v jedné řezací hlavě a umožňuje operátorovi bez výměny řezací hlavy střídat 

standardní obrábění s obráběním technologií CoolLine. 
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Obr.2 Univerzální řezací hlava CoolLine [10] 

 

Všechny součásti, potřebné k nasazení CoolLine (kromě samostatné nádrže 

na kapalinu), jsou integrovány v této speciální řezací hlavě, kde je upraven vnitřek hlavy 

s potrubním systémem. Univerzální řezací hlava disponuje všemi výhodami technologie 

řezacích hlav firmy Trumpf: 

- žádné přídavné hadice ani kabely díky inteligentnímu rozhraní řezací 

hlavy, 

- stejná ochrana před kolizí jako u standardní řezací hlavy, 

- kompatibilní s měničem trysek. 

 

1.2.3 Chlazení místa obrábění [11] 

 

Chlazení procesu je prováděno cíleným koaxiálním stříkáním kolem místa obrábění 

pomocí speciální trysky. Energie odpařování zaručuje silné lokální chlazení materiálu 

kolem laserového paprsku, přičemž je chladicí výkon cca 1kW při spotřebě vody 

30ml/min. Chlazení zaručuje téměř vždy rovnoměrné teplotní podmínky a tím i vysokou 

bezpečnost procesu při řezání laserem. Demineralizovaná voda pro chlazení se zcela vypaří 

a nezpůsobuje tak žádnou korozi. 
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1.2.4 Obsluha CoolLine [11] 

 

S univerzální řezací hlavou CoolLine lze pracovat ve 3 režimech: 

1) Rozstřik vody vypnut 

Programy, které byly naprogramovány v systému s funkcí CoolLine, se realizují 

bez CoolLine. 

 

2) Rozstřik vody zapnut 

Programy, které byly naprogramovány v systému s funkcí CoolLine, se realizují 

s CoolLine. 

 

3) Rozstřik vody programově řízen 

Programy, které byly naprogramovány v systému s funkcí CoolLine. Lze cíleně 

navolit obrysy, na kterých se má CoolLine aplikovat. Tuto funkci lze použít pouze 

v systému TruTops verze ≥ 3.0. 

 

1.2.5 Chladicí kapalina 
 

Běžně dostupná voda z vodovodní sítě není pro tuto techniku vhodná, protože 

by zanechala usazeniny v trubkovém vedení. Odpařování by zanechalo stopové minerály 

a soli v ní obsažené. Proto je vhodná demineralizovaná voda, která nemá vliv na kapacitní 

výškové nastavení zaostřovací hlavy, na rozdíl od pitné vody, demineralizovaná voda 

nemá vlastnosti vodiče.  

 

Demineralizované vody mohou být zakoupeny nebo připraveny s pomocí 

jednoduchého filtru (iontoměniče), podobného tomu, který se používá ke změkčování vody 

pro domácnost. 

 

Množství dodávané kapaliny je asi 30ml za minutu, což je zhruba obsah šálku kávy. 

Vzhledem k tomu, že teplota materiálu je vysoká a množství kapaliny je minimální, 

odpařuje se velmi rychle a bez zbytku.  

 

Samozřejmě se může stát, že několik kapek dopadne na dopravní pás, což ale není 

problém. Dopravníkový pás dle dlouhotrvajících testů neprojevuje známky zvýšeného 

opotřebení. [8] 



 

16 

 

1.2.6 Speciální trysky 
 

Chlazení procesu s cíleným koaxiálním stříkáním vodní mlhy v kruhu kolem místa 

obrábění se provádí přes speciální trysky s příslušnými dírami a těsněním.   

 

 

Obr.3 CoolLine tryska 

1.3  Výhody CoolLine [9] 
 

Vyšší flexibilita procesu: možnost řezat nové geometrie 

Malé množství materiálu (lamel) shromažďuje velké množství tepla, což způsobuje 

lokální přehřátí, které má špatný vliv na proces řezání. S lokálním chlazení CoolLine lze 

řezat až o polovinu menší stěny (lamely) v materiálu nad 15mm. 

 

Obr.4 Příklad výrobku s menší tloušťkou stěn [9] 

Vyšší využití materiálu: rozmístění dílů těsněji vedle sebe 

Zpracování větších rozměrů a tlouštěk plechu vede ke zvýšené absorpci tepla a tím 

přehřátí materiálu. Z tohoto důvodu musí být dostatečná vzdálenost mezi jednotlivými díly 

a dále je třeba segmentovat velké rozměry plechu, aby se přenosu tepla předešlo. 

S lokálním chlazením CoolLine lze rozmístit dílce těsněji a tím ušetřit materiál. 
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Obr.5 Využití materiálu bez (vlevo) a s (vpravo) CoolLine [9] 
 

Vyšší stabilita procesu: zpracování větších rozměrů a tlouštěk plechu je nyní spolehlivější 

Zpracování větších rozměrů a tlouštěk plechu vede k akumulaci tepla, což způsobuje, 

že je proces nestabilní. S lokálním chlazením CoolLine, které zpomaluje akumulaci tepla 

až o 20%, je stabilita procesu vyšší, což vede ke snížení zmetkovitosti a tím snížení 

nákladů na materiál. 

 

Obr.6 Podíl zmetků bez (vlevo) a s (vpravo) CoolLine [9] 
 

Rozšíření materiálových možností: zpracování i méně kvalitních materiálů 

Pro vysokou stabilitu procesu mohou být použity obecně jen kvalitní a tudíž drahé 

materiály. S chlazením CoolLine je možné zpracovávat méně kvalitní materiály s různým 

složením a různými povrchy materiálu. 
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1.4 Využití v oblasti řezání kruhových děr 
 

Se systémem Coolline lze řezat otvory mnohem menších průměrů, než bylo doposud 

možné. Se zvětšující se tloušťkou materiálu se obrábění děr komplikuje. Čím silnější 

plech, tím nižší je řezná rychlost a vyšší potřebná laserová energie. To je patrné zejména 

při tloušťce větší než 15 milimetrů. Do této tloušťky je ještě bezpečnou strategií obrábění 

v poměru, kdy se minimální průměr díry rovná tloušťce obráběného materiálu. Nad touto 

tloušťkou materiálu se tento poměr velmi rychle mění a hranice minimálního průměru díry 

se zvyšuje. Vzhledem k akumulaci tepla v materiálu se v oblasti řezu materiál nestíhá 

ochlazovat a materiál v řezné spáře neodtéká kontrolovaným způsobem. To vede 

k nevzhlednému nahromadění přebytečné strusky na zadní straně obrobku, nebo v horším 

případě k tvorbě širokého řezu. Systém chlazení řezu Coolline teplotu v oblasti řezu 

výrazně sníží a laserový paprsek tak zasáhne materiál při stejnoměrné teplotě. 

 

Při navrhování výroby kritických průměrů kruhových otvorů laserem, je však 

zapotřebí správného nastavení parametrů, jako velikost a typ kontury, umístění bodu 

vpichování, délka najížděcí trasy a poloměr najetí. Tyto parametry se upravují 

při vytváření samotného programu pro laserové pálení. Pro programování lze využít 

software, který je vyvinut přímo výrobcem stroje, nebo universální alternativní software 

pro souřadnicové řezací stroje. 

 

1.4.1 Velikost kontury řezu 
 

Podle velikosti průměru díry nastavujeme parametr velikost kontury. Ta 

je programována automaticky na základě technologické tabulky, kterou se program řídí. 

Tyto technologické tabulky lze oproti továrnímu nastavení upravit. Podmínkou však je, 

aby průměr laserového paprsku nepřekračoval průměr dané díry. 

Velká kontura 

Laser pracuje v kontinuálním módu na maximální výkon a rychlost posuvu 

je nastavena na nejvyšší možnou hodnotu, při které je garantována vysoká kvalita 

obrobené plochy.  
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Střední kontura 

Pro menší otvory se pro dodržení garantované kvality obrobené plochy využívá střední 

kontura, kdy laser pracuje taktéž v kontinuálním módu, avšak při sníženém výkonu 

a rychlosti posuvu. Plný výkon laseru by místo zápalu natolik prohřál, že by se následná 

trajektorie řezu nestačila ochlazovat a vytvořila by nekvalitní řez, který by se v horším 

případě mohl zapéct do materiálu. Parametr střední kontura však není pro technologii 

Coolline definována, jelikož by řezání při těchto parametrech nebylo efektivní.  

Malá kontura 

Nejmenší otvory se vytváří v pulzním režimu laseru, kdy je zmenšený průměr paprsku. 

Vzhledem k dlouhé pulzní přestávce, může materiál vychladnout. V pulzním režimu 

je dosahováno nejvyšší kvality obrobené plochy. Velkou nevýhodou tohoto režimu 

je velmi malá rychlost posuvu. Z tohoto důvodu se tato metoda v praxi využívá jen 

minimálně. 

 

1.4.2 Najíždění [14] 
 

Dalším důležitým parametrem je tvar najíždění. U malých kruhových otvorů je třeba 

bod vpichování umístit do středu kruhu. Tím zajistíme rovnoměrné prohřátí řezaného 

otvoru a minimalizujeme odchylky kruhovitosti. 

 

Obr.7 Najíždění [13] 
 

Normální najíždění 

 

S normálním režimem je ihned po procesu zapichování zařazeno řezání s řeznými 

parametry z příslušné technologické tabulky. 

 

 

 

 



 

 

Redukované najíždění 

 
Po procesu zapichování se na obrys najíždí

ve zvýšené vzdálenosti trysky

nastavenou vzdálenost a poté se p

může na povrch plechu vyv

materiálu, což nastává u normálního pálení, mohlo by dojít k

či zavaření obrobku. Tohoto režimu se využívá zejména p

materiálu, nebo hraničních tloušt

 

Obr.8 Redukované najížd
 
 
 

Řezání kruhů "najížděcím

vybráním" bez výčnělku

Při řezání kruhového obrysu z

dovnitř kruhu. Pokud má být takovým kruhem prostr

ručně odstranit. 

 

 

K řezání kruhového obrysu bez vý

programovaného obrysu. Takto vzniklý zá
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Po procesu zapichování se na obrys najíždí se sníženou rychlostí. 

zvýšené vzdálenosti trysky od povrchu materiálu, ve které z

nastavenou vzdálenost a poté se přepne na řezání s parametry pro normální 

chu vyvřít struska, a pokud pálicí hlava sjede až t

iálu, což nastává u normálního pálení, mohlo by dojít k poškození optiky, tr

ení obrobku. Tohoto režimu se využívá zejména při řezání mén

čních tlouštěk materiálu. 

Redukované najíždění se zvýšenou vzdáleností trysky [14

ěcím 

lku 

ezání kruhového obrysu zůstává často po obrobení  výčnělek, tzv. nos, který vy

 kruhu. Pokud má být takovým kruhem prostrčena například trubka, je nutno tento vý

 

Obr.9 Kruh s výčnělkem [13] 

ezání kruhového obrysu bez výčnělku lze u najížděcí polohy 

programovaného obrysu. Takto vzniklý zářez u obrysu označujeme jako "najížd

ychlostí. Řezná hlava zůstává 

od povrchu materiálu, ve které zůstává po určitou 

pro normální řez. Po zápalu 

cí hlava sjede až těsně k povrchu 

poškození optiky, trysky, 

řezání méně kvalitního 

 
leností trysky [14] 

lek, tzv. nos, který vyčnívá 

íklad trubka, je nutno tento výčnělek 

cí polohy řezat s překročením 

čujeme jako "najížděcí 
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vybrání". Pokud jde o sériovou, či opakovanou výrobu, můžeme toto vybrání zakreslit 

přímo do souboru pro výrobu. Následně je nutné místo vpichu umístit do tohoto vybrání. 

 

 
 

Obr.10 Najížděcí vybrání [13] 
 

1.4.3 Zapichování [14] 
 

Před vlastním řezáním je nutné propálit materiál skrz. Existují různé možnosti 

zapichování v závislosti na materiálu a obrysu obrobků. Typ zapichování může být zvolen 

v souladu s určitými kritérii, která souvisí s výslednou kvalitou obrobků a požadavky 

zákazníka (např. krátká doba zpracování nebo zapichování, které minimalizuje riziko 

poškození materiálu apod.). Zapichování probíhá u všech typů podobně. Nejprve dojde 

k natavení malé plochy na povrchu materiálu, část materiálu se začne odpařovat a unikající 

páry rozhání okolní taveninu a umožňuje paprsku působit hluboko pod povrch materiálu. 

Po propálení materiálu dojde k vyfouknutí taveniny ven.  

 

Normální zapichování 

Zapichování probíhá na maximální výkon laseru v kontinuálním režimu. Výhodou této 

metody je rychlost, nevýhodou je poměrně velký kráter a nevzhledný otvor. Tento zápich 

není vhodný pro zapichování přímo do kontury dílce. Pro řezání silnějších materiálů 

z měkké oceli se doporučuje olejová penetrace, která minimalizuje lepení strusky. 

Laserové stroje značky Trumpf disponují funkcí s olejovým nástřikem zápalu, kdy již není 

nutná olejová penetrace na celý plech. 
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Měkké zapichování 

Jedná se o zapichování v pulzním režimu při sníženém výkonu a nižším tlaku plynu. 

Vzniká minimální množství strusky nebo zvířeného roztaveného kovu. Vytvořit výsledný 

zápich tak sice trvá déle, ale do materiálu je vypálena pouze velmi malá a kvalitní díra. 

Touto metodou je možné zapichovat přímo na kontuře dílce. Je jediným způsobem, 

jak vytvořit počáteční otvor o stejné velikosti jako následné řezné mezery. Všechny ostatní 

metody zapichování vytváří řezné krátery různých velikostí v počátečním otvoru. 

 

Zapichování s rampovými cykly 

Při této metodě zapichování je na počátku propalování využit nižší výkon, který 

nezpůsobí tak prudké reakce na povrchu materiálu. Výkon je plynule zvyšován 

až k maximu, při kterém dojde k dokončení zápichu. Tato metoda je rychlejší, než pulzní 

zapichování a přitom nevytvoří tak velký kráter, jako metod a kontinuální. 

 

 

Obr.11 Rampový cyklus [22] 

Zapichování s bezpečnostní strategií PierceLine 

Výrobce Trumpf vybavuje své laserové obráběcí stroje senzorikou PierceLine, která 

opticky monitoruje a řídí proces zapichování. Díky senzoru je vždy dodáno tolik 

laserového výkonu, kolik je možné, a tak krátce, jak je nezbytné. S technologií PierceLine 

zůstane střední výkon laseru vždy těsně pod prahem, nad nímž se již materiál 

nekontrolovaně odtavuje. Výsledkem jsou přesnější zápichy s menším výronem materiálu. 
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Obr.12 Zapichování s technologií PierceLine (dole) a bez ní (nahoře). [12] 

S technologií PierceLine lze u materiálů s tloušťkou nad 15mm ušetřit více 

než polovinu doby zapichování, protože se zapichuje už jen tak dlouho, jak dlouho 

laserový paprsek potřebuje na proniknutí do materiálu. Celková doba obrábění 

se při větším počtu zápichů výrazně zkrátí. 

1.5  Údržba systému CoolLine [11] 
 

1.5.1 Vodní filtr nádrže na vodu 
 
Kontrola vodního filtru – interval údržby: 2 000 provozních hodin 

- Zkontrolovat vodní filtr a v případě viditelného znečištění vyměnit 

 
Obr.13 Vodní filtr nádrže na vodu [11] 

1.5.2 Naplnění vodní nádrže 
 
Doplnění vody – interval údržby: při hlášení (stroj automaticky nahlásí nedostatek vody) 
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Obr.14 Nádrž na vodu [11] 
 

1) Uzavírací ventil (3) otočit o 90° ve směru hodinových ručiček až neuniká žádný 

vzduch. 

2) Kulový kohout (1) otočit o 90° ve směru hodinových ručiček. 

3) Odvzdušňovací šroub (4) uvolnit imbusovým klíčem a sejmout jej s těsněním. 

4) Nasadit nálevku a naplnit demineralizovanou vodu až se dosáhne označení max. 

v indikaci stavu naplnění (2). 

 

 
Obr.15 Plnicí hadice s nasazenou nálevkou [11] 
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5) Kulový kohout (1) otočit o 90° v protisměru hodinových ručiček. 

6) Odvzdušňovací šroub (4) s těsněním nasadit a utáhnout jej imbusovým klíčem. 

7) Uzavírací kohout (3) otočit o 90° ve směru hodinových ručiček. 

 

1.6  Srovnání s konkurencí 
 

Chlazení vodní mlhou do místa řezu nabízí také americká firma Amada na svých 

laserových strojích se systémem WACS. 

1.6.1 Amada-WACS 
 

Jde v podstatě o podobný systém jako CoolLine s nepatrnými rozdíly. Trumpf 

vyzdvihuje svůj systém pro integrované vedení v řezné hlavě. Amada přivádí vodu vnějším 

vedením do řezné hlavy, avšak z hlediska funkčnosti nelze označit jeden ze systémů jako 

výhodnější. Amada využívá vody s antikorozní přísadou, jehož množství lze na rozdíl 

od CoolLine upravit pomocí ventilu v konkrétní aplikaci. 

 

Obr.16 Systém chlazení W.A.C.S. [19] 

 

1.7  Vady při řezání laserem [24] 
 

Norma ČSN EN 12584 definuje termíny možných vad řezů provedených laserem. Tato 

norma je českou verzí evropské normy EN 12584:1999 a definuje termíny možných vad 

řezů provedených laserem. Vadami jsou nepravidelnosti nebo úchylky od stanoveného 

tvaru a polohy řezu. 
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1.7.1 Vady na hranách řezu 
 

Poškození plochy řezu natavením nebo odstraněním materiálu v místě hrany řezu.  

 

a) natavení hrany řezu 

 

Obr.17  Natevení dolní a horní hrany řezu [24] 
 

b) řetěz ztuhlých kapiček ulpívajících na hranách 

 

Obr.18  Řetěz ztuhlých kapiček ulpívajících na hranách [24] 

 

c) řevislá hrana řezu 

 

Obr.19  Převislá hrana řezu [24] 

 

d) utavená horní hrana řezu 

 

Obr.20  Utavená horní hrana řezu [24] 
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1.7.2 Vady na plochách řezu 
 

a) geometrické úchylky: žlábek u hrany řezu, rozšíření spáry řezu, úhlová úchylka 

řezu, vydutá plocha řezu, zvlněný profil řezu 

 

Obr.21  Žlábek u hrany řezu [24] 

 

 

Obr.22  Rozšíření spáry řezu [24] 

 

 

Obr.23  Úhlová úchylka řezu [24] 

 

 

Obr.24  Vydutá plocha a zvlněný profil řezu [24] 

 

b) úchylky řezné stopy: nadměrné opoždění řezné stopy, předbíhání řezné stopy, 

místní úchylka řezné stopy, nadměrná hloubka řezné stopy, nepravidelná hloubka 

řezné stopy 
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Obr.25  Nadměrné opoždění,  předbíhání a místní úchylka řezné stopy [24] 

 

 

Obr.26  Nadměrná a nepravidelná hloubka řezné stopy [24] 

 

c) zápaly (vruby): izolované zápaly, skupina zápalů, skupina zápalů na spodní části 

plochy řezu 

 

Obr.27  Izolované zápaly a skupina zápalů [24] 

 

 

Obr.28  Skupina zápalů ve spodní části plochy řezu [24] 

 

d) neúplné ukončení řezu 

 

Obr.29  Nedoříznutí [24] 
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e) zvlněná plocha řezu 

 

Obr.30  Zvlněná plocha řezu [24] 

 

1.7.3 Ulpívající struska 
 

Struska, kterou lze těžko odstranit. Převážně ve spodní oblasti plochy řezu.  

 

a) ulpívající struska na spodní hraně řezu  

b) slepenec strusky na ploše řezu 

 

 

Obr.31  Ulpívající struska a slepenec strusky na spodní hraně [24] 

 

1.7.4 Trhliny 
 

Porušení materiálu způsobené místní trhlinou, která může vzniknout vlivem 

ochlazování nebo napětí. Mohou vznikat pouze mikrotrhliny pozorovatelné 

pod mikroskopem, nebo maktrotrhliny pozorovatelné pouhým okem. 

 

 

  

Obr.32  Makrotrhlina [24] 
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2.  Návrh experimentu 
 

Hlavním úkolem tohoto experimentu je vyhodnocení kvality povrchu řezů a jejich 

tepelně ovlivněné vrstvy v závislosti na zvolené technologii. Technologie chlazení 

laserového řezu vodou Coolline je nabízena jako dodatečné příslušenství stroje. Jeho 

využití je však prezentováno pouze obecně. Kritéria, při kterých se volí technologie 

je nutno posoudit na základě zkušeností. Tento experiment byl proveden, aby byly 

eliminovány zbytečné časové a materiálové ztráty a v krátkém časovém úseku zjistit 

možnosti této technologie. Pro realizaci experimentu byl použit jako zkušební materiál 

plech válcovaný za tepla S235JRC+N EN 10025-2:2004 o tloušťce 15mm a plech 

válcovaný za tepla S235J2C+N EN 10025-2:2004 o tloušťce 20mm. Experimentální 

vzorky byly obráběny na CO2 laserovém stroji Trumpf TruLaser 5030. Byly postupně 

vyrobeny 3 typy vzorků, které byly obráběny jak s využitím technologie Coolline, tak 

i běžným postupem. První typ vzorku byl založen na posouzení minimální mezery mezi 

dílci na tabuli. Druhý typ byl založen na posouzení minimálních průměrů děr a třetí typ 

vzorků byl určen pro posouzení tepelně ovlivněné oblasti. Pro vyhodnocení kvality 

obrobeného povrchu můstků sloužících k posouzení minimální šířky mezery mezi dílci 

bylo zvoleno měření drsnosti Rz. Pro posouzení rozměrové přesnosti obrobených děr bylo 

zvoleno měření přesnosti pomocí válečkových měrek a pro zjištění velikosti tepelně 

ovlivněné oblasti byl proveden metalografický výbrus s následným měřením 

pod mikroskopem. 

 
2.1  Zkušební materiály 
 

2.1.1. Materiál S235JRC+N EN 10025-2:2004 - tloušťka 15mm 

 Ocelový plech válcovaný za tepla. Nelegovaná konstrukční, jakostní ocel. Oceli 

dodávané ve stavu +N, které mohou být následně tvářeny za tepla nebo normalizačně 

žíhány. Žíhání k odstranění vnitřního pnutí je dovoleno. Vhodná pro použití 

ve svařovaných, šroubovaných a nýtovaných konstrukcích. Svařitelnost: ocel je vhodná 

ke svařování (s rostoucí tloušťkou výrobku a rostoucí pevností se mohou vyskytnout 

trhliny za studena). Materiál je vhodný pro ohýbání, ohraňování, obrubování, lemování, 

profilování a tažení za studena. [17] 
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Tab. 1  Chemické složení oceli S235JRC+N 
C 
% 

Si 
% 

Mn 
% 

P 
% 

S 
% 

Al 
% 

Alsol 

% 
V 
% 

Ti 
% 

Cu 
% 

0,14 0,01 0,65 0,018 0,008 0,037 0,034 0,002 0,001 0,03 

Cr 
% 

Ni 
% 

Mo 
% 

N2 

% 
B 
% 

As 
% 

Nb 
% 

   

0,03 0,02 0,002 0,008 0,0001 0,004 0,001    

 
 

Tab. 2  Mechanické vlastnosti  
Rm 

 [MPa] 
Re 

[MPa] 
A 
% 

438 324 30,8 

 
2.1.2. Materiál S235J2C+N EN 10025-2:2004 – tloušťka 20mm 

 

Ocelový plech válcovaný za tepla dodaný pod obchodní značkou Laser 250C PLUS pro 

laserové řezání a tváření za studena při 250 MPa. Laser 250C Plus je optimální ocelí pro laserové 

řezání a tváření za studena, s garancí plochosti po laserovém řezání. Tato ocel byla vyvinuta 

se zvláštním ohledem na požadavek řezání laserem. Chemické složení těchto ocelí 

je optimalizováno tak, aby byly získány čistě ořezané díly bez otřepů. Rovinnost plechů je vždy 

lepší než 3 mm/m. Oceli jsou vhodné pro všechny běžné svařovací postupy. [15], [16] 

 

Tab. 3  Chemické složení oceli S235J2C+N 
C 
% 

Si 
% 

Mn 
% 

P 
% 

S 
% 

Al 
% 

V 

% 
Ti 
% 

Cu 
% 

Cr 
% 

0,089 0,01 0,83 0,012 0,010 0,028 0,006 0,001 0,019 0,06 

Ni 
% 

Mo 
% 

N 
% 

   

0,07 0,009 0,006    

 
 

Tab. 4  Mechanické vlastnosti  
Rm 

 [MPa] 
Re 

[MPa] 
A 
% 

391 304 34 

 
2.1.3. Doporučení pro materiály typu S235JR - konstrukční ocel 
 

Mezi příznivé vlastnosti oceli pro laserové řezání je materiál naolejovaný nebo 

mořený. To způsobuje značné snížení lepení strusky na povrchu materiálu během 

zapichování. Pokud materiál není naolejovaný z výroby, můžeme ho před samotným 

pálením naolejovat ručně. 
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2.2  Použité stroje a přístroje 

2.2.1  Trumpf TruLaser 5040  
 

TruLaser 5040 je 2D laserový řezací stroj firmy Trumpf, který disponuje pracovním 

prostorem 3000x1500 mm a výkonem 6 kW. Tento CO2 laser najde široké uplatnění 

v oblasti řezání plechů, kdy je výhodný zejména pro svou univerzálnost. Výhodou tohoto 

laseru je oproti jiným typům vysoká řezná rychlost při dělení silných plechů. Firma 

Trumpf nabízí také pevnolátkové diskové lasery, které jsou výhodné pro menší tloušťky 

plechu do 4 mm, kde je oproti CO2 laseru vyšší řezná rychlost, avšak se zvyšující 

se tloušťkou dominuje právě CO2 laser. 

 
Obr.33 TruLaser 5040 [23] 

 
Tab. 5  Technické parametry stroje TruLaser 5040 [23] 

Technické parametry 

Max. výkon laseru 6000 W 

Vlnová délka 10,6 µm 

Pracovní rozsah  

Osa X 3000 mm 

Osa Y 1500 mm 

Osa Z 115 mm 

Max. tloušťka materiálu  

Konstrukční ocel 25 mm 

Ušlechtilá ocel 25 mm 

Hliník 15 mm 

Max. souběžná rychlost os 300 m/min 

Rozměry stroje  

Délka 13000 mm 

Šířka 5400 mm 

Výška 2400 mm 

Hmotnost 14000 kg 
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2.2.2  Vodní paprsek PTV – WJ2030-1Z-PJ-5AX 
 
Je hydroabrazivní stroj s velikostí pracovního stolu 3000 x 2000 mm. Tento stroj 

umožňuje řezání pod úhlem až 60°. Stroj umožňuje řezat různé druhy materiálu jako kovy, 
plasty, sklo, gumu, mramor, dřevo a jiné. 

 

 
                  Obr.34 PTV WJ2030-1Z-PJ-5AX [25] 

Tab. 6  Technické parametry stroje PTV WJ2030-1Z-PJ-5AX [25] 

Technické parametry 

Typ zdroje PTV37 – 60  

Max. pracovní tlak 415 MPa  

Elektrický příkon   37  kW 

Množství řezací vody  3,73 l/min  

Pracovní rozsah  

Osa X  3000 mm 

Osa Y 2000 mm 

Osa Z 190 mm 

Opakovatelná přesnost polohování +/- 0,025 mm 

Přesnost pohybu řezací hlavy +/- 0,05 mm/m 

Max. přejezdová rychlost  20 000 m/min 

Max. řezná rychlost 12 000 m/min 

 

2.2.3  Profiloměr Mitutoyo Contracer CV-1000 
 

Digitální měřící přístroj pro vysoce přesné měření a vyhodnocení profilu bez ohledu 
na umístění s přesností a výkonem stacionárních systémů. 
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  Obr.35 Mitutoyo Contracer CV-1000 [26] 

 

Tab. 7  Technické parametry profiloměru CV-1000 [26] 

Technické parametry 

Rozsah měření 

Osa X 50 mm  

Osa Z   25 mm 

Rozlišení 

Osa X 0,2 µm 

Osa Z   0,4 µm 

Přesnost měření 

Osa X ( 3,5 + 0,02L) µm  

Osa Z   ± (3,5 + |4H|/25 µm  

Přímost 

Osa X 3,5 µm/50 mm 

 

2.2.  Mikrotvrdoměr  Leco LM 247 – AMH 2000  
 

Mikrotvrdoměr pro měření tvrdosti dle Vickerse HV vybavený softwarem AMH 2000 
pro automatické vyhodnocování měření. 
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Obr.36 Mikrotvrdoměr Leco LM [27] 
 

Vlastnosti [27]: 
 

- Pro zatížení 0,01 až 1 kg 

- Odpružená vnikací tělesa zajišťující centrované vtisky, vysokou přesnost 

a opakovatelnost 

- Objektivy od 2.5X do 100X 

 

 

2.3  Volba zkušebních vzorků 
 

Pro experiment byly navrženy 3 typy zkušebních vzorků pro materiál S235JRC+N 

o tloušťce 15 mm a 3 typy vzorků pro materiál S235J2C+N o tloušťce 20 mm.  

 

2.3.1 Vzorky pro posouzení minimální mezery mezi dílci 
 

Pro tento účel byly navrženy plechové desky obsahující škálu šířek můstků 

připomínající žebřík. Tato škála začínala doporučenou šířkou můstku a postupně 

se snižovala. Zajímalo nás, jaký vliv má snižující se tloušťka můstku na drsnost obrobené 

plochy. Pro obě technologie byly navrženy totožné vzorky. Pro měření drsnosti byly desky 

následně rozřezány na vodním paprsku na jednoduché kvádry, čímž byly získány vzorky 

vhodné k měření. 
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Obr.37 Vzorek pro posouzení min. velikosti můstku tl. 15mm 

 

 
Obr.38 Vzorek pro posouzení min. velikosti můstku tl. 20mm 

 
 

2.3.2 Vzorky pro posouzení minimálního kruhového otvoru 
 

Vzorky byly navrženy jako desky obsahující stupnici velikostí děr. Stupnice děr byla 

navržena na základě zkušeností a odborném odhadu pracovníků firmy MRB Sazovice, 

spol. s r.o.. Každá deska byla vzorníkem pro jednu technologii. 

 

a) Standardní technologie  
 

Experimentální vzorek obsahuje tři stupnice děr, každou s řeznými parametry 

pro určitou velikost kontury.  



 

 

Obr.39

Obr.40

b) Technologie CoolL

Experimentální vzorek obsahuje 

pro určitou velikost kontury. 

definována, tudíž se nevyskytuje ani na vzorku. 
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39 Vzorek pro ocel o tl. 20 mm standardní technologie

 

40 Vzorek pro ocel o tl. 15 mm standardní technologie

 

 

oolLine  

Experimentální vzorek obsahuje dvě stupnice děr, každou s

itou velikost kontury. Střední kontura pro technologii CoolLine není 

definována, tudíž se nevyskytuje ani na vzorku.  

 

 

ní technologie 

 
ní technologie 

r, každou s řeznými parametry 

ední kontura pro technologii CoolLine není 



 

 

Obr.41

Obr.42

c) Dodatečný vzorek

Pro experiment musel být 

S235J2C+N tloušťky 20 mm zachycuje kritické velikosti d

vzorků nebylo možno ur

38 

41 Vzorek pro ocel o tl. 20 mm technologie CoolLine

42 Vzorek pro ocel o tl. 15mm technologie CoolLine

 

ný vzorek 

Pro experiment musel být dodatečně navržen vzorek, který u materiálu 

S235J2C+N tloušťky 20 mm zachycuje kritické velikosti dě

 nebylo možno určit. 

 
CoolLine 

 
CoolLine 

 navržen vzorek, který u materiálu 

ky 20 mm zachycuje kritické velikosti děr, které z předešlých 
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Obr.43 Dodatečný vzorek pro kontrolu děr 

2.3.3 Vzorky pro posouzení velikosti tepelně ovlivněné oblasti 
 

Pro posouzení velikosti tepelně ovlivněné oblasti byly navrženy 2 druhy vzorků, kdy 

jeden reprezentoval standardní technologii a druhý technologii CoolLine. Byly vypáleny 

desky, ve kterých byl proveden řez každou konturou. Následně byly vzorky rozřezány 

na vodním paprsku, aby nedošlo k tepelnému ovlivnění. Takto připravené vzorky byly 

nachystány pro metalografický výbrus. Pro obě technologie byl vzorek vypálen z tloušťky 

materiálu 15mm a 20mm.  

 
Obr.44 Vzorek pro posouzení TOO standardní technologie 

 

 
Obr.45 Vzorek pro posouzení TOO technologie CoolLine 
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2.5  Vstupní parametry 
 

Pro samotný experiment byly použity parametry doporučené výrobcem stroje, které 

jsou pro porovnání v následujících tabulkách. Parametr střední kontura pro technologii 

Coolline výrobce nedefinuje, jelikož je toto řezání neefektivní. 

Tab.8  Konstrukční ocel 15mm – normální řez 

15 mm - normální Velký obrys Střední obrys Malý obrys 

Tloušťka paprsku  0,490 mm 0,470 mm 0,200 mm 

Normální řez 

Výkon 5400 W 4000 W 1200 W 

Pulzní frekvence 20000 Hz 20000 Hz 10 Hz 

Rychlost 1,75 m/min 1,10 m/min 0,1 m/min 

Vzdálenost trysky 1,00 mm 1,5 mm 1,5 mm 

Tlak plynu 0,60 bar 0,60 bar 0,60 bar 

Redukovaný řez 

Výkon 5400 W 4000 W 1200 W 

Pulzní frekvence 20000 Hz 20000 Hz 10 Hz 

Rychlost 0,70 m/min 0,65 m/min 0,08 m/min 

Vzdálenost trysky 2,00 mm 2,00 mm 1,50 mm 

Tlak plynu 0,60 bar 0,60 bar 0,60 bar 
 

Tab.9  Konstrukční ocel 15mm – Coolline 

15 mm - Coolline Velký obrys Malý obrys 

Tloušťka paprsku  0,600 mm 0,290 mm 

Normální řez 

Výkon 5700 W 1200 W 

Pulzní frekvence 20000 Hz 10 Hz 

Rychlost 1,50 m/min 0,10 m/min 

Vzdálenost trysky 1,00 mm 1,50 mm 

Tlak plynu 0,70 bar 0,60 bar 

Redukovaný řez 

Výkon 5700 W 1200 W 

Pulzní frekvence 20000 Hz 10 Hz 

Rychlost 0,70 m/min 0,08 m/min 

Vzdálenost trysky 2,00 mm 1,50 mm 

Tlak plynu 0,70 bar 0,60 bar 
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Tab.10  Konstrukční ocel 20mm – normální řez 

20 mm - normalní Velký obrys Střední obrys Malý obrys 

Tloušťka paprsku  0,650 mm 0,650 mm 0,500 mm 

Normální řez 

Výkon 5700 W 5000 W 1200 W 

Pulzní frekvence 20000 Hz 20000 Hz 10 Hz 

Rychlost 1,20 m/min 1,10 m/min 0,1 m/min 

Vzdálenost trysky 1,00 mm 1,00 mm 1,5 mm 

Tlak plynu 0,60 bar 0,60 bar 0,70 bar 

Redukovaný řez 

Výkon 5700 W 5000 W 1200 W 

Pulzní frekvence 20000 Hz 20000 Hz 10 Hz 

Rychlost 0,40 m/min 0,40 m/min 0,08 m/min 

Vzdálenost trysky 2,00 mm 2,00 mm 1,50 mm 

Tlak plynu 0,60 bar 0,60 bar 0,70 bar 
 

Tab.11 Konstrukční ocel 20mm – Coolline 

20 mm - Coolline Velký obrys Malý obrys 

Tloušťka paprsku  0,690 mm 0,360 mm 

Normální řez 

Výkon 5700 W 1500 W 

Pulzní frekvence 20000 Hz 10 Hz 

Rychlost 1,20 m/min 0,06 m/min 

Vzdálenost trysky 1,00 mm 1,00 mm 

Tlak plynu 0,50 bar 0,60 bar 

Redukovaný řez 

Výkon 5700 W 1500 W 

Pulzní frekvence 20000 Hz 10 Hz 

Rychlost 0,40 m/min 0,06 m/min 

Vzdálenost trysky 2,00 mm 1,00 mm 

Tlak plynu 0,50 bar 0,60 bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.  Řešení experimentu a vyhodnocení dat
 
3.1  Měření kvality obrobené plochy
 

Měření drsnosti obrobené plochy 

BONET industries a.s. 

 

Pro samotné měření b

parametr drsnosti Rz5. 

kartáčem. Měřené místo se volí takové, kde lze o

však vyjmuty oblasti s viditelnými vadami.

měření parametru Rz5 do první t

přezkoumání všech vzork

určeno 2,5 mm od horní hrany 

V důsledku nerovnom

problém. Pro měření byl nejprve použit drsnom

nerovnoměrností řezu nedokázal poradit a každé m

měřicího přístroje. Po tomto zjišt

avšak i tento přístroj nebyl schopen daný profil zm

drsnosti na konturoměru Mitutoyo CV

mnohonásobně náročnější, než by tomu bylo u klasického m
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ešení experimentu a vyhodnocení dat 

kvality obrobené plochy 

obrobené plochy bylo provedeno na metrologickém odd

ěření byl dle normy pro tepelné dělení ČSN EN ISO 9013 

. Měření je předepsáno provádět na očištěných 

ené místo se volí takové, kde lze očekávat maximální hodnoty, jsou 

viditelnými vadami. Pro laserové dělení náleží p

ení parametru Rz5 do první třetiny tloušťky od horní hrany 

ezkoumání všech vzorků bylo místo s předpokládanou maximální drsností povrchu 

5 mm od horní hrany řezu, kde bylo viditelné vroubkování řezu viz. Obr. 47.

Obr.46 Oblast a směr měření vzorků 

sledku nerovnoměrnosti řezu se při měření drsnosti vyskytl nep

ení byl nejprve použit drsnoměr Mitutoyo SJ-201P, který si však s

ezu nedokázal poradit a každé měření bylo přerušeno chybovou hláškou 

Po tomto zjištění byl zapůjčen novější drsnoměr Mahr MarSurf M300, 

ístroj nebyl schopen daný profil změřit. Následně bylo navrženo m

ěru Mitutoyo CV-1000, kdy samotné vyhodnocování bylo 

č ější, než by tomu bylo u klasického měření drsnom

Obr.47 Profil vzorku B05  

bylo provedeno na metrologickém oddělení firmy 

SN EN ISO 9013 zvolen 

ištěných řezech od oxidů 

ekávat maximální hodnoty, jsou z nich 

lení náleží předepsaná oblast 

ky od horní hrany řezu. Po pečlivém 

edpokládanou maximální drsností povrchu 

ezu, kde bylo viditelné vroubkování řezu viz. Obr. 47. 

 

ení drsnosti vyskytl nepředvídaný 

201P, který si však s danou 

erušeno chybovou hláškou 

ěr Mahr MarSurf M300, 

ě bylo navrženo měření 

1000, kdy samotné vyhodnocování bylo časově 

ení drsnoměrem.  
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Obr.48 Vzorky pro měření drsnosti po laserovém řezání 

 
Podle normy pro měření drsnosti ČSN EN ISO 4288 a ČSN EN ISO 3274 je stanovena  

pro Rz > 50 µm základní délka lr = 8 mm, konturoměr má rozsah měření v ose X 50mm, 

takže vyhodnocovaná délka ln byla 5x8 = 40 mm. Rz5 je potom průměr z pěti naměřených 

hodnot maximální a minimální výšky profilu. Pro Rz < 50 µm je dle výše uvedené normy 

stanovena základní délka lr = 2,5 mm. Hodnota Rz5 se potom skládá z pěti délek lr, takže 

vyhodnocovaná délka byla ln = 12,5 mm. Následně bylo toto měření ještě dvakrát 

opakováno, aby se docílilo měření po celé délce kontrolovaného profilu. Výsledná hodnota 

byla poté aritmetickým průměrem z těchto třech měření. 

 
                  Tab.12 Podmínky měření Rz5 

Měřící přístroj Mitutoyo Contracer CV - 1000 
Rychlost měření 0,5 mm/s 
Rádius hrotu 25 µm 
 Pro Rz < 50 µm Pro Rz > 50 µm 
Základní délka lr 2,5 mm 8 mm 
Celková vyhodnocovaná 
délka ln 

12,5 mm 40 mm 

Délka kontrolovaného 
profilu l 

37,5 mm 40 mm  

 

A 01 - I 
 
 
 
 
 
 

Druh materiálu: 

A –  S235J2C+N – tl. 20 mm 

B –  S235JRC+N – tl. 15 mm 

 

Použitá technologie: 

I –  Chlazení Coolline s parametry pro velký obrys 

II –  Bez chlazení s parametry pro velký obrys 

III –  Bez chlazení s parametry pro střední obrys 

Obr.49 Metodika značení vzorků pro měření drsnosti 

Druh 

materiálu 
Pořadové 

číslo řady 

Použitá 

technologie 



 

44 

 

Každý vzorek byl měřen ze dvou stran, které byly opracovány laserem. První strana 

měla vždy lepší výsledky, než-li strana druhá, u které byl materiál silněji zahříván, jelikož 

se teplo způsobené laserovým paprskem hůře šířilo materiálem a akumulovalo se v úzkém 

můstku. Navíc se materiál můstku nahřál již při opracování první strany. 

 
 

Tab.13 Naměřené hodnoty drsnosti Rz5 

 
Číslo  

vzorku 

 

Označení 

Šířka 

můstku 

[mm] 

Rz5 
[µm] 

 
Číslo  

vzorku 

 

Označení 

Šířka 

můstku 

[mm] 

Rz5 
[µm] 

1. 
strana 

2. 
strana 

1. 
strana 

2. 
strana 

č. 1 A01 - I 22 40,8 80,2 č. 28 B01 - I 15 28,1 79,2 
č. 2 A02 - I 20 39,5 77,6 č. 29 B02 - I 14 31,9 39,3 
č. 3 A03 - I 18 39,3 89,6 č. 30 B03 - I 13 24,9 44,6 
č. 4 A04 - I 16 57,0 76,8 č. 31 B04 - I 12 26,6 32,2 
č. 5 A05 - I 14 50,2 95,0 č. 32 B05 - I 11 30,4 69,0 
č. 6 A06 - I 12 53,8 89,2 č. 33 B06 - I 10 33,1 64,6 
č. 7 A07 - I 10 51,6 94,2 č. 34 B07 - I 9 30,3 68,4 
č. 8 A08 - I 8 64,2 76,8 č. 35 B08 - I 8 31,0 71,8 
č. 9 A09 - II 22 80,6 112,4 č. 36 B09 - I 7 36,1 74,0 
č. 10 A10 - II 20 98,6 121,0 č. 37 B10 - I 6 35,2 64,6 
č. 11 A11 - II 18 72,8 150,4 č. 38 B11 - I 5 34,5 63,8 
č. 12 A12 - II 16 104,4 126,0 č. 39 B12 - II 15 20,0 49,0 
č. 13 A13 - II 14 65,2 154,0 č. 40 B13 - II 14 38,1 40,4 
č. 14 A14 - II 12 111,8 125,4 č. 41 B14 - II 13 35,3 44,6 
č. 15 A15 - II 10 84,4 122,2 č. 42 B15 - II 12 26,9 59,6 
č. 16 A16 - II 8 78,8 118,4 č. 43 B16 - II 11 36,6 38,0 
č. 17 A17 - III 22 70,6 101,8 č. 44 B17 - II 10 26,7 60,2 
č. 18 A18 - III 20 79,6 80,2 č. 45 B18 - II 9 38,5 52,4 
č. 19 A19 - III 18 78,8 119,6 č. 46 B19 - II 8 30,4 36,8 
č. 20 A20 - III 16 - - č. 47 B20 - II 7 24,5 69,4 
č. 21 A21 - III 14 - - č. 48 B21 - II 6 40,0 53,8 
č. 22 A22 - III 12 - - č. 49 B22 - II 5 28,7 34,5 
č. 23 A23 - III 10 109,6 120,2 č. 50 B23 - III 15 31,9 44,4 
č. 24 A24 - III 8 38,5 157,8 č. 51 B24 - III 14 34,9 102,2 

     č. 52 B25 - III 13 84,2 90,0 
     č. 53 B26 - III 12 71,2 129,0 
     č. 54 B27 - III 11 83,4 140,0 
     č. 55 B28 - III 10 69,8 122,0 
     č. 56 B29 - III 9 118,2 166,2 
     č. 57 B30 - III 8 77,8 104,4 
     č. 58 B31 - III 7 62,8 155,4 
     č. 59 B32 - III 6 133,6 201,4 
     č. 60 B33 - III 5 63,0 113,6 

 

*u vzorků č. 20, 21 ,22 vznikl tzv. široký řez a tudíž se staly neměřitelnými 
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Obr.50 Vzorky pro měření drsnosti po řezání vodním paprskem 

 

 

Obr.51 Průběh drsnosti pro materiál S235J2C+N – tl. 20 mm 
 

Na Obr.50 je na grafu zobrazen průběh kvality obrobené plochy v závislosti na šířce 

můstku u materiálu S235J2C+N o tloušťce 20 mm. Zde technologie Coolline vykazovala 

lepších hodnot, než řezání bez tohoto chlazení. Navíc mělo toto zpracování nejstabilnější 

průběh. Řezání laserem běžnou technologií bylo zkoumáno při nastavení parametrů 

pro velkou a střední konturu. Vzorky obráběné velkou konturou měli v porovnání 

s Coolline větší drsnost, avšak v závislosti se zmenšující se mezerou mezi jednotlivými 

řezy, nedosahovaly postupně zhoršujících se výsledků. U vzorků s parametry pro střední 

konturu se projevila menší posuvová rychlost a řezání se vyznačovalo velkou nestabilitou. 

U vzorků č. 20, 21 a 22 vznikl díky této nestabilitě tzv. široký řez, který se projevuje 

samovznícením materiálu v řezané štěrbině. Tyto vzorky byly ve spodní části řezu 

zapečeny a kvalita obrobené plochy byla neměřitelná.  
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Obr.52 Průběh drsnosti pro materiál S235JRC+N – tl. 15 mm 
 

U měření drsnosti obrobené plochy u materiálu S235JRC+N o tloušťce 15 mm byly 

oproti tloušťce 20 mm dosaženy lepší výsledky. Z grafu na Obr.51 lze vyčíst, že u vzorků 

opracované technologií Coolline a běžnou metodou s parametry pro velkou konturu bylo 

dosaženo podobných hodnot a v obou případech se drsnost obrobené plochy spolu 

se zmenšující se mezerou mezi řezy nezhoršovala. V případě měření drsnosti vzorků, jenž 

byly opracovány s parametry pro střední konturu, bylo dosaženo horších výsledků. Drsnost 

se spolu se zmenšující se šířkou můstku zhoršovala. Z grafu na Obr.51 je patrné, že řezání 

vnějších obrysů těmito parametry je značně nestabilní. 

 

 
Obr.53 Široký řez u vzorku č. 20 
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Z hlediska kvality obrobené plochy bylo dále třeba vyhodnotit vzorky z pohledu 

výskytu poruch a vad dle ČSN EN 12584. Toto hodnocení probíhalo v podobě vizuální 

kontroly. 

   
 

Tab.14 Výskyt poruch obrobené plochy 

Číslo 
vzorku 

 
Označení 

Šířka 
můstku 
[mm] 

Vady Číslo 
vzorku 

 
Označení 

Šířka 
můstku 
[mm] 

Vady 
otřepy zápaly otřepy zápaly 

č. 1 A01 - I 22 - - č. 28 B01 - I 15 - - 
č. 2 A02 - I 20 - - č. 29 B02 - I 14 - - 
č. 3 A03 - I 18 - ● č. 30 B03 - I 13 - - 
č. 4 A04 - I 16 - ● č. 31 B04 - I 12 - - 
č. 5 A05 - I 14 - ● č. 32 B05 - I 11 - - 
č. 6 A06 - I 12 - ● č. 33 B06 - I 10 - - 
č. 7 A07 - I 10 - ● č. 34 B07 - I 9 - - 
č. 8 A08 - I 8 - ● č. 35 B08 - I 8 - ● 
č. 9 A09 - II 22 - ●● č. 36 B09 - I 7 - - 
č. 10 A10 - II 20 ● ●● č. 37 B10 - I 6 - - 
č. 11 A11 - II 18 - ●● č. 38 B11 - I 5 - - 
č. 12 A12 - II 16 ● ●● č. 39 B12 - II 15 ● ● 
č. 13 A13 - II 14 - ●● č. 40 B13 - II 14 - ● 
č. 14 A14 - II 12 ● ●● č. 41 B14 - II 13 - ● 
č. 15 A15 - II 10 - ●● č. 42 B15 - II 12 - ●● 
č. 16 A16 - II 8 ●● ●●● č. 43 B16 - II 11 - ● 
č. 17 A17 - III 22 - ●● č. 44 B17 - II 10 - ●● 
č. 18 A18 - III 20 - ●● č. 45 B18 - II 9 - ●● 
č. 19 A19 - III 18 - ●●● č. 46 B19 - II 8 - ● 
č. 20 A20 - III 16 ●●● ●●● č. 47 B20 - II 7 - ●● 
č. 21 A21 - III 14 ●●● ●●● č. 48 B21 - II 6 - ●● 
č. 22 A22 - III 12 ●●● ●●● č. 49 B22 - II 5 - ●● 
č. 23 A23 - III 10 - ●●● č. 50 B23 - III 15 ●● ● 
č. 24 A24 - III 8 - ●●● č. 51 B24 - III 14 - ● 

     č. 52 B25 - III 13 - ● 
     č. 53 B26 - III 12 - ●●● 
     č. 54 B27 - III 11 - ●● 
     č. 55 B28 - III 10 - ●● 
     č. 56 B29 - III 9 - ●●● 
     č. 57 B30 - III 8 - ● 
     č. 58 B31 - III 7 - ●●● 
     č. 59 B32 - III 6 - ●●● 
     č. 60 B33 - III 5 - ●● 

 

   ● - nízký výskyt 
   ●● - střední výskyt 
   ●●● - vysoký výskyt 
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Po pečlivém přezkoumání všech vzorků bylo zjištěno, že vlivem velkého tepelného 

zatížení byl výskyt velké řezné stopy v horní polovině řezu a znatelného vydutí na všech 

vzorcích. Dále se u některých vzorků objevily zápaly, nebo natavená struska na spodní 

hraně. 

 
Tab.15 Doporučené hodnoty min. šířky můstku 

Doporučené hodnoty 

Technologie chlazení řezu Kontura 
Min. šířka můstku 

tl. 15 mm tl. 20 mm 

CoolLine Velká 6 mm 10 mm 

Bez chlazení 
Velká 14 mm 20 mm 

Střední Nedoporučuje se 

 
Z výsledků je patrné, že s technologií CoolLine lze dosáhnout velmi stabilního řezu. 

Z tohoto důvodu lze doporučit nejmenší testované šířky můstků. Pro každý materiál byla 

vybrána druhá nejmenší šířka můstků, ačkoliv byla kvalita řezu vyhovující v celé škále. 

Tato volba byla bezpečnostním opatřením.  

 
U vzorků bez chlazení řezu s parametry pro velkou konturu byly naměřeny velmi 

podobné hodnoty drsnosti povrchu, avšak z pohledu výskytu poruch řezu není vhodné 

doporučit šířku můstku menší, než je doporučeno výrobcem. Z pohledu měření vzorků 

obrobených s parametry pro střední konturu nebyly nalezeny vhodné výsledky, proto tento 

se tento proces pro řezání vnější kontury vůbec nedoporučuje. 

 
 

3.2  Měření rozměrové přesnosti kruhových otvorů 
 

Laserové řezání z hlediska obrábění děr je proces, který u tloušťky materiálu 15 až 

20 mm není příliš stabilní. Při pálení se akumuluje velké množství tepla v malé oblasti 

a hrozí samovznícení materiálu a následné zapečení otvoru. Takto obráběné díry navíc 

nejsou vhodné pro následné jemnější obrábění, jako je například řezání závitů, jelikož 

v tepelně ovlivněné oblasti materiál vykazuje vyšší hodnoty tvrdosti. Tato nerovnoměrná 

tvrdost materiálu může snižovat životnost nástroje, nebo jej dokonce poškodit. 
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 Z tohoto důvodu se ve firmě MRB Sazovice, spol. s r.o. u těchto tlouštěk materiálu 

obrábí otvory pouze pro účely průchozích děr. Ve výjimečných případech lze díry převrtat 

a vystružit. V ostatních případech se díry laserem pouze naznačí a následně vyvrtají 

běžnou konvenční metodou. 

 

 

Obr.54 Vzorky pro měření děr  

  Pro kontrolu rozměrové přesnosti otvorů bylo provedeno měření válečkovými 

měrkami, což bylo vzhledem k tomu, že se jednalo o průchozí díry, dostatečná metoda. 

Pro měření byly použity 2 sady válečkových měrek. První sady byla pro kontrolu 

v rozmezí 1 – 10 mm, druhá pro 10 – 20 mm. Obě sady měly stoupání po 0,1 mm 

a přesnost +/- 0,002 mm. Pro kontrolu větších průměrů byla zapůjčena sada třídotekových 

dutinoměrů pro měření v rozmezí 20 – 40 mm s přesností +/- 0,004 mm.  
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Tab. 16 Výsledky měření přesnosti otvorů pro materiál S235JRC+N tloušťky 15 mm 

CoolLine Normální 

 

Kontura 
Požadovaný 

průměr [mm] 

Naměřený 

průměr [mm] 

 

Kontura 
Požadovaný 

průměr [mm] 

Naměřený 

průměr [mm] 

 
 
 
 
 
Velká 

15 14,9  
 
 

Velká 

15 14,9 

14 13,9 14 13,9 

13 12,9 13 12,9 

12,5 12,4 12 11,9 

12 11,9 11 10,9 

11,5 11,4 10 - 

11 10,9  
 
 
 
 
Střední 

12,5 12,4 

10,5 10,4 12 11,9 

10 9,9 11,5 11,4 

9,5 9,4 11 10,9 

9 8,9 10,5 10,4 

 
 
 
 

Malá 

9,5 9,4 10 9,9 

9 8,9 9,5 9,4 

8,5 8,4 9 8,9 

8 7,9 8,5 8,4 

7,5 7,4 8 7,9 

7 6,9  
 
 

Malá 

9 9 

6,5 6,4 8,5 8,5 

6 5,9 8 8 

  7,5 7,5 

  7 7 

  6,5 6,5 

  6 6 

 

Měřením bylo zjištěno, že otvory byly kuželového tvaru, kdy ve spodní části byl menší 

průměr. V Tab. 16 lze vyčíst vysokou stabilitu obrábění, kdy lze dosáhnout požadované 

hodnoty pouhou korekcí při programování. V tabulce jsou uvedeny hodnoty, které byly 

měřitelné, ostatní otvory obsažené na vzorcích byly zapečeny, kdy se vlivem malého 

průměru otvoru naakumulovalo velké množství tepla do místa řezu.  
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Tab. 17 Výsledky měření přesnosti otvorů pro materiál S235JR2+N tloušťky 20 mm 

CoolLine Normální 

 

Kontura 
Požadovaný 

průměr [mm] 

Naměřený 

průměr [mm] 

 

Kontura 
Požadovaný 

průměr [mm] 

Naměřený 

průměr [mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velká 

30 29,837  
 
 
 

Velká 

30 29,905 

29 28,829 29 29,912 

28 27,831 28 27,896 

27 26,818 27 26,821 

26 25,833 26 - 

25 24,827 25 24,435 

24 23,855 24 - 

23 22,831 23 - 

22 21,823  
 
 
 
Střední 

27 26,718 

21 20,812 26 - 

20 19,863 25 24,810 

18 17,8 24 23,791 

17 16,8 23 - 

16 15,8 22 21,798 

15 14,8 21 - 

14 13,8 20 - 

13 12,8  
 
 

Malá 

16 15,6 

 
 

 
Malá 

16 15,7 14 13,6 

14 13,8 13 12,6 

13 12,7 12 11,6 

12 11,7 11 10,7 

11 10,7 10 9,6 

10 9,7   

 

U měření materiálu tloušťky 20 mm byly do velikosti průměru 20 mm použity 

válečkové měrky a od průměrů vyšších třídotykový dutinoměr. Měření dutinoměrem 

probíhalo ve třech úrovních válcového tvaru děr. Nejmenší hodnoty průměrů, které byly 

zaneseny do tabulky, byly naměřeny ve spodní části řezu. Otvory obráběné malou 

konturou byly nekvalitní, tudíž nemohly být doporučeny pro budoucí výrobu. U bežné 

technologie s parametry pro střední konturu byl proces řezání značně nestabilní. Obrábění 

materiálu S235JR2+N o tloušťce 20 mm s parametry pro střední konturu tudíž nebylo 

doporučeno.  
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3.3  Měření tepelně ovlivněné oblasti (HAZ) 
 

V okolí laserového řezu dochází k zahřívání kovu vysokými teplotami. To může vést 

ke změnám struktury materiálu a jeho tvrdosti v okolí řezu, což může způsobovat řadu 

negativních jevů v následných aplikacích. Mezi tyto jevy lze zařadit větší opotřebení 

nástroje při následném obrábění řezané kontury, nebo vznik trhlin v důsledku tváření 

obrobku. 

 

Obr.55 Vzorky pro měření TOO po laserovém řezání 
 

V případě experimentálních vzorků je velikost tepelně ovlivněné oblasti důležitá 

zejména pro případy následného obrábění. Tváření těchto tlouštěk materiálu není běžnou 

aplikací.  

 

 

Obr.56 Vzorky pro měření TOO po řezání vodním paprskem 
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3.3.1  Měření  šířky tepelně ovlivněné oblasti 
 

Metalografické šetření bylo provedeno v metalografické laboratoři firmy ZPS – 

Slévárna, a.s. 

Pro metalografické měření vzorků pod mikroskopem byla třeba příprava 

metalografických výbrusů. Odběr vzorků byl proveden na vodním paprsku, aby nedošlo 

k tepelnému ovlivnění materiálu. Ve čtyřech případech byla vzorkům odebrána ještě menší 

část na stolní rozbrušovací pile. Celkem bylo připraveno 10 kusů vzorků. Následně byla 

provedena preparace vzorků na metalografickém lisu značky Struers zalitím do pryskyřice 

za tepla. Další fází bylo postupné broušení brusnými SiC papíry o zrnitosti 80, 180, 320, 

600, 1200 a 2400. Pro leštění, které následovalo po broušení, bylo použito leštící plátno 

a diamantová pasta. Poslední fází bylo leptání pro zviditelnění struktury materiálu 

leptadlem s obchodní značkou Nital. 

 
Obr.57 Vzorky připravené na metalografii 

 
 

                Tab.18 Řezné parametry pro vzorek č. 1 

Číslo 
vzorku Označení Materiál Parametry stroje 

č. 1 NV 15 
S235JRC+N 

tl. 15 mm 

Výkon 5400 W 
Pulzní frekvence 20000 Hz 

Rychlost 1,75 m/min 
Vzdálenost trysky 1,00 mm 

Tlak plynu 0,60 bar 
Chlazení Coolline NE 
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                           Obr.58 Mikrostruktura vzorku č. 1 (100x zvětšeno) 

                Tab.19 Řezné parametry pro vzorek č. 2 

Číslo 
vzorku Označení Materiál Parametry stroje 

č. 2 NS 15 
S235JRC+N 

tl. 15 mm 

Výkon 4000 W 
Pulzní frekvence 20000 Hz 

Rychlost 1,10 m/min 
Vzdálenost trysky 1,5 mm 

Tlak plynu 0,60 bar 
Chlazení Coolline NE 

 

 

                           Obr.59 Mikrostruktura vzorku č. 2 (100x zvětšeno) 
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  Tab. 20 Řezné parametry pro vzorek č. 3 

Číslo 
vzorku Označení Materiál Parametry stroje 

č. 3 NM15 
S235JRC+N 

tl. 15 mm 

Výkon 1200 W 
Pulzní frekvence 10 Hz 

Rychlost 0,1 m/min 
Vzdálenost trysky 1,5 mm 

Tlak plynu 0,60 bar 
Chlazení Coolline NE 

 

 

                           Obr.60 Mikrostruktura vzorku č. 3 (100x zvětšeno) 

    Tab. 21 Řezné parametry pro vzorek č. 4 

Číslo 
vzorku Označení Materiál Parametry stroje 

č. 4 CV15 
S235JRC+N 

tl. 15 mm 

Výkon 5700 W 
Pulzní frekvence 20000 Hz 

Rychlost 1,50 m/min 
Vzdálenost trysky 1,00 mm 

Tlak plynu 0,70 bar 
Chlazení Coolline ANO 
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                           Obr.61 Mikrostruktura vzorku č. 4 (100x zvětšeno) 

               Tab. 22 Řezné parametry pro vzorek č. 5 

Číslo 
vzorku Označení Materiál Parametry stroje 

č. 5 CM15 
S235JRC+N 

tl. 15 mm 

Výkon 1200 W 
Pulzní frekvence 10 Hz 

Rychlost 0,10 m/min 
Vzdálenost trysky 1,50 mm 

Tlak plynu 0,60 bar 
Chlazení Coolline ANO 

 

 

                           Obr.62 Mikrostruktura vzorku č. 5 (100x zvětšeno) 
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                Tab. 23 Řezné parametry pro vzorek č. 6 

Číslo 
vzorku Označení Materiál Parametry stroje 

č. 6 NV20 
S235J2C+N 

tl. 20 mm 

Výkon 5700 W 
Pulzní frekvence 20000 Hz 

Rychlost 1,20 m/min 
Vzdálenost trysky 1,00 mm 

Tlak plynu 0,60 bar 
Chlazení Coolline NE 

 

 

                           Obr.63 Mikrostruktura vzorku č. 6 (100x zvětšeno) 

               Tab. 24 Řezné parametry pro vzorek č. 7 

Číslo 
vzorku Označení Materiál Parametry stroje 

č. 7 NS20 
S235J2C+N 

tl. 20 mm 

Výkon 5000 W 
Pulzní frekvence 20000 Hz 

Rychlost 1,10 m/min 
Vzdálenost trysky 1,00 mm 

Tlak plynu 0,60 bar 
Chlazení Coolline NE 
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                           Obr.64 Mikrostruktura vzorku č. 7 (100x zvětšeno) 

                Tab. 25 Řezné parametry pro vzorek č. 8 

Číslo 
vzorku Označení Materiál Parametry stroje 

č. 8 NM20 
S235J2C+N 

tl. 20 mm 

Výkon 1200 W 
Pulzní frekvence 10 Hz 

Rychlost 0,1 m/min 
Vzdálenost trysky 1,5 mm 

Tlak plynu 0,70 bar 
Chlazení Coolline NE 

 

 

                           Obr.65 Mikrostruktura vzorku č. 8 (100x zvětšeno) 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

                Tab. 26 Řezné parametry pro vzorek č.9 

Číslo 
vzorku Označení Materiál Parametry stroje 

č. 9 CV20 
S235J2C+N 

tl. 20 mm 

Výkon 5700 W 
Pulzní frekvence 20000 Hz 

Rychlost 1,20 m/min 
Vzdálenost trysky 1,00 mm 

Tlak plynu 0,50 bar 
Chlazení Coolline ANO 

 

 

                           Obr.66 Mikrostruktura vzorku č. 9 (100x zvětšeno) 

                Tab. 27 Řezné parametry pro vzorek č. 10 

Číslo 
vzorku Označení Materiál Parametry stroje 

č. 10 CM20 
S235J2C+N 

tl. 20 mm 

Výkon 1500 W 
Pulzní frekvence 10 Hz 

Rychlost 0,06 m/min 
Vzdálenost trysky 1,00 mm 

Tlak plynu 0,60 bar 
Chlazení Coolline ANO 
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                           Obr.67 Mikrostruktura vzorku č. 10 (100x zvětšeno) 

 

 

           Tab. 28 Tabulka naměřených hodnot velikosti TOO  konstrukční oceli tl.15 a 20mm 

S235JRC+N – tloušťka 15 mm 

Číslo 
vzorku 

Označení Technologie Kontura Naměřené 
hodnoty TOO 

[mm] 

Průměrná 
šířka TOO 

[mm] 
č. 1 NV 15  

Normální 
velká 0,15 - 0,20 0,175 

č. 2 NS 15 střední 0,15 - 0,20 0,175 
č. 3 NM 15 malá 0,10 - 0,15 0,125 
č. 4 CV 15  

Coolline 
velká 0,10 - 0,12 0,110 

č. 5 CM 15 malá 0,10 - 0,15 0,125 
 

S235J2C+N – tloušťka 20 mm 

Číslo 
vzorku 

Označení Technologie Kontura Šířka TOO 
[mm] 

Průměrná 
šířka TOO 

[mm] 
č. 6 NV 20  

Normální 
velká 0,15 - 0,25 0,175 

č. 7 NS 20 střední 0,15 - 0,25 0,175 
č. 8 NM 20 malá 0,15 - 0,25 0,175 
č. 9 CV 20  

Coolline 
velká 0,15 - 0,30 0,225 

č. 10 CM 20 malá 0,15 - 0,25 0,175 
 

Jelikož byly výsledky při řezání běžnou technologií shodné s parametry pro velkou 

i střední konturu, jak pro materiál S235JRC+N tloušťky 15 mm, tak pro materiál 

S235J2C+N tloušťky 20 mm, bylo možno sestavit grafické srovnání běžné technologie 

s technologií Coolline.  



 

 

Obr.68 Ší

Obr.69 
 
 
Z výsledků je patrné, že se velikost tepeln

chlazení řezu Coolline nijak zásadn
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Šířka TOO materiálu S235JRC+N tloušťky 15

 

 Šířka TOO materiálu S235J2C+N tloušťky 20 mm

 je patrné, že se velikost tepelně ovlivněné oblasti př

ezu Coolline nijak zásadně nemění od běžného laserového ř

 
 
 

 

ky 15 mm 

 

ky 20 mm 

né oblasti při použití technologie 

žného laserového řezání.  
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3.3.2  Měření  tvrdosti HV 0,1 
 

Měření tvrdosti bylo provedeno v mechanické zkušebně firmy ZPS – Slévárna, a.s. 

Měření tvrdosti bylo pouze doplňujícím měřením. Pro měření byly použity vzorky 

z metalografického šetření. Celkem byly měřeny 3 vzorky zpracované technologií 

Coolline. Měření bylo provedeno metodou dle Vickerse na tvrdoměru Leco využívající 

software AMH 2000. 

                               Tab. 29 Měření mikrotvrdosti vzorku č.4 

Vzorek číslo Označení 

č.4 CV15 

Bod 
měření 

Vzdálenost od 
povrchu řezu 

[mm] 

 
Tvrdost 

1 0,05 288 HV 0,1 
2 0,1 199 HV 0,1 
3 0,15 195 HV 0,1 
4 0,2 173 HV 0,1 
5 0,25 167 HV 0,1 
6 0,3 155 HV 0,1 
7 0,35 148 HV 0,1 
8 0,4 153 HV 0,1 
9 0,45 157 HV 0,1 

10 0,5 153 HV 0,1 
11 0,6 146 HV 0,1 
12 0,7 148 HV 0,1 
13 0,8 145 HV 0,1 
14 0,9 149 HV 0,1 
15 1 136 HV 0,1 

 

 

Obr.70 Průběh tvrdosti vzorku č. 4 
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                               Tab. 30 Měření mikrotvrdosti vzorku č.5 

Vzorek číslo Označení 

č.5 CM15 

Bod 
měření 

Vzdálenost od 
povrchu řezu 

[mm] 

 
Tvrdost 

1 0,05 253 HV 0,1 
2 0,1 169 HV 0,1 
3 0,15 142 HV 0,1 
4 0,2 147 HV 0,1 
5 0,25 145 HV 0,1 
6 0,3 141 HV 0,1 
7 0,35 143 HV 0,1 
8 0,4 137 HV 0,1 
9 0,45 145 HV 0,1 

10 0,5 142 HV 0,1 
11 0,6 127 HV 0,1 
12 0,7 133 HV 0,1 
13 0,8 127 HV 0,1 
14 0,9 125 HV 0,1 
15 1 125 HV 0,1 

 

 
Obr.71 Průběh tvrdosti vzorku č. 5 

 

 

 

 

 

                               Tab. 31 Měření mikrotvrdosti vzorku č.9 
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Vzorek číslo Označení 

č.9 CV20 

Bod 
měření 

Vzdálenost od 
povrchu řezu 

[mm] 

 
Tvrdost 

1 0,05 214 HV 0,1 
2 0,1 224 HV 0,1 
3 0,15 236 HV 0,1 
4 0,2 206 HV 0,1 
5 0,25 202 HV 0,1 
6 0,3 170 HV 0,1 
7 0,35 169 HV 0,1 
8 0,4 173 HV 0,1 
9 0,45 154 HV 0,1 

10 0,5 169 HV 0,1 
11 0,6 146 HV 0,1 
12 0,7 161 HV 0,1 
13 0,8 153 HV 0,1 
14 0,9 153 HV 0,1 
15 1 139 HV 0,1 

 

 
 

Obr.72 Průběh tvrdosti vzorku č. 9 

Z grafů lze vyčíst zvýšenou tvrdost v tepelně ovlivněné části. U vzorků tloušťky 

15 mm vzniká na hranici řezu dokonce velmi tvrdá tenká vrstva, která je dvojnásobkem 

oproti tvrdosti jádra materiálu. Tato hodnota následně prudce klesá a poté se plynule 

snižuje až na tvrdost základního materiálu. Zejména tato vrstva nepříznivě ovlivňuje 

životnost nástroje při následném opracování, proto nejsou kontury opracované laserem 

vhodné pro jemnější obrábění např. zhotovení závitů. 
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3.4  Vyhodnocení dat 
 

Výsledky měření byly zohledněny a zaneseny do tabulek, které poslouží jako příručka 

pro technologa/programátora. Technolog na základě těchto doporučení zvolí technologický 

postup, kdy se rozhoduje, které vnitřní obrysy a díry budou obráběny laserem a které 

budou vrtány, popřípadě frézovány. Programátor se na základě tabulky rozhodne 

pro standardní technologii nebo technologii CoolLine. 

 

    Tab. 32 Tabulka hodnot pro laserové pálení konstrukční oceli tl.15 a 20mm 

Tloušťka: 15mm CoolLine Normal 

Rychlost řezání 1,5 m/min 1,75 m/min 

Max. doba zapichování 
(PierceLine) 

4 s 0,9 s 

Očekávaná doba zapichování 

(PierceLine) 

2 s 0,45 s 

Šířka TOO 0,12 mm 0,2 mm 

Minimální šířka můstku  6 mm 14 mm 

Minimální průměr díry Pro díry < 15mm doporučeno 

redukované najíždění 

Velká kontura 9,5 mm 12 mm 

Střední kontura - 9 mm 

Malá kontura 6 mm 6 mm 

Hodinová sazba 3015 Kč/hod * 3000 Kč/hod 

   

Tloušťka: 20mm CoolLine Normal 

Rychlost řezání 1,2 m/min 1,2 m/min 

Max. doba  zapichování  
(PierceLine) 

8,7 s 5,6 s 

Očekávaná doba zapichování 

(PierceLine) 

4,35 s 2,8 s 

Šířka TOO 0,3 mm 0,25 mm 

Minimální šířka můstku  10 mm 20 mm 

Minimální průměr díry Pro díry < 25mm doporučeno 

redukované najíždění 

Velká kontura  13 mm 28 mm 

Střední kontura - - 

Malá kontura - - 

Hodinová sazba 3315 Kč/hod * 3300 Kč/hod 

*u technologie CoolLine je připočtena spotřeba vody + 15 Kč/hod 



 

 

4.  Technicko – ekonomické z
 

Laserová technologie 

podmínky. Při kalkulaci je proto nutné brát

Mezi faktory ovlivňující cenu výrobku pat

obsluha stroje, cena spotř

ovlivňuje spotřebovaná elekt

na materiál, který činí až 50% ceny vyrobeného dílu a strojní náklady. Ve strojních 

nákladech se může odrážet nap

 

4.1  Kalkulace dílu 
 

Pro názornost nákladnosti technologie CoolLine byla provedena kalkulace dílu 

vyráběného z experimentálního materiálu 

z reálné objednávky, který slouží jako patka ohýbacích center firmy Salvagnini.
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ekonomické zhodnocení výsledků

Laserová technologie má široké využití, avšak je velmi drahá a náro

i kalkulaci je proto nutné brát v potaz velké pořizovací a provozní náklady.

ňující cenu výrobku patří zejména cena materiálu, strojní náklady, 

obsluha stroje, cena spotřebovaného plynu a spotřeba elektřiny. Nejmén

ebovaná elektřina a strojní plyn, naopak nejvíce cenu ovliv

činí až 50% ceny vyrobeného dílu a strojní náklady. Ve strojních 

že odrážet např. pořizovací cena stroje, náklady na údržbu a opravy.

Obr.73 Faktory ovlivňující cenu výrobku 

 

Pro názornost nákladnosti technologie CoolLine byla provedena kalkulace dílu 

experimentálního materiálu S235JRC+N tloušťky 15 mm. Ú

který slouží jako patka ohýbacích center firmy Salvagnini.

Elektřina

3%
Plyn

3%

Obsluha

18%

Stroj

26%

Materiál

50%

hodnocení výsledků experimentu 

velmi drahá a náročná na okolní 

izovací a provozní náklady. 

í zejména cena materiálu, strojní náklady, 

iny. Nejméně výslednou cenu 

jvíce cenu ovlivňují náklady 

iní až 50% ceny vyrobeného dílu a strojní náklady. Ve strojních 

stroje, náklady na údržbu a opravy.  

 

Pro názornost nákladnosti technologie CoolLine byla provedena kalkulace dílu 

ky 15 mm. Účelně byl vybrán díl 

který slouží jako patka ohýbacích center firmy Salvagnini. 



 

 

Pro kalkulaci je důležitým vstupním parametrem hodinová sazba stroje, kterou si firma 

MRB Sazovice, spol. s r.o. ú

parametrem je cena materiálu, která je u rozm

prodejce hutního materiálu

4.1.1  Kalkulace dílu pro b

 

Na tabuli o rozměrech 15x1500x3000 mm je p

14 mm vytíženost 56 díl

programu 55,25 minut. 

 
Výsledná cena dílu vychází ze vzorce:
 

á	 	

 
á	 	

 
56

55
 

á / í 	

 

	 í
3000	

60,81
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Obr.74 Kalkulovaný díl  
 

ůležitým vstupním parametrem hodinová sazba stroje, kterou si firma 

MRB Sazovice, spol. s r.o. účtuje na 3000 Kč za hodinu řezání. Dalším vstupním 

parametrem je cena materiálu, která je u rozměru 15x1500x3000 mm 

prodejce hutního materiálu 11 339 Kč. 

Kalkulace dílu pro běžnou technologii 

ěrech 15x1500x3000 mm je při minimální šíř

mm vytíženost 56 dílů. Při naprogramování takto vytížené tabule bude doba

 

vychází ze vzorce: 

	 č/ 	

	 í ů/
	 á / í 	 č

3000	 č/  

56

55,25
	60 60,81	 í ů/  

	 á

č 	 	 	

11339

56
202,5	 č 

	

81	
	202,5 , 	 č 

ležitým vstupním parametrem hodinová sazba stroje, kterou si firma 

řezání. Dalším vstupním 

00 mm dle platného ceníku 

šířce mezery mezi díly 

i naprogramování takto vytížené tabule bude doba běhu 

	 	 í 	 č/ í  



 

 

4.1.2  Kalkulace dílu pro technologii CoolLine

 

Na tabuli o rozměrech 15x1500x3000 mm je p

6 mm vytíženost 61 dílů

programu 77,67 minut. 

 

á	 	
 

61

77
 

á / í 	

 

	 í
3015

47,12
 

     Tab. 33 Tabulka kalkulace díl

CoolLine

 

Produktivita 

 
Cena dílu 

 
 

249,9 Kč/ks 

 
Cena dílu vyráběného technologií CoolLine 

jako u běžné technologie

i nižší produktivita tohoto systému. V

Výhodou je ovšem kvalita 

vhodně využít např. při no

programu a proces je bezpe
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Kalkulace dílu pro technologii CoolLine 

ěrech 15x1500x3000 mm je při minimální šíř

dílů. Při naprogramování takto vytížené tabule b

 

3015	 č/  

61

77,67
	60 47,12	 í ů/  

	 á

č 	 	 	

11339

61
185,9	 č 

3015

12	
	185,9 , 	 č 

Tabulka kalkulace dílů 

CoolLine Normální technologie

 

Produktivita 

      

 

 

 

   47,12 ks/hod. 

 

 

 
Cena dílu 

 
 

251,8 Kč/ks 

ěného technologií CoolLine byla vykalkulována

žné technologie, avšak doba zpracování jednoho dílu byla

produktivita tohoto systému. V tomto případě se tedy tato aplikace

Výhodou je ovšem kvalita řezu bez větších vad a uspořený materiál

ři nočním provozu bez obsluhy, kdy není tolik d

programu a proces je bezpečně ošetřen. 

inimální šířce mezery mezi díly 

i naprogramování takto vytížené tabule bude doba běhu 

Normální technologie 

 

 

 

 

 

60,81 ks/hod. 

 

 

byla vykalkulována téměř ve stejné výši 

byla delší. Z toho plyne 

 se tedy tato aplikace příliš nevyplatí. 

materiál. Tuto aplikaci lze 

ním provozu bez obsluhy, kdy není tolik důležitý ušetřený čas 
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Závěr 
 

Diplomová práce se zabývá využitím technologie chlazením laserového řezu vodou 

pro mezní tloušťky ocelového plechu válcovaného za tepla v porovnání s běžnou 

technologií. U tlouštěk ocelového plechu 15 – 25 mm se při řezání laserem v materiálu 

akumuluje velké množství tepla, což způsobuje řadu negativních poruch. Existuje mnoho 

metod, jak lze omezit výskyt těchto vad. Jedním ze způsobů je právě použití chlazení 

laserového chlazení vodou. Cílem práce bylo analyzovat možnosti sytému chlazení 

CoolLine, naleznout nové poznatky spojené s touto problematikou a stanovit podklady pro 

uřčení kdy je tento systém vhodné použít v praxi. 

Práce ukazuje současný stav laserového řezání a procesu chlazení laserového řezu 

vodou. Popisuje systém chlazení CoolLine. A dále se zabývá využitím systému CoolLine 

v oblasti řezání kruhových otvorů a vadami laserového řezu zahrnutými v normě 

ČSN EN 12584.  

 

Experiment byl proveden ve spolupráci s firmou MRB Sazovice, spol. s r.o., která 

poskytla zkušební materiály S235JRC+N a S235J2C+N a umožnila výrobu vzorků           

na plynovém CO2 laseru TruLaser 5040 značky Trumpf. Celkem bylo vytvořeno 75 kusů 

zkušebních vzorků, které byly následně podrobněji zkoumány. Jako hodnotící parametry 

kvality řezné plochy byl zvolen parametr drsnosti Rz5 zahrnut v normě                         

ČSN EN ISO 9013. Měření drsnosti Rz5 bylo provedeno na konturoměru Mitutoyo 

Contracer CV-1000. Dále bylo provedeno měření kruhových otvorů válečkovými měrkami 

a třídotekovým dutinoměrem. Pozornost byla věnována také metalografické analýze. Byla 

sledována šířka tepelně ovlivněné oblasti, kde nebylo prokázáno výrazného snížení této 

oblasti při použití chlazení řezu vodou oproti běžné technologii. Jako doplňující měření 

byla u tří vzorků provedená zkouška tvrdosti tepelně ovlivněné oblasti. Na základě 

zjištěných údajů bylo vytvořeno doporučení pro praktickou realizaci. V závěru byla 

provedena kalkulace dílu vyráběného z materiálu S235JRC+N tloušťky 15 mm. 

Z experimentu vyplývá, že použití systému CoolLine při řezání konstrukční oceli 

o tloušťce 15 mm má podobné výsledky jako běžná technologie. Pouze v oblasti minimální 

mezery mezi jednotlivými řezy je technologie chlazení řezu ve větší výhodě, kterou lze 

využít v podobě ušetření materiálu nebo řezání specifických dílů s úzkými stěnami. Větší 

potenciál má využití systému CoolLine při řezání konstrukční oceli o tloušťce 20 mm, kde 

je oproti běžné technologii větší rozdíl v možnostech vyrobitelnosti děr a kvalitě řezu.               
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