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Přehled použitých symbolů a zkratek 

Název:     Význam: 

 

LASER    Light Amplification by Stimulated Emission 

     of Radiation 

MOD     rozložení intenzity záření v průřezu výstupního 

     paprsku laseru 

TEM00     rozložení intenzity záření pomocí Gaussovy křivky 

TEM10     rozložení intenzity záření 

DIAS     Digitální Inteligentní odstupový Systém 

CNC     počítačem řízený obráběcí stroj 

YAG     yttrio – hlinitý granát 

YLF     yttrium fluorid lithia 

CO2     chemická značka oxidu uhličitého 

GaAs     polovodičový laser 

λ     vlnová délka [m] 

η     účinnost laseru [%] 

Qv     úběr materiálu [cm3.min-1] 

Ep     měrná práce [J.mm-3] 

Nhs     hodinové náklady na 

     provoz stroje [Kč/hod]  

Os     odpisy stroje [ Kč/rok] 

kus     koeficient údržby stroje 

CE     cena energie [Kč/kWh] 

Cs     cena stroje [Kč] 

Zs     počet let za kolik se stroj odepíše 

Fč     časový fond stroje [hod] 

sm     směnnost 

ηs     využití stroje 

Nk     náklady na kus [Kč] 
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t     čas [s] 

x     součinitel polohy neutrální vrstvy  

f     frekvence [Hz] 

v     řezná rychlost [m.min-1] 

P     výkon laseru [W] 

Rm     mez pevnosti v tahu [Pa] 

Re     mez kluzu [Pa] 

A     tažnost [%] 
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1 Úvod do problematiky 

 
Objev laseru je možno bez velkého přehánění zařadit mezi fyzikální události prvořadé 

důležitosti. Jeho význam může být srovnán se závažností objevů, jako jsou např. parní stroj, 

elektrický proud, štěpení atomového jádra, raketová technika, polovodiče a několik málo 

dalších. [1] 

 Lasery v poslední době stále více vstupují do našeho života a ovlivňují širokou řadu 

nejrůznějších odvětví. Bez použití laserů se dnes neobejde řada  moderních oborů, jako jsou 

kosmický průmysl, komunikační a navigační systémy a další obory. Pro průmyslové využití 

se dnes používají zejména v oblastech, jako jsou zpracovaní materiálu, stavebnictví, medicína, 

diagnostika a další. 

Počátky vzniku laseru sahají do roku 1955 , kdy byl vytvořen první, principiálně nový 

zdroj koherentního mikrovlnného záření – maser. Autoři byli ruští fyzici N.G. Basov, A. M. 

Prochorov a americký fyzik C.H. Townes, kteří získali nobelovu cenu. Roku 1960 americký 

fyzik T. Maiman zkonstruoval první optický laser a v tomto roce vznikly první plynové a 

rubínové lasery.[5] 

LASER je zkratkou vytvořenou z prvních písmen anglického názvu „ Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation“ , což v překladu znamená „ zesílení 

světla pomocí stimulované emise záření“. 

Další vývoj laserů znamenal nárůst kvality paprsku a také technologií. Mezi největší 

novinky poslední doby můžeme zařadit vláknové a kotoučové lasery. 
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2 Obrábění soustředěným paprskem 

Obrábění laserem patří mezi moderní technologie zpracování materiálu. Tento způsob 

laserového obrábění je založený na přeměně světelné energie na energii tepelnou. Působením 

soustředěného paprsku na malou plochu se materiál zahřívá , taje a odpařuje se. U 

používaných laserů je obvykle výstupní energie 10 -15 J.  

Světelné záření emitované impulsním laserem, např. rubínovým, je jak známo 

monochromatické a koherentní, šíří se v podobě svazku o velmi malé rozbíhavosti a zároveň 

může mít velký výkon. [9]. 

 Světelný paprsek generovaný laserem je 100 000 krát intenzivnější než světlo. 

Obrobitelnost materiálu ovlivňují zejména tyto vlastnosti: 

• absorpce - schopnost materiálu pohltit světelnou energii generovanou 

laserovým systémem a měnit ji na energii tepelnou, 

• tepelná vodivost – je dána součinitelem tepelné vodivosti, 

• Odrazivost – poměr odražené energie k energii dopadající. 

 

Obrobitelnost materiálu laserem je tím lepší, čím větší je absorpce materiálu, menší 

jeho tepelná vodivost a menší odrazivost povrchu obrobku.[3] 

2.1 Konstrukční části laseru 
 

Obr. 1 Schéma laseru  [3] 

1-laserová hlavice, 2-rezonátor, 3-laserové médium, 4-polopropustné zrcadlo,5-výstupní 

zařízení, 6-zdroj energie buzení, 7-budící zařízení, 8-chladící systém,  9-nepropustné zrcadlo 
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Lasery se skládají z těchto konstrukčních prvků: 

• laserová hlavice -  je složena z laserového média a rezonátoru. Laserové 

médium určuje délku vlnového záření a umožňuje odvádět teplo, vzniklé při 

tomto procesu. Toto médium může být  ve stavu pevném, plynném, nebo 

tekutém. Úkolem rezonátoru je zformovat a zesílit záření. Skládá se nejméně 

ze dvou zrcadel. Zakřivení a průměr těchto zrcadel ovlivňuje rozdělení 

intenzity záření a divergenci paprsku, 

• budící zařízení – při buzení pevných laserových médií používají zejména 

lampy-výbojky, zatímco plynné laserové médium se budí stejnosměrným nebo 

střídavým proudem, 

• zdroj energie buzení – síťový napáječ, 

• chladící zařízení – úkolem tohoto zařízení je odvést nevyužitou tepelnou 

energii. U běžně používaných laserů v technologii se používá pro chlazení 

nejvíce voda. Chladí okruh se skládá ze dvou větví ( vnitřní a vnější). 

 

2.2 Rozdělení intenzity záření v průřezu výstupního paprsku laseru 
Toto rozdělení představuje tzv. MOD. Pod tímto pojmem si můžeme představit 

označení pro vlastní kmity elektromagnetického pole v rezonátoru, které je charakterizované 

danou frekvencí. U většiny technologických operací se používá MOD označovaný TEM00. 

TEM00 má intenzitu záření rozloženou podle Gaussovy křivky. Pro tepelné zpracování a 

nanášení povlaků se používá MOD označovaný TEM10. 

 

a) TEM00    
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b) TEM 10   

Obr. 2 Rozdělení intenzity záření v průřezu výstupního 

paprsku laseru [3] 

 

2.3 Základní rozdělení laserů 
Lasery nejčastěji rozdělujeme podle těchto hledisek: 

• podle aktivního prostředí : pevnolátkové, kapalinové, plynové, polovodičové, 

plazmatické 

• podle druhu buzení : optické, chemické, elektrickým výbojem, elektronovým 

svazkem, tepelnými změnami 

• podle vlnových délek optického záření (viz .obr. 3) : infračervené, viditelného 

světla, ultrafialové, rentgenové 

 

 

Obr. 3 Rozdělení laserů podle vlnových délek [5] 
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• podle typu energetických hladin 

• podle režimu provozu laseru : kontinuální režim, impulsní režim 

• podle délky pulzu : s krátkými pulzy, s velmi krátkými pulzy (nanosekundové), 

s dlouhými pulzy. 

 

Na obr. 4 můžeme vidět podíl jednotlivých druhů laserů na trhu. Z tohoto grafu lze 

vyčíst, že největší podíl na trhu má průtočný CO2 laser. Zatím nejnižší podíl na trhu má 

diodový laser. 

Obr. 4 Typy laserů [4] 

 

Na obr. 5 máme procentuální podíl použití laserů pro různé technologie.  Z tohoto 

grafu lze vyčíst, že nejvíce se laser v technologii používá pro řezání 

Obr. 5 Procentuální podíl laserových aplikací [5] 
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2.3.1 Pevnolátkové lasery 
 

Aktivní prostředí této skupiny laserů tvoří pevné krystalické, případně amorfní látky 

dopované příměsí vhodných iontů.[1] Jako základní materiál, který určuje technické vlastnosti 

daného krystalu je matrice. Tato matrice musí být průzračná a opticky homogenní. 

Nejčastějšími aktivátory jsou  některé prvky skupiny železa ( Cr, Ni, Co) a lantanoidy (Nd). 

Aktivní látky musí také splňovat technologické požadavky, např.: možnosti opracování, 

leštění atd. 

Většina těchto laserů pracuje v pulzním režimu. K nejznámějším druhům 

pevnolátkových laserů patří: 

• rubínový laser – aktivním prostředím tohoto laseru je krystal generující záření 

o vlnové délce λ = 0,694 µm. Používá se především pro vrtání tvrdých 

materiálů a v lekařství. Tento laser většinou pracuje v pulzním režimu. 

• Nd:YAG laser – aktivním prostředím je krystal yttriumaluminumgranát 

dopovaný neodymem. Pracuje v pulzním i kontinuálním režimu při vlnové 

délce λ = 1,06 µm. Používá se pro vrtaní, řezání, svařování a žíhání. 

• Nd:sklo laser – aktivním prostředím je amorfní materiál (sklo). Pracuje 

v pulzním režimu a používá se pro režimy práce s malou opakovací frekvencí. 

• Er:YAG laser – paprsek má vlnovou délku 1,56 a 2,94 µm. Používá se 

především v laserových dálkoměrech. 

• Nd:YLF laser – aktivním prostředím je lithiumyttriumfluorid. Paprsek tohoto 

laseru má vlnovou délku 1,053 µm. 

• Diodové lasery –  v poslední době zaznamenávají velký rozvoj. U těchto laserů 

jsou výbojky nahrazeny laserovými diodami. Mezi největší přednosti těchto 

laseru patří menší spotřeba elektrické energie, vyšší účinnost, nižší provozní 

náklady a vyšší trvanlivost diod ( až 10 000 hodin). 
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Obr. 6 Konstrukce Nd:YAG laseru [4] 

 

2.3.2 Kapalinové lasery 
 

U těchto laserů jsou aktivním prostředím roztoky organických barviv nebo speciální 

kapaliny, které jsou dopovány ionty vzácných zemin. Pro buzení se používá optické zařízení. 

Použití kapalinových laserů je především ve spektroskopii. Novou aplikací je využití 

možnosti naladění přesné vlnové délky v medicíně – ve fotodynamické terapii, kdy se 

působením záření přesné vlnové délky ničí rakovinotvorný nádor předem napuštěný 

speciálním organickým barvivem. Toto barvivo se působením laserového záření rozpadá a 

volný generovaný kyslík ničí rakovinotvorné buňky. [4] 

 

2.3.3 Plynové lasery 
 

Aktivním prostředím plynových laserů jsou plyny nebo směsi plynů a pár. Tyto lasery 

pracují nejčastěji v kontinuálním režimu, ale byly vyvinuty také lasery s pulzním režimem. 

Lze je budit  chemickou reakcí, elektrickým výbojem, fotodisociací, průchodem svazků 

rychlých elektronů nebo opticky. 

Základní rozdělení plynových laserů: 

• argonový laser – nejvýkonnější laser vytvářející záření ve viditelné oblasti 

spektra. Budí se elektrickým výbojem a aktivním prostředím jsou ionty 

argonu.Vlnové délky jsou např. 457,9 nm , 465, 7 nm a další. 
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• heliumneonový laser – budí se v elektrickým výbojem. Aktivním prostředím 

jsou atomy neonu. Tento druh laseru pracuje při vlnových délkách 1,15 µm , 

3,39 µm a 0,633 µm a nachází uplatnění hlavně v měřící technice (v geodézii). 

• excimerový laser – budí se buď elektrickým výbojem nebo svazkem 

elektronů. Aktivním prostředím jsou excimery (nestabilní molekuly). Používají 

se např. v technologii ( popisování součástí, vrtání ), v medicíně a fyzikálním 

výzkumu. 

• CO2 – laser 

 

CO2 laser 

Je to jeden z nepoužívanějších a nejvýkonnějších laserů pro technologické aplikace. 

Aktivním médiem je směs oxidu uhličitého, helia a dusíku. Tyto lasery vyzařují světlo 

s vlnovou délkou 10,6 µm a budí se působením jednosměrného nebo střídavého napětí. U 

těchto laserů důležitá čistota plynů. Doporučená čistota některými výrobci, je uvedená 

v tab.1. 

 

 

 

Obr. 7 Konstrukce CO2 laseru [4] 
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Mezi výrobce těchto laserů patří např. firmy Trumpf a Rovin – Sinar. Lasery 

s výkonem 500 -6000 W se používají většinou pro řezání ocelových plechů do 25mm, řezání 

trubek a různých profilů. Umožňují snadné naprogramování řezu a tudíž jsou vhodné i pro 

malé a střední série. Hliník je možno řezat do tloušťky 15 mm a mosaz do 8mm.[6] 

Obr. 8 Nová řada výkonného CO2 laseru TruFlow [6] 

 

CO2 lasery s výkonem nad 6000W se používají převážně pro svařování ve 

velkosériové výrobě. 

 

Tab. 1 Doporučená čistota plynu některými výrobci ( v %) [5] 

Společnost/ plyn He N2 CO2 

Air Liquide 99,995 99,999 99,5 

 
 

Nevýhodou CO2  laseru oproti pevnolátkovým a diodovým laserům je to, že neumí 

vést výstupní paprsek od jeho zdroje k místu užití optickým vláknem. V poslední době se 

firmy snažily najít řešení a přišly s koncepcí umístit laser přímo na rameno kloubového 

robotu. Tím se zkrátila optická cesta paprsku a snížila se i hmotnost laseru. Pro tuto 

kombinaci se jeví jako nejvhodnější  difuzně chlazený TruCoax (Trumpf).[6] 
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Obr. 9 Laser TRUMPF TruCoax [7] 

2.3.4 Polovodičové lasery 
 

Mezi největší výhody polovodičových laserů patří kompaktnost, vysoká účinnost až 

50 % a možnost přeladění v širokém spektrálním pásmu. Nevýhodou těchto laserů je 

rozbíhavost vzniklého záření a závislost na teplotě aktivního prostředí. Aktivním prostředím 

je polovodičový materiál, který obsahuje nerovnovážné elektrony a díry. Tyto lasery 

nacházejí uplatnění zejména při řezání, svařování a popisování součástí. 

Mezi základní druhy těchto laserů patří: 

• diodový laser (viz obr. 10) – budí se svazkem elektronů, fotony nebo 

elektrickým polem. Záření je na vlnové délce v rozsahu 808 až 940 nm. 

Diodové lasery jsou o výkonech 30 až 8000 W. 

• injekční polovodičový laser – aktivní prostřední se u tohoto druhu laseru 

skládá z polovodiče typu P a N, které vytváří tzv. PN přechod. Tento laser se 

budí přiložením elektrického pole k polovodičovému přechodu. Mezi 

nejznámější představitele patří GaAs polovodičový laser. 
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Obr. 10 Konstrukce diodového laseru [4] 

2.4 Srovnání parametrů nejpoužívanějších laserů v technologii 
 

Srovnání parametrů nejpoužívanějších laserů popisuje tab. 2. Z této tabulky vyplívá, 

že při porovnání vychází nejlépe diodový laser. Mezi největší přednosti tohoto laseru patří 

vysoká účinnost 30 až 50 %, menší rozměry, vysoká životnost a také nízké provozní náklady. 

Tento laser ale zatím v technologii není rozšířený jako CO2 laser. 

 
Tab. 2 Srovnání parametrů laserů [4] 

Vlastnosti CO2 laser Nd:YAG laser Diodový laser 

Vlnová délka λ [µm] 
 

10,6 
 

1,06 
 

0,3 až 30 
 

Účinnost η [%] 10 až 15 3 až 8 30 až 50 

Velikost pracovní 
hlavy laseru [dm3] 

103 102 1 

Střední výstupní 
výkon [kW] 

 
             do 30 

 
do 4 

 

 
do 6 

 
Střední intenzita 

zaostřeného paprsku 
[w/cm2] 

106…30 105…9 103…5 

Interval údržby [h] 1000 500 2000 až 10 000 
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2.5 Nové trendy v oblasti laserových technologií 

2.5.1 Vláknový  laser 
Vláknové lasery patří mezi největší novinky poslední doby. Klíčovým prvkem jsou 

speciální světlovodná optická vlákna. Tyto lasery se budí opticky a aktivním médiem je 

skleněné vlákno dopované ionty, které je dlouhé několik metrů. 

Mezi výhody těchto laserů patří: 

• životnost diody cca 100 tisíc hodin, 

• kompaktní rozměry, 

• vysoká účinnost (25 %), 

• vysoká spolehlivost, 

• nejsou zde pohyblivé součásti, 

• nízké náklady na údržbu a levný provoz, 

• poměrná jednoduchost, 

• laser stačí chladit pouze vzduchem. 

 

2.5.2 Kotoučový laser 
U tohoto laseru je aktivním prvkem tenký polovodičový kotouč o tloušťce několik 

desetin milimetru, který je z ytria nebo hliníku. Pro dosažení potřebného výkonu je nutné, aby 

světlo procházející sběrnou čočkou, co nejčastěji prošlo kotoučem. Výhodou toho druhu 

laseru je možnost zaostřit paprsek až do vzdálenosti 1 metru. Tyto lasery si v poslední době 

oblíbily některé automobilky (např. Audi), které požadují pro dané účely, rychlého dálkového 

svařování. Toho se využívá např. při svařování karosérií a dalších dílů. Kotoučové lasery mají 

vyšší výkon, což umožňuje větší vzdálenost laseru od obrobku. 
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Obr. 11 Kotoučový laser firmy TRUMPF [6] 

 

2.6 Použití laserů 
Mezi hlavní přednosti při použití laserů v technologii patří: 

• malá tepelně ovlivněná oblast opracovávaného obrobku, 

• čistý a tichý průběh obrábění ( není potřeba řezná kapalina ), 

• vysoká přesnost, 

• laser je nekontaktní nástroj, tudíž nedochází k opotřebení nástroje, 

• jsou adaptabilní ( při změně technologie není potřeba měnit nástroj). 

 

Mezi hlavní nevýhody můžeme zahrnout: 

• vysokou pořizovací cenu stroje, 

• vysoké požadavky na kvalifikaci pracovníka obsluhující stroj, 

• vysoká energetická náročnost. 

 

2.6.1 Řezání 
Při řezání nachází lasery velmi velké uplatnění. Při této technologii se nejvíce 

používají CO2 lasery se středním výkonem do 15 kW a je možno řezat konstrukční oceli do 

tloušťky 20 mm. Pro přesnější řezy se používají Nd-YAG lasery o výkonech 100 – 1000 W a 

můžeme s nimi řezat konstrukční ocel do tloušťky 6mm. 
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   1-asistentní plyn 

   2-řezací tryska 

   3-pracovní vzdálenost    trysky 

   4-rychlost 

   5-tavenina 

   6-odtavený materiál 

   7-stopy po paprsku laseru 

   8-tepelně ovlivněná oblast 

   9-šířka řezu 

  

 

 Obr. 12 Princip řezaní laserem [8] 

 

Princip laserového řezaní spočívá ve vysoké energii laserového paprsku soustředěného 

na malou plošku obráběného materiálu, přičemž dochází k tavení materiálu. Řez se vytváří 

pohybem laserového paprsku po obráběném materiálu. Řezná mezera bývá obvykle 0,1 až 

1mm. Při řezaní laserem dosahujeme kvality řezu ( Ra = 3,6 až 12 µm) a tloušťky ovlivněné 

oblasti 0,05 až 0,2 mm. Rychlost řezání závisí na tloušťce a druhu materiálu, výkonu laseru, 

způsobu řezání atd. Parametry pro řezaní uhlíkových ocelí jsou v tab. 3. 

 

    Tab. 3 Parametry řezání uhlíkových ocelí [5] 

Tloušťka plechu 

(mm) 

Výkon laseru 

(kW) 

Rychlost řezání 

(mm.s-1) 

Řezný plyn Tlak řezného 

Plynu (MPa) 

1 0,4 40 O2 0,5 

2 0,6 30  0,6 

4 1,0 25  0,5 

6 1,2 20  0,5 

8 1,2 20  0,8 

 

 

 

 



Katedra obrábění a montáže  Diplomová práce 
 

 19 

2.6.2 Svařování 
 

Svařování patří mezi velmi náročné aplikace použití laserového paprsku. Svarové 

spoje musí splňovat požadavky na minimální deformace, celistvost spoje, fyzikální, 

mechanické vlastnosti a další. Požaduje se co nejužší a nehlubší svar.[5] 

Pro svařování se nejvíce používají CO2 , Nd:YAG a diodové lasery. 

Svařování provádíme většinou dvěma způsoby: 

a) vedením tepla 

b) hloubkové 

1-plazma, 2-tavenina, 3-„ klíčová dírka“,4-penetrační hloubka 

Obr. 13 Metody svařování laserem [8] 

  

Mezi největší výhody laserového svařování patří: 

• možnost provedení svaru i při přístupu z jedné strany,  

• vysoká rychlost svařování, 

• vysoká flexibilita, 

• vysoká výsledná kvalita svaru, 

• proces svařování je bezkontaktní, 

• malá tepelně ovlivněná oblast, 

• možnost svařovat obtížně svařitelné materiály (např. titan a jeho slitiny). 

Laserové svařovaní se nejčastěji provádí bez přídavného materiálu.Velmi důležité jsou 

při svařování také jeho parametry, které ovlivňují kvalitu svaru a také efektivnost využití 

laseru. 
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Základní parametry pro kontinuální režim svařování: 

-výkon laserového paprsku 

-rychlost svařování              

-parametry fokusačního systému [5] 

 

Základní parametry pro kontinuální režim svařování: 

-energie impulsu 

-maximální výkon impulsu 

-délka impulzu 

-frekvence impulsu 

-poloha ohniska vzhledem k povrchu materiálu 

-rychlost svařování. [5] 

Svařitelnost materiálu laserem závisí zejména na chemickém složení svařovaného 

materiálu a rozměrech. 

Na obr. 14 můžeme vidět průřezy svarů pro různé typy laserů. 

 

Obr. 14 Typické průřezy svarů [5] 
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2.6.3 Vrtání 
 

Vrtání laserem se používá převážně pro otvory o rozměrech 10 až 100mm. Otvory 

mohou být kruhové, ale i různých tvarů, do hloubky až 50 mm. Touto technologií můžeme 

vrtat kovy, plasty, dřevo, sklo a další materiály. Pro vrtání používáme převážně pulzní lasery 

s vysokou intenzitou laserového svazku. Vrtaní laserem se používá např. pro výrobu 

vstřikovacích trysek. 

Pro vrtaní laserem se používají tyto lasery: 

• Nd:YAG lasery – tyto lasery nacházejí uplatnění zejména při vrtání děr o 

menším průměru . Používáme lasery o výkonu 100 až 500W. Nejmenší průměr 

vrtané díry může být 0,025 mm. 

• CO2 lasery – používají se  převážně pro vyřezávání  kruhových otvorů a otvorů 

různých tvarů. 

• excimerové lasery – tyto lasery se používají převážně pro vrtání otvorů do 

keramiky. 

 

Obr. 15 Pohled do pracovního prostoru během vrtání 

Laserem [8] 
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2.6.4 Značení a popis laserem 
 

Tato technologie je založená na odpaření materiálu v daném místě (tloušťka 

odpařeného materiálu v řádu mikrometrů), nebo změně jeho barvy. Na povrchu materiálu se 

pak vytvoří stálý a mechanicky odolný popis. Můžeme označovat všechny materiály, jakož 

jsou oceli, litiny, hliník a jeho slitiny, titan, sklo, dřevo, mosaz, bronz, papír a další materiály. 

Označované plochy mohou být rovinné i různě zakřivené. Nejčastěji se pro popisovaní 

používají Nd:YAG lasery, CO2 lasery a excimerové lasery, ale také v poslední době se rozvíjí 

vláknové lasery pro popis.  

Popis součástí se může uskutečnit dvěma způsoby: 

• popisování součástí přes masku – tento způsob je založený osvícení masky, ve 

které je vyřezaný text, paprskem laseru. Tato maska se vyrábí většinou 

s mosazi nebo bronzu. Pro popis se používají Nd:YAG, CO2 a excimerové 

lasery. Mezi nevýhody tohoto systému patří menší kvalita popisu a nutnost 

výměny masky při jiném textu popisu. 

  

Obr. 16 Princip popisování součástí laserem přes masku   [3] 

1-laser, 2-maska, 3-objektiv pro zaostření paprsku, 4-obrobek 
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• popisování součástí vychylováním paprsku laseru – tento způsob spočívá ve 

vychylování paprsku dvěma vzájemně kolmými zrcadly. Popisovací pole má 

pro CO2 lasery obvykle rozměr 60x60mm při rychlosti popisu součásti 1ms-1. 

Pro tuto technologii se používají CO2 lasery o výstupním výkonu  8 až 20 W, 

nebo Nd:YAG lasery o výstupním výkonu 50 až 100 W. Mezi výhody této 

technologie popisu patří vysoká operativnost a možnost změny psaného textu. 

Obr. 17 Princip popisování součástí vychylováním paprsku laseru  [3] 

1-laser, 2-optická cesta, 3-pracovní hlava, 4-vychylovací zrcátka,5-objektiv,6-obrobek 

 

2.6.5 Gravírování laserem 
 

Této technologie se využívá pro výrobu různých rovinných i prostorových tvarů z 

kalené oceli, dřeva, keramiky a dalších materiálů. Princip spočívá v odpařování materiálu 

paprskem laseru. Při gravírování kovových materiálů se používají většinou Nd:YAG lasery a 

při gravírování dřeva CO2 lasery. 

Obr. 18 Příklady výrobků – gravírovaných laserem [8] 
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2.6.6 Tepelné zpracování laserem 
 

Tato technologie spočívá v krátké době ohřevu s malým objemem ohřátého materiálu. 

Při tepelném zpracování laserem se používají nejčastěji kontinuální CO2 lasery o výkonu 

několika tisíc wattů nebo diodové lasery. Na obr. 19 je schéma základních druhů povrchového 

zpracování.  

 
Obr. 19 Schéma základních druhů povrchového zpracování laserem [5] 

Povrchové 
zpracování 

laserem 

Bez natavení 
povrchu 

S natavením 
povrchu 

S odpařením 
povrchu 

Zpevnění rázem Legování, 
nanášení a    
opracování 

povrchových 

Kalení 
s polymorfními 

změnami 

Popouštění 
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2.7 Porovnání výkonových parametrů vybraných metod obrábění 
 
Tab. 4 Porovnání parametrů vybraných metod obrábění [3] 

 
 
 
 
 
 

Způsob 

obrábění 

Úběr materiálu  

Qv 

[cm3.min-1] 

Měrná práce 

Ep 

[J.mm-3] 

Příkon 

obráběcího stroje 

[kW] 

Dosažitelná 

přesnost 

[mm] 

Soustružení 

Frézování 

až 1000 

(15000) 
1 až 10 5 až 50 0,025 

Broušení 
5-100 

(80 – 1500) 
5 až 200 5 až 150 0,0025 

Elektroerozivní 

obrábění 

5 

(80) 
100 až 1000 10 0,025 

Plazmové 

obrábění 

100 

(1500) 
500 až 1000 50 až 150 0,5 

Obrábění 

elektronovým 

paprskem 

~0,01 

(0,15) 
1500 100 0,0255 

Obrábění 

laserem 

0,005 

(0,08) 
až 30 000 5 až 15 0,05 

Elektrochemické 

obrábění 

15-25 

(250 – 400) 
10 až 100 200 0,055 

Ultrazvukové 

obrábění 

~10 

(200) 
1000 až 3000 1 až 5 0,0155 
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3 Návrh technologie výroby vybrané součásti 

3.1 Laserový systém TRUMPF TC L 3050 

3.1.1 Koncept stroje 
TRUMPF TC L 3050 je laserové zařízení, které umožňuje zpracování rovných 

konstrukčních dílů za vysoké přesnosti a rychlosti. Dané přesnosti se dosahuje zejména 

tuhostí stroje. 

Zpracování dílů je založeno na principu, kdy obrobek je v klidu a řezací hlava se 

pohybuje. Nástrojem je laserový paprsek CO2, který je veden k řezací hlavě pomocí zrcátek.  

Tento stroj je standardně vybaven měničem palet, který provádí výměnu zpracovávané 

tabule plechu za novou tabuli plechu. 

Obr. 20 Laserové zařízení TRUMPF TC L 3050 

 
Obr. 21 Laserové zařízení TRUMPF TC L 3050 
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3.1.2 Technické údaje 
Tab. 5 Technické údaje [2] 

Pracovní oblast 
• (X x Y) 
• Osa Z (DIAS) 

 
3000 mm x 1500 mm 
100 mm 

Přejezdová oblast ve směru X            -16mm - + 114mm 
ve směru Y            -19mm - +61mm 
ve směru Z              -7mm - +16mm 

Max. oblast pojezdu ve směru X               3130mm 
ve směru Y               1580mm 
ve směru Z                 123mm 

stavební 
ocel 

ušlechtilá 
ocel 

hliník 
Max. tloušťka plechu 

25mm 20mm 12mm 
Max. hmotnost obrobku 900 kg 

Max. rychlosti os 
• osově  paralelně 
• simultánně  

 
200 m/min 
300 m/min 

Max. zrychlení os 20 m/s2 

Přesnost 
• nejmenší programovatelný 

rozměr dráhy 
• odchylka polohy 
• střední šířka rozptylu  polohy 

 
0,01 mm 
 
±0,1 mm 
±0,03 mm 

 
S

T
R

O
J 

 

Řízení TRUMPF CNC Siemens SINUMERIK 840D 

 
Typ laseru TRUMPF TLF 5000 

Zaručený max. výkon laseru, 
programovatelný v krocích 1% 
Vlnová délka 

5000W 
 
10,6µm 

LA
S

E
R

 

Hodnoty spotřeby laseru 
Laserový plyn     CO2 

                            N2 

                            He 

 
1   l/min 
6   l/min 
13 l/min 

 
Rozměry a hmotnost 

• Délka 
• Šířka 
• Výška 
• Hmotnost 

 
11100 mm 
4600 mm 
2400 mm 
12 000 kg 

Elektrické připojení 
Jmenovitý výkon 

105 kVA 
40 – 80 kW 

C
E

LK
O

V
É

 Z
A
Ř

ÍZ
E

N
Í 

Průměrná spotřeba stlačeného vzduchu 516 l/min 
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3.1.3 Směry os 
 

Obr. 22 Směry os [2] 

3.1.4 Konstruk ční části stroje 

1 Řídící skříň s vysokofrekvenčním 7 Příčný přepravní pás s 12 Ochranná kabina 

   generátorem       odpadovým košem       s dveřmi 

2 Skříňový rozvaděč stroje     (volitelné vybavení)  13 Zařízení pro řezání 

3 Chladící agregát   8 Paleta        trubek 

4 Kompaktní odprašovač  9 Podélný přepravní pás 14 Laser TLF 

5 Měnič palet    10 Základní stroj 

6 Startovací sloupek   11 Ovládací panel 

 

Obr. 23 Konstrukční časti stroje [2] 
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Stroj TC L 3050 má uzavřený rám, na kterém jsou připevněny ochranná zakrytování, 

přívody energií, odsávací a zavzdušňovací systém. Odsávací systém se skládá z několika 

odsávacích komor a je umístěn pod pracovní oblastí řezacího zařízení. Tyto odsávací komory 

jsou ovládány pneumaticky. K zapálení paprsku dochází pouze při zavřených ochranných 

dveřích. Při instalaci stroje není potřeba zvláštní základ, stačí připevnění pomocí hmoždinek 

do podlahy. 

Tento stroj je založen na principu tzv. „létající optiky“. To znamená, že obrobek se 

nepohybuje (stojí na místě), ale pohybuje se nástroj. Tímto způsobem je zaručena vysoká 

přesnost opracování daného obrobku. 

3.1.5 Vedení paprsku 
Laserové záření je mezi generátorem paprsku a řezací hlavou základního stroje 

kompletně zapouzdřené, takže laserové záření nemůže unikat a kouřové plyny z procesu 

řezání nemohou vniknout do vedení paprsku. [2] 

Paprsek laserového záření vycházející z generátoru paprsku prochází nejdříve přes 

optické prvky, přičemž jsou realizovány potřebné schopnosti vedení paprsku (dráha paprsku a 

jeho tvar). Vedení paprsku je zavzdušněno dusíkem, což zabezpečuje konstantní přetlak ve 

vedení paprsku. 

Všechna převáděcí zrcátka jsou chlazena. 

 

1 Výstupní zrcátko   4 Převáděcí zrcátko  7 Převáděcí zrcátko 

2 Adaptivní převáděcí zrcátko 5 Posunovač fází  8 Zařízení pro přestavování 

3 Převáděcí zrcátko   6 Převáděcí zrcátko     ohniska 

9 čočka   

Obr. 24 Vedení paprsku [2] 
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3.1.6 Laserová řezací hlava 
Laserová řezací hlava patří mezi nejdůležitější části stroje. Mezi komponenty řezací 

hlavy patří tubus pro upevnění čočky a plášť řezací hlavy s řezací tryskou, regulací odstupu a 

seřizovací šrouby. Tato řezací hlava je upevněna na ose Z a je poháněna motorem. 

Úkolem čočky je lámat paralelní laserové paprsky a soustřeďovat je v ohnisku. Podle 

druhu čočky může být ohnisková vzdálenost 3,75“, 5“, 7,5“ nebo 9“. Abychom dosáhli 

vysoké kvality obrobené součásti, musí být ohnisko nastaveno na definovaný bod k povrchu 

obráběné součásti.  

V řezací hlavě je také senzorový systém, který reguluje vzdálenost řezací hlavy od 

obrobku. 

 

 

 

 

 

1 Seřizovací šroub X se stupnicí 

2 Stupnice Z, dělení 1 mm 

3 Šroub pro seřizování ohniska 

4 Nastavovací kroužek Z 

5 Aretační čep 

6 Seřizovací šroub se stupnicí 

7 Připojení zavzdušňovacího vedení  

   paprsku 

8 Horní část řezací hlavy (kazeta) 

9 Seřizovací pojistka 

10 Dolní část řezací hlavy 

11 Trubka proudícího vzduchu 

12 Tryska 

 

 

 

 

 

 Obr. 25 Řezací hlava [2] 
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3.1.7 Laser TLF 5000 
 

Tento laser se skládá z těchto základních konstrukčních prvků: 

• Generátor paprsku – toto zařízení budí vysokofrekvenčním výbojem směs 

laserového plynu, který proudí rezonátorem k emisi laserového záření. 

 

Obr. 26 Generátor paprsku [2] 

 

• Rozvaděč – obsahuje řízení laseru, řídící a regulační elektroniku a 

vysokofrekvenční generátor, který vytváří energii, potřebnou pro provoz 

laserového zařízení. 

Obr. 27 Rozvaděč [2] 

 

• Chladící agregát – slouží ke stabilizaci teploty laserového zařízení. 

• Rezonátor a  trasa paprsků – generované záření je převáděno převáděcími 

zrcátky ( US1 až US8). Zpětné zrcátko (RS) toto záření odráží a výstupní 

zrcátko odráží pouze část generovaného laserového záření. Druhá část 

laserového záření prochází výstupním zrcátkem a je k dispozici pro opracování 

materiálu. [2] 
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Obr. 28 Trasa paprsků [2] 

 

Oběh plynu 

Směs plynu se přivádí pomocí radiálního turbodmychadla ven na rohové bloky 

rezonátoru. Pro odvod ohřátého plynu zpět do radiálního turbodmychadla se využívá 

středních bloků a během oběhu plynu se tato směs plynů chladí v chladících blocích. 

 

 

Obr. 29 Oběh plynu [2] 
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Technické údaje laseru 

 

          Tab. 6 Technické údaje laseru 

LASER TLF 5000 

Vlnová délka 10,6 µm 

Zaručený max. výstupní výkon 5000 W 

Kontinuálně nastavitelný rozsah 

výkonu 
250 – 5000 W 

Konstantnost výkonu ± 2 % 

Průměr paprsku na výstupním zrcátku 15 mm 

Rozložení výkonu TEM01 

Impulzní frekvence 100 Hz – 100 kHz 

Cejchovací modus 10 Hz, 80 W 

Šířka impulsu 10 µs - CW 
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3.1.8 Obslužný panel stroje 

 
1 – Stroj zap/vyp  8 – Posuv – potenciometr  14 – Spuštění programu 

2 – Pojíždění osami NC 9 – Najetí do základní polohy 15 – Paprsek zap/vyp 

3 – Světelná závora  10 – Potenciometr – tlak  16 – Pohlcovač paprsku 

      přerušena           řezacího plynu           otevřen / zavřen 

4 – Zastavení posuvu  11 – Start     17 – Nouzové vypnutí 

5 – Reset řídícího  12 – Klíčový spínač   18 -  Test laseru 

      systému           blokovaní paprsku 

6 – Laser zap/vyp  13 – Klíčový spínač 

7 – Reset laseru          servisní režim 

 
Obr. 30 Obslužné prvky stroje [2] 
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1 – Diagnóza    11 – Page up   17 – Nápověda 

2 – Údržba / uvedení do  12 – Návrat obrazu do 18 – Pohyb kurzoru do 

      provozu            posledního stavu          zvoleného obrazu 

3 – Vybavování (neobsazeno)         panelu nabídky  19 – Kurzor a otevření 

4 – Programování   13 – Page down          výběrového pole 

5 – Seřizování    14 – Různé funkce na  20 – Lupa  

6 – Výroba            dolním okraji 

7 – Backspace            obrazovky 

8 – Escape    15 – Pohyb kurzoru do 

9 – Enter            panelu nabídky 

10 – Číselný blok   16 – Odchod z Windows 

 

Obr. 31 Obslužné prvky řízení [2] 
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3.2 Excentrický lis ebu H 63 RIV BURKHARDT 
Technické údaje lisu 
 

 Tab. 7 Technické údaje 

Lis ebu H 63 RIV 

Jmenovitá síla lisu 630 kN 

Celková hmotnost 5100 kg 

Zdvih beranu 8 – 120 mm 

Přestavování beranu 85 mm 

Maximální počet zdvihů 60 min-1 

Maximální přípustná hmotnost horní části 
nástroje 

200 kg 

 

  

 
Obr. 32 Lis ebu H 63 RIV 
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Obr. 33 Přípravek pro lis na výrobu vybrané součásti 

 

3.3 Polotovar součásti 
 

Vybraná součást je vyráběna z oceli ČSN 17 240 (DIN X5CrNi1810, W.Nr.1.4301). 

Je to korozivzdorná, legovaná ušlechtilá a austenitická ocel. Tato ocel se používá např. pro 

výrobu tyčí tvářených za tepla nebo za studena nebo válcovaných drátů. Dále se také používá 

v potravinářském průmyslu. Mezi další přednosti této oceli patří také odolnost proti 

opotřebení, dobrá hlubokotažnost, leštitelnost a svařitelnost. V tabulce 8 je uvedeno chemické 

složení oceli. 

 

Tab. 8 Chemické složení oceli ČSN 17 240 

C [%] Cr [%] Mn [%] Ni [%] P [%] S [%] Si [%] 

0,07 17 – 19,5 2 8 – 10,5 0,045 0,015 1 
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Mechanické vlastnosti oceli ČSN 17 240 

 

Mez pevnosti v tahu: Rm = 520 – 720 MPa 

Mez kluzu: Re = 210 – 250 MPa 

Tažnost: A = 45 % 

 

3.4 Výpočet rozvinuté délky polotovaru před ohýbáním 
 
Vybraná součást 
 

 
Obr. 34 Schéma ohybu pro výpočet 

 
l1 = 37,23 mm  R1 = 1mm 
l3 = 4,04 mm  R2 = 4mm 
l5 = 67,42 mm  t = 3mm 
 
Tyto rozměry byly odečteny z výkresu v Autocadu 
 
Tab. 9 Hodnoty charakterizující součinitel x posunutí neutrální vrstvy [11] 

R/t 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 1,2 1,5 

x 0,23 0,29 0,32 0,35 0,37 0,41 0,42 0,44 

 
 
Výpočet součinitele posunutí neutrální vrstvy 
 

1

1
0,33 0,33

3

R
x

t
= = ⇒ =  (viz tab. 9) 

 

2

4
1,33 0,43

3

R
x

t
= = ⇒ =  

 
Určení zkrácené délky oblouku 
 

( ) ( )2 1 1

60
1 0,33 3 2,08

180 180
l R x t mm

π α π⋅ ⋅= + ⋅ = + ⋅ =  
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( ) ( )4 2 2

60
4 0,43 3 5,54

180 180
l R x t mm

π α π⋅ ⋅= + ⋅ = + ⋅ =  

 
Určení celkové délky polotovaru 
 

1 2 3 4 5 37,23 2,08 4,04 5,54 67,42 117L l l l l l mm= + + + + = + + + + ≐  
 
Celková délka rozvinutého polotovaru pro řezání laserem je tedy 117 mm. 
 

3.5 Postup výroby vybrané součásti 

 
Obr. 35 Vyráběná součást - držák 

 

3.5.1 Schématický postup výroby součásti laserem 

 
Pro výrobu této součásti jsou zvolil, jako nevhodnější řešení této technologie, použít 

laserové řezací zařízení  TRUMPF TC L 3050. Tento stroj používá řízení Siemens 

SINUMERIK 840D a součást byla naprogramována v programu TOPs 100. 

Před vlastním programováním byla vybraná součást nejprve nakreslena v AutoCadu, 

ze kterého byla převedena do programu TOPs 100. Zmíněné převedení bylo provedeno 

v programu TOPs 100 ikonou „ výkres“ (viz. obr. 36). 
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Obr. 36 Úvodní obrazovka při zapnutí programu 
 
 

 
Po převedení výkresu do programu TOPs 100 se mohlo konečně začít s 

programováním vybrané součásti. V této diplomové práci jsem popsal základní postup při 

programování. Tento postup, který je popsán níže, obsahuje základní programování, v praxi je 

programování složitější, protože musíme brát v úvahu také deformace plechu, při působení 

tepla paprskem laseru a další vlivy, které ovlivňují výsledek řezného procesu. 
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Obr. 37 Převedená součást z AutoCadu do programu TOPs 100 

Prvním krokem se po převedení a upravení výkresu provedlo nastavení polotovaru a 

jeho rozměrů pro výrobu vybrané součásti (viz .obr 38). V mém případě byl zvolen podle 

požadavků zakázky plech, o rozměrech 2000x1000 mm, z materiálu korozivzdorné oceli ČSN 

17 240 ( v programu označen 1.4301) tloušťky 3mm. 

Obr. 38 Výběr materiálu a zavedení polotovaru 
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 Po zavedení polotovaru se pokračovalo ikonou „ optimální využití“, kterou se 

rozmístila vybraná součást po ploše plechu, aby odpad zbylého materiálu byl co nejmenší 

(viz. obr. 39). V praxi se programuje na jeden plech i více různých součástí, aby se využila co 

nejvíce celá plocha plechu a odpad byl tedy co nejmenší. 

 

     Obr. 39 Rozmístění nakreslené součásti po ploše plechu 

 

Dále se při programování pokračovalo ikonou „technologie“, kde byly 

naprogramovány pohyby laserového paprsku, který nám řeže vybranou součást a nastaveny 

případné další parametry.(viz. obr. 40) 
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Obr. 40 Naprogramování pohybu laserového paprsku 

 

 

Posledním krokem při programovaní byl proveden přenos NC programu na stroj.(viz. 

obr. 41). Tento přenos můžeme uskutečnit pomocí síťového připojení nebo pomocí diskety 

3,5“. V našem případě byl přenos proveden pomocí síťového připojení. 
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Obr. 41 Odeslání programu na stroj TRUMPF TC L 3050 

 

Před spuštěním vlastního programu na stroji bylo nutné vyměnit laserovou řezací 

hlavu a trysku. (podle druhu materiálu, tloušťky materiálu a tvaru vyráběné součásti.) 

Výběr vhodného typu řezací hlavy podle ohniskové vzdálenosti: 

• 3,75“ – používá se pro vysoké řezné rychlosti. Pro běžné oceli při tloušťce   

plechu max. 1,5 mm. 

• 5“ – pro běžně používané uhlíkové oceli i korozivzdorné oceli. Tloušťka 

plechu 0,5 až 3mm. 

• 7,5“ – pro uhlíkové oceli o tloušťce 4 až 20 mm 

• 9“ – pro korozivzdorné oceli o tloušťce 10 až 15 mm 

 

V mém případě byla vybrána laserová řezací hlava s ohniskovou vzdáleností 5“ a 

tryska o průměru 1,7 mm. 

Před vypalováním naprogramované geometrie probíhá po výměně laserové řezací 

hlavy test laseru a pročistění trysek. Poté se začne řezat naprogramovaná geometrie. 
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Obr. 42 Druhy laserových řezacích hlav a trysek 

3.5.2 Stručný technologický postup výroby součásti 
 

1, Rozbor výroby a výběr vhodného stroje (pro vybranou součást jsem zvolil laserový 

    systém TC L 3050)  

2, Naprogramování vybrané součásti v programu TOPs100 viz. předchozí kapitola 

3, Odeslaní NC programu na stroj pomocí síťového připojení 

4, Navezení plechu o rozměrech 2000x1000mm z oceli 17240 do nakládací jednotky 

    stroje TRUMPF TC L 3050 

5, Seřízení stroje- výměna laserové řezací hlavy a trysky podle druhu materiálu a 

naprogramované geometrie součásti ( řezací hlava 5“ ,tryska o 

průměru 1,7 mm) 

      -test laserového paprsku a pročistění trysky 

6, Spuštění programu – probíhá vypálení naprogramované součásti 

7, Odvoz vypálených součástí na excentrický lis 

8, Ohyb součástí na excentrickém lisu pomocí přípravku viz. obr. 33 

9, Rozměrová kontrola 

10, Provedení povrchové úpravy 

11, Balení a expedice 
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3.5.3 Technologický postup 

Číslo 

operace 
Popis práce 

Stroj,nástroj, 

měřidlo 

připravek 

Poznámka 

1. Pálení laserem 
TRUMPF TC L 

3050 
 

1.1 
Navézt plech 3x1000x2000 do nakládací 

jednotky stroje 

  

1.2 

Pálit otvor φ  5,5 mm 

 

čočka  5“ 

tryska φ 1,7mm 

plyn- dusík N2 

v = 1m.min-1 

f = 2000 Hz 

P = 900W 

1.3 

Pálit 5x drážku 22,5 x 2,5 mm 

 

 

v = 1m.min-1 

f = 2000 Hz 

P = 900W 

1.4 

Pálit otvor φ  5,5 mm 

 

 

v = 1m.min-1 

f = 2000 Hz 

P = 900W 

1.5 

Pálit 2x otvor φ  4,5 mm  v = 1m.min-1 

f = 2000 Hz 

P = 900W 
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1.6 

Pálit oblouk R14 šířky 14 mm 

 

čočka  5“ 

tryska φ 1,7mm 

plyn- dusík N2 

v = 5m.min-1 

f = 10 000 Hz 

P = 3900W 

1.7 

Pálit obvod včetně můstku 

 

 

v = 5m.min-1 

f = 10 000 Hz 

P = 3900W 

2. Ohyb na lisu ebu H 63 RIV  

2.1 Upnout součást do přípravku   

2.2 

Ohnout součást na lisu pomocí přípravku 

         

 

použít 

přípravek 

2.3 Vyjmout hotový výlisek   

3. Kontrola rozměrů   
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Obr. 43 Řezaní naprogramované geometrie 

Obr. 44 Vyřezané součásti 
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3.5.4 Ukázka části NC programu naprogramované součásti 
 
START_TEXT 
N10 MSG("CISLO PODPROGRAMU,L1007844") 
N20G91 
N30;(CISLO DILU: 1 ) 
N40TC_POS_LEVEL(40.0) 
N50;(CÍSLO OBRYSU:1) 
N60TC_LASER_ON(9,"T2D-5405",10,110);SPRINTLAS 
N70X1.310Y-1.480 
N80TC_LASER_ON(11,"T2D-5405",0,100);LTT2 
N90X0.328Y-0.370 
N100G03X0.218Y-0.006I0.112J0.099 
N110G03I-1.856J1.856 
N120TC_LASER_OFF(3);SPRINTLAS_ENDE 
N130G01X-15.281Y-16.994 
N140;(CÍSLO OBRYSU:2) 
N150TC_LASER_ON(9,"T2D-5405",10,110);SPRINTLAS 
N160X-1.040 
N170TC_LASER_ON(11,"T2D-5405",0,100);LTT2 
N180X-0.260 
N190G03X-0.150Y-0.150J-0.150 
N200G01Y-10.000 
N210G03X2.250I1.125 
N220G01Y20.000 
N230G03X-2.250I-1.125 
N240G01Y-10.000 
N250TC_LASER_OFF(3);SPRINTLAS_ENDE 
N260X8.450Y0.150 
N270;(CÍSLO OBRYSU:3) 
N280TC_LASER_ON(9,"T2D-5405",10,110);SPRINTLAS 
N290X-1.040 
N300TC_LASER_ON(11,"T2D-5405",0,100);LTT2 
N310X-0.260 
N320G03X-0.150Y-0.150J-0.150 
N330G01Y-10.000 
N340G03X2.250I1.125 
N350G01Y20.000 
N360G03X-2.250I-1.125 
N370G01Y-10.000 
N380TC_LASER_OFF(3);SPRINTLAS_ENDE 
N390X8.450Y0.150 
N400;(CÍSLO OBRYSU:4) 
N410TC_LASER_ON(9,"T2D-5405",10,110);SPRINTLAS 
N420X-1.040 
N430TC_LASER_ON(11,"T2D-5405",0,100);LTT2 
N440X-0.260 
. 
. 
. 
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3.6 Návrh vhodných řezných parametrů 
 

Řezné parametry pro výrobu vybrané součásti jsou velmi důležité. Tyto parametry 

mají velký vliv na výsledný výrobek. Ovlivňují drsnost, kvalitu řezu, stupně natavení 

materiálu, tepelně ovlivněnou plochu, případné následné deformace a další vlastnosti . 

 

Základní parametry ovlivňující řezanou součást: 

• Výkon laseru – roste s přibývající tloušťkou materiálu. 

• Rychlost řezání – závisí na tloušťce a druhu materiálu. Rychlost řezání s 

rostoucí tloušťkou klesá. 

• Druh a tlak plynu – jako asistenční plyn se používá kyslík (O2)  nebo dusík 

(N2). Tento plyn napomáhá k vytváření řezné spáry a zvyšuje efektivitu 

řezného procesu. Kyslík se používá převážně při řezání nelegovaných a 

nízkolegovaných ocelí. Nesmí se používat u hořlavých materiálů (dřevo, plast 

a další). Zatímco dusík se používá při řezaní vysokolegovaných ocelí. Velmi 

důležitá je také čistota těchto plynů.  Čistota plynů je uvedena v tabulce 1. Při 

řezání dusíkem je nutné snížit řeznou rychlost , což můžeme částečně 

kompenzovat zvýšením tlaku plynu. 

• Ohnisková vzdálenost čočky – je důležitá pro dobré výsledky řezu. 

• Materiál  – laserové řezání je citlivé na chemické složení materiálu (Negativní 

vliv má především vyšší obsah Si ), technologii výroby (válcování za tepla 

nebo za studena) a homogenitě. S rostoucí tloušťkou materiálu stoupá drsnost 

řezné hrany. 

• Povrchu obráběné součásti – při řezání laserem má velký význam. Vrstva rzi, 

okují, nátěru nebo nálepek s označením, mají při řezání laserem negativní vliv 

na kvalitu řezu. Také lesklý povrch obrobku negativně ovlivňuje řezaní.  

 

 

V tab. 10 jsem uvedl řezné parametry laserového systému, které jsem použil pro řezání 

vybraného naprogramovaného profilu z  korozivzdorné oceli ČSN 17 240 tloušťky 3mm. 
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Tab. 10 Navrhnuté vhodné řezné parametry pro řezaní vybrané součásti 

 
Řezné parametry 

laserového systému 
Velký obrys 

Řezné parametry 
laserového systému 

Malý obrys 

Výkon laseru 3900 W 900 W 

Pulsní frekvence 10 000 Hz 2000 Hz 

Rychlost řezu 5 m/min 1 m/min 

Štěrbina řezu 0,25 mm 0,25 mm 

Ohnisková vzdálenost 

čočky 
5“ 5“ 

Průměr trysky 1,7 mm 1,7 mm 

Vzdálenost trysek 0,7 mm 0,7 mm 

Tlak plynu 1,7 MPa 1,6 MPa 

 
 

Pro řezání materiálu z korozivzdorné oceli ČSN 17 240 (DIN X5CrNi1810, 

W.Nr.1.4301) jsem zvolil, jako řezný plyn, dusík ( N2) o čistotě 99,999 %. 
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4 Technicko – ekonomické zhodnocení 

Mezi nesporné přednosti opracování laserem patří jeho vysoká produktivita a kvalita 

řezu. Lasery se v průmyslu rozšířili i p řes jejich vysokou pořizovací cenu. Tuto vysokou 

pořizovací cenu nám může částečně kompenzovat to, že nemusíme pořizovat různé nástroje a 

přípravky. Použitím laserové technologie můžeme také snížit dodací lhůty oproti konvenční 

výrobě, protože výroba je rychlá a není většinou nutná žádná další úprava obrobku. Tato 

technologie je vhodná i pro malosériovou výrobu z důvodu vysoké pružnosti laserového 

systému změnit řezanou geometrii. 

 

Hlavními výhodami laserové technologie je: 

• vysoká přesnost a kvalita řezu, 

• vysoká rychlost řezu, 

• úzká řezná spára ( 0,2 až 0,4mm), 

• možnost použití řezaných dílů jako finálních výrobků bez dalších 

povrchových úprav nebo dokončovacích operací, 

• možnost vyřezat téměř jakýkoliv tvar, 

• možnost automatizace, 

• vysoká produktivita, 

• zahájení řezu i bez předchozího navrtání. 

 

Hlavními nevýhodami použití laserové technologie je: 

• vysoká pořizovací cena stroje, 

• problematické řezaní lesklých ploch, 

• odpařování nebezpečných látek, 

• drobné částečky a aerosoly, 

• laserové záření, 

• elektromagnetický smog, 

• nízká účinnost laseru ( CO2 lasery 10%), 

• velká spotřeba plynu. 
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4.1 Výpočet hodinových nákladů na provoz stroje laseru a lisu 
Výpočet hodinových nákladů na provoz stroje Nhs: 

 

hs s us EN O k C= ⋅ +       (4.1) 

 

s
s

s č m s

C
O

Z F s η
=

⋅ ⋅ ⋅
      (4.2) 

 

3600
hs

k

N t
N

⋅=        (4.3) 

 

Os – Odpisy stroje 

kus – Koeficient údržby stroje 

CE – Cena energie 

Cs – Cena stroje 

Zs – Počet let za kolik se stroj odepíše 

Fč – Časový fond stroje 

sm – Směnnost 

ηs – Využití stroje 

Nk – Náklady na kus 

t – čas 

 

Pro řezání laserem 

 

15000000
833 /

5 2000 2 0,9sO Kč hod= =
⋅ ⋅ ⋅

 

 

833 1,1 35 951 /hsN Kč hod= ⋅ + =  

 

951 18
4,80 /

3600kN Kč ks
⋅= =  
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Pro ohyb na lisu 

 

1128800
94 /

5 2000 2 0,6sO Kč hod= =
⋅ ⋅ ⋅

 

 

94 1,1 30 134 /hsN Kč hod= ⋅ + =  

 

134 22
0,90 /

3600kN Kč ks
⋅= =  

 

V tabulce 11 jsem porovnal jednotlivé parametry pro výrobu vybrané součásti na 

laseru i lisu. Můžeme zde zjistit, že vyšší jsou hodinové náklady na provoz laseru a to 951 Kč, 

zatímco hodinové náklady na provoz lisu jsou 134 Kč. Strojní čas výroby jednoho kusu 

součásti je při řezaní laserem z korozivzdorné oceli ČSN 17 240 tloušťky 3mm 18s , pro ohyb 

součásti je strojní čas 22s. 

 

Tab. 11 Porovnaní parametrů výroby součásti na laseru a lisu 

Použité stroje 
LASER –TRUMPF TC L 

3050 

Excentrický lis ebu H 63 

RIV 

Provedené operace řezání ohyb 

Počet operací 1 1 

Strojní čas 18s 22s včetně upnutí 

Ekologie plyn - 

Odpad zbytky plechu není 

Technologický postup program technologický postup 

Hodinové náklady na 

provoz 

stroje 

951 Kč 134 Kč 

Náklady 1ks součásti na 

provoz strojů 
4,80 Kč 0,90 Kč 
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4.2 Výpočet celkových nákladů  
 

Hodinové náklady na provoz strojů: 

 

951 Kč + 134 Kč =  1085 Kč 

 

Náklady na výrobu 1ks součásti pro provoz strojů 

 

4,80 Kč + 0,90 Kč = 5,70 Kč /ks 

 

Náklady na mzdy pracovníků a materiál 

Mzdové náklady 

Uvažujeme mzdu 100 Kč / hod 

-odvody 100 Kč x 1,34 =134 Kč/hod 

-mzdové náklady na 
40

1 134 1,5
3600

ks kč= ⋅ =  

Náklady na materiál 

Uvažujeme cenu tabule nerezového plechu 3x1000x2000 za kus 4284 Kč 

-množství součástí vyrobených z jednoho plechu : 304 ks 

-cena materiálu pro výrobu 1ks = 4284/304 = 14,10 Kč 

 

CELKOVÉ NÁKLADY NA 1Ks  = 5,70+1,5+14,1= 21,30≐ 22Kč 

 

Pro výrobu vybrané součásti, která byla nejprve vyřezána laserem a pak ohnuta na 

lisu, jsem vypočítal náklady na výrobu 22 Kč /ks. 
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5 Závěr 

 
Obrábění laserem se v poslední době používá ve stále více odvětvích. Laserové 

systémy umožňují automatizaci, jsou pružné a tudíž umožňují rychlou změnu 

naprogramované geometrie. Lasery jsou vhodné i pro malosériovou výrobu. Lze s nimi 

vyřezávat složité tvary z plechu , ale i  textil, papír, keramiku sklo a další materiály. Při řezaní 

laserem také nevzniká téměř žádný odpad. 

Důležitými požadavky pro splnění vysokých nároků na jakost a schopnost konkurence 

představuje kvalifikace pracovníků. [10] 

Mezi největší trendy poslední doby můžeme zařadit kotoučové a vláknové lasery. Tyto 

lasery jsou oblíbené převážně v automobilovém průmyslu, kde nacházejí uplatnění zejména 

při svařování karosérií. Důvodem je vysoká účinnost, přesnost, vysoká spolehlivost, 

kompaktní rozměry a další výhody. 

Úkolem této diplomové práce bylo navrhnout vhodnou technologii výroby vybrané 

součásti. Přínosem této práce je také zjištění, co nejširších poznatků této technologie, její 

výhody a možnosti použití v praxi. Pro tuto součást bylo z technologického a ekonomického 

hlediska nejvhodnější, zvolit laserový systém TC L 3050 a pak ohnout vyřezanou součást na 

lisu.  

Strojní čas potřebný pro vyřezaní 1ks součásti byl 18s , pro ohyb 22s. Náklady na 

výrobu 1ks součásti jsem vypočítal na 22 Kč /ks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katedra obrábění a montáže  Diplomová práce 
 

 57 

Seznam příloh 

Příloha 1: Výkres součásti v rozvinutém tvaru: 4522-129-24250-0 

Příloha 2: Výkres ohnuté součásti : 4522-129-24250-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katedra obrábění a montáže  Diplomová práce 
 

 58 

Použitá literatura:  

 
[1] ENGST, P.; HORÁK, M. Populární přednášky o fyzice – svazek 34: Aplikace laserů. 

Praha: SNTL, 1989. 

[2]  Manuál ke stroji TC L 3050 TRUMPF, Vydání 4/2002. 

[3] ŘASA, J.; POKORNÝ, P.; GABRIEL, V. Strojírenská technologie 3: Obráběcí stroje 

pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění. 2.díl. Praha: SCIENTIA, 

2001. 224s. ISBN 80-7183-227-8. 

[4]  ŘASA, J.; KEREČANINOVÁ, Z. Nekonvenční metody obrábění 4.díl. MM 

Průmyslové spektrum, 3/2008. 

[5]  BENKO, B.; FODREK, P.; KOSEČEK, M.; BIELAK, R. Laserové technologie. 

1.vyd. Bratislava: STU, 2000. 122s. ISBN 80-227-1425-9. 

[6] ŠMÍD, J. Lasery pro průmysl. MM Průmyslové spektrum, 7,8/2008. 

[7]  TRUMPF. TruCoax lasers [online]. 2009 [cit. 30. dubna 2009]. Dostupné z 

<http://www.us.trumpf.com/31.lt_trucoax_intro_V1.html> 

[8] ŘASA, J.; KEREČANINOVÁ, Z. Nekonvenční metody obrábění 5.díl. MM 

Průmyslové spektrum, 5/2008. 

[9]  SADOWSKI, A.; KREHLIK, R. Lasery v obrábění a metrologii. Praha: SNTL, 1977. 

[10] KOLÁŘ, J. Návrh technologie opracování tenkostěnného profilu laserem v MRB, 

 spol. s r.o. Sazovice: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB Fakulta strojní, 2007. 44s. 

[11] Katedra tváření kovů a plastů . Skripta [online]. Poslední revize 26.11.2008 

[cit.29.dubna 2009]. Dostupné z 

<http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/07.htm> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katedra obrábění a montáže  Diplomová práce 
 

 59 

 
 
 
 
 
 

Poděkování: 
 

Na této stránce bych využil příležitosti a poděkoval Ing. Jiřímu Pelánkovi, Tomáši 

Smýkalovi a Josefu Doleželovi z firmy MRB, spol. s r.o. za ochotu, podklady, poskytnutí 

potřebných informací a možnost vykonání práce ve firmě MRB. Zároveň také děkuji Ing. 

Robertu Čepovi, Ph.D. z VŠB- TU v Ostravě za podnětné rady pro vypracování této práce. 


