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Anotace 

MAJER, M. Konstrukční návrh CNC laseru pro modelá e: bakalá ská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

výrobních stroj  a konstruování, 2015, 43s. Vedoucí práce: Kubín T. 

Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem CNC laseru pro modelá e 

s výkonem do 50 W. V úvodu je popis CNC laseru a typy používaných laseru 

v pr myslu. Dále pak produkty aktuáln  nabízené na trhu a jejich vzájemné 

porovnání. V samotné konstrukční části jsou ešeny r zné konstrukční varianty a 

možnosti, v záv ru kapitoly je pak vyhodnoceno to nejvhodn jší ešení pro 

výslednou konstrukci. Následující kapitola detailn  popisuje hlavní konstrukční 

prvky. V poslední kapitole jsou provedeny nezbytné kontrolní a návrhové výpočty. 

V p íloze je sestavný výkres celého laseru, sestavný výkres rámu a výrobní výkresy 

vybraných díl . 

Abstract 

MAJER, M. Design of CNC Laser Machine for Modeller: Bachelor Thesis. 

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

Engineering, Department of Production Machines and Design, 2015, 43p. Thesis 

head: Kubín T. 

The bachelor thesis deals with a constructional draft of the CNC laser for 

model makers with the power up to 50 W. The opening part describes the CNC 

laser and other types of used lasers in industry. The products which are currently 

offered on the market and their comparison follows. In the design part itself it is 

dealt with various constructional variations and options. In the end of the design 

part, the best solution to the resulting construction. The next chapter describes the 

main design elements in great details. In the final chapter the unnecessary checking 

and suggesting calculations are made. There are drawn up design of the whole laser, 

drawn up design of the frame and manufacturing designs of chosen parts in the 

attachment. 
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Seznam použitých značek a symbol  

Fv Síla p edp tí emene [N] 

Pm Jmenovitý výkon motoru [kW] 

PR Výkon pro emenový p evod [kW] 

aosa P edb žná osová vzdálenost [mm] 

c1 Faktor zubu v záb ru [-] 

c2 Zát žový faktor [-] 

c3 ůkcelerační faktor [-] 

c4 Únavový faktor [-] 

c5 Délkový faktor emene [-] 

i P evodový pom r [-] 

lw Délka emene [mm] 

lwmin Minimální délka emene [mm] 

t Rozteč zub  emenice [mm] 

zk Počet zub  velké emenice [-] 

zg Počet zub  malé emenice [-] 

β Úhel opásání emenice [°] 
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Úvod 

Modelá i mi zajisté dají za pravdu, že vyrobení n kterých dílu pro model je 

n kdy obzvlášť složité a časov  náročné. Zakoupení profesionálního za ízení zase 

finančn  náročné. Proto jsem se rozhodl, že navrhnu malý CNC laser, pomocí 

kterého si snadno vy ežou do pot ebného materiálu daný tvar. ů navíc si mohou i 

vygravírovat text nebo obrázek. CNC laser nevyužijí pouze modelá i. Ale uplatní se 

p i výrob  potisk , polep  nebo šablon. 
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1. Malé CNC lasery 

Na úvod chci p edstavit CNC laser, popsat jeho hlavní části a specifikovat 

parametry, kterými je určen. Dále popíši princip ezání laserem, typy pr myslových 

laser  a jejich d lení, výhody, nevýhody a využití v praxi. 

1.1. Popis CNC laseru 

Základem každého CNC laseru je rám, nejčast ji z lehkých slitin. Použití 

lehkých slitin je vyžadováno z d vodu nižší hmotnosti a lepšího opracování. 

K rámu jsou pak dále p ipevn ny komponenty jako laserová trubice, 

vysokonap ťový zdroj, zrcátka, vedení portálu. Na portálu je na dalším vedení 

umíst na laserová hlava se zrcátkem a čočkou. Laserová hlava má také vstup pro 

stlačený vzduch, který se fouká na čočku a zabraňuje se tak usazování nečistot na 

čočce. K tomuto účelu nejlépe slouží malý bezolejový kompresor, který je často 

zabudován uvnit  laseru. Po ezání laserem vznikají zplodiny, které se hromadí 

uvnit  pracovního prostoru laseru. Z toho d vodu jsou k t mto stroj m dodávány 

odsávací za ízení, nejčast ji externí ventilátor s trubicí pro zplodiny. P i delším 

používání se laserová trubice neobejde bez chlazení, které je ešeno nádobou 

s vodou a malým čerpadlem, díky kterému voda cirkuluje a laserová trubice je 

chlazená. Jako poslední komponenty, bez kterých se žádný CNC laser neobejde, 

jsou ízení a krytování. 

 

 

Obr. 1 Schéma základní části laseru [5] 

1-Laserová CO2 trubice, 2-Zrcátko, 3-Vedení, 4-Laserová hlava se zrcátkem a čočkou, 5-Laserový 

paprsek, 6-Opracovávaný materiál 
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1.2. Základní p ehled pr myslových laser  

V současných pr myslových aplikacích se používá p t hlavních typ  laser , 

jednotlivé typy jsou uvedeny v Tab. 1. Jednotlivé typy laseru se pak d lí podle 

provozního režimu Ěkontinuální, pulsníě, typu buzení, a dalších parametr . Každý 

typ má svoje výhody/nevýhody a typické aplikace, pro které je vhodný. [1] 

Základní p ehled jednotlivých typ  laseru a jejich parametr  je udán 

v Tab.1. 

Tab. 1 P ehled jednotlivých typů laseru [1] 

Laser 

Vlnová 
délka 
(nm) 

Buzení Efektivitaa Režimb 
Výkon / 
Energie 

Typické 
aplikacec 

d:YAG 1064 

LD ~7% 

CW až 6kW ,S 

pulsní* 
~ mJ@ns 

(~100W) 
Z,G 

lampy ~3% pulsní* 
~ J@ms 

(~600W) 
S,V 

CO2 10 600 

RF ~10% 
CW / 

pulsní 

10-250W 
Z,G,  
nk. 

až 5kW 
(Slab) 

,S 

El. ~25% 
až 20kW 
Ěpr točnéě ,S 

Diskový 1070 LD ~15% CW až 16 kW ,S 

Vláknový 1070 LD ~30% 

CW až Ř0 kW ,S 

QCW 
~ J@ms 

(~1,2kW) 
Z,G,M 

Pulsní ~ mJ@ns 

(~100W) 
Z,G,M 

Diodový 808-980 El. ~60% CW až 10kW S,K,N 

a
 Efektivita (účinnost) p eměny elektrické energie na světelnou (optickou) 

b
 U pulsních laserů se udává energie v pulsu a doba pulsu, p ípadně st ední výkon (v závorce). CW - 

kontinuální, QCW - kvazi kontinuální. 
c
  – ezání, S - sva ování, Z – značení, G – gravírování, K – kalení, N – nanášení vrstev, M-mikro-

obrábění, nk – nekovů. 
Buzení: LD - laserové diody, RF - radio frekvenčně, El. - elektricky (výboj, proud). 

Nd:YůG, vláknový a diskový laser 

Tyto 3 typy laser  mají vlnovou délku ~1µm a pat í do t ídy pevnolátkových 

laser  – aktivní prost edí tvo í matrice um lého YůG krystalu Ě ytrium aluminium 
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granát ). Hlavní rozdíl mezi t mito typy laser  je v geometrii aktivního prost edí 

(Obr. 2). U Nd:YAG laseru je aktivní prost edí tyčinka, u diskového je to tenký 

disk a u vláknového laseru je to dlouhé optické vlákno. [1] 

 

 

Obr. 2 Geometrie aktivního prost edí vybraných typů laseru 

Nd: AYG laser 

Z uvedených typ  laseru je tento historicky nejstarší typ nasazený v pr myslu. 

Používají se Nd:YůG lasery, buzené buď výbojkami ĚLPSS –  lamp pumped solid 

state ), nebo laserovými diodami ĚDPSS – diode pumped solid state ). [1] 

Nevýhodou LPSS Nd:YAG laser  je jejich nízká účinnost p em ny elektrické 

energie na sv telnou, protože velká část energie výbojky se nevyužije a p em ní se 

na teplo Ěje nutné chlazení vodouě. DPSS Nd:YůG lasery naopak mají vyšší 

účinnost a lepší kvalitu svazku. [1] 

DPSS Nd:YAG lasery se používají hlavn  v tzv. Q-spínaném pulsním 

režimu. V n mž laser generuje velmi krátké pulsy v ádech nanosekund, pr m rný 

výkon takovéhoto laseru se pohybuje do 100W. Hlavní využití je pro značení 

a gravírování kov , plast  a dalších materiál . Ve srovnání s LPSS lasery je zde 

vyšší účinnost, delší životnost a menší nároky na chlazení. V poslední dob  však 

použití tohoto typu laseru a jsou nahrazovány vláknovými pulsními lasery, které 

nabízejí v podstat  pouze výhody. [1]  
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Diskový laser 

Princip diskového laseru je podobný jako u Nd:YAG laseru, až na rozdíl že 

zde aktivní prost edí tvo í malý disk. Výhodou je rovný teplotní profil po celém 

disku (Obr. 2ě, který umožňuje dosáhnout daleko vyšších výkon  Ěaž 16kWě 

s dobrou kvalitou výstupního svazku, což byl velký problém u Nd:YůG laser . 

Použití je zejména pro výkonov  náročné operace, jako je sva ování a ezání kov . 

Za nevýhodu u diskového laseru se považuje jeho menší účinnost (15-20%) a nižší 

životnost než u laser  vláknových. [1] 

Vláknový laser 

Nejmodern jší typ pevnolátkového laseru je laser vláknový, aktivní 

prost edí je dlouhé optické vlákno dopované yterbiem Ěviz Obr. 3). Buzení 

z laserových diod je vedeno p es optickou spojku do aktivního vlákna a namísto 

zrcadel jsou zde Bragovské m ížky, což jsou struktury vytvo ené p ímo na optickém 

vlákn . Zá ení je pak z vlákna „vyvázáno“ pomocí optického kolimátoru. [1] 

 

 

Obr. 3 Princip fungování vláknového laseru [1] 

Vláknové lasery se dále d lí podle pracovního režimu na kontinuální, pulsní 

nebo kvazipulsní, hlavní použití t chto typ  naleznete v Tab. 1 výše. Ohromnou 

výhodou vláknového laseru je jeho jednoduchost Ěcelý laser tvo í vlastn  optické 

vláknoě, robustnost a modularita, která je u t chto laser  unikátní – laser je tvo en 

tzv. laserovými moduly, jejichž spojováním se m že postupn  navyšovat výkon Ěaž 

80kW). [1] 

Další velkou výhodou je vysoká účinnost Ě30-35%ě, velmi dlouhá životnost 

Ěaž 100 000hě, malé prostorové nároky, vysoká kvalita laserového svazku, nejnižší 

provozní náklady ze všech uvedených typ  a tém  nulové nároky na údržbu. [1] 
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CO2 lasery 

CO2 lasery pat í do skupiny plynových laser  Ěaktivní prost edí je sm s 

plyn  obsahující CO2). V pr myslu se nejčast ji používají dva typy buzení buď 

radio-frekvenčn  ĚRFě nebo elektrickým výbojem (DC –  direct current ). 

Z hlediska uzav enosti rezonátoru se d lí na tzv.  sealed off lasery s hermeticky 

uzav eným rezonátorem a na tzv. pr točné lasery, kdy plyn rezonátorem neustále 

proudí což je nezbytné u vysokých výkon  ~10kW. [1] 

Do výkon  5kW jsou nejčast ji používány DC RF CO2 lasery (základní 

princip Obr. 4ě. Buzení aktivního plynu se provádí radio-frekvenčním vln ním, 

které probíhá mezi dv ma elektrodami, které současn  zajišťují díky svojí velké 

ploše dif zní chlazení plynu v rezonátoru. Tyto lasery vynikají vysokou 

spolehlivostí, dlouhou životností a nízkými provozními náklady. [1] 

 

 

Obr. 4 Princip fungování CO2 laseru [1] 

CO2 lasery se používají pro značení, gravírování a ezání nekov  Ěplasty, 

plexi, k že, apod.ě, kdy nelze použít výše uvedené lasery s vlnovou délkou 1µm. 

Pro tento účel se používají výkony do 1,5kW. Další pr myslovou aplikací je ezání 

a sva ování kov  Ěvýkony až do 20kWě, v této aplikaci jsou CO2 lasery často 

využívány.[1] 

Na rozdíl od laser  s vlnovou délkou cca 1µm, nelze zá ení CO2 laseru 

(10,6µmě vést optickým vláknem a proto je nutné pro vedení svazku používat 
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zrcadla. Což sebou p ináší spoustu nevýhod – optická dráha je složit jší, je nutná 

její pravidelná kalibrace, jsou zde nároky na čistotu a údržbu zrcadel atd. [1] 

1.3. Aktuáln  nabízené CNC lasery na trhu 

Dnes je možné na trhu koupit spoustu typ  CNC laser  od r zných výrobc . 

ůle často se do stavby takovéhoto stroje poušt jí r zní kutilové a nadšenci. Já se 

zam ím na dva sv tové dodavatele a jednoho tuzemského. Konkrétn  na firmu ze 

Spojených stát  amerických a to firmu Full Spectrum Laser LLC. Firmu z Asie 

konkrétn  s Čínské lidové republiky zastupuje firma Liaocheng Shenhui Laser 

Equipment Co., Ltd.. Poslední zástupce je česká firma První hanácká BOW, spol. 

s r.o. a její divize CNC stroj  NUMCO. 

Full Spectrum Laser LLC 

Tato společnost byla založena v roce 2010 v garáži v Las Vegas, Full 

Spectrum Laser a jeho dce iná společnost FSL3D, navrhuje, vyrábí, a prodává 

kompletní sortiment spot ebních a pr myslových Laserových za ízení a 3D 

tiskáren. Jako vysoce integrovaná společnost FSL vyrábí veškerou elektroniku, 

software, hardware, chemii intern  s úzkou spolupráci s pr myslovými obory. FSL 

vyrábí stroje s dobrým pom rem cena/výkon zásluhou inovací a vynikající 

inženýrské práce. [2] 

 

 

Obr. 5 Laser firmy Full Spectrum Laser [2] 
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Tab. 2 Tabulka vybraných parametrů laseru firmy Full Spectrum Laser [2] 

Pracovní prostor 508x305 mm (20"x12") 

Rozm ry stroje 800x508x210 mm (31.5"x20"x8.25") 

Typ laseru CO2 laser 

Výkon laseru 40W 

Hmotnost 31,7 kg 

Posuv v ose Z Ruční, posuv čočky laserové hlavy 

Liaocheng Shenhui Laser Equipment Co., Ltd. 

Liaocheng Shenhui Laser Equipment Co., Ltd je profesionálem ve sv tovém 

m ítku laserových za ízení. Byla založena v roce 1řř7. Tato firma se rozkládá na 

ploše 33.000 m2, má 257 zam stnanc , včetn  37 výzkumných pracovník , 16 

léka  a doktorand  a 3 profesor . Spolupracuje s Beijing University of 

Technology, Shandong Laser Graduate School, Shandong University Graduate 

School a Hebei Light Graduate School. S cílem nabídnout lepší služby pro laserový 

pr mysl, vybudovali Shenhui Laser. Díky vysoce kvalitní montážní lince, 

pokročilým kontrolním p ístroj m a kvalitní laborato i, stejn  jako zkušeným 

technik m, talentovaným zam stnanc m je tato společnost hrdá na své vysoké 

kvality za ízení a výzkumné kapacity. Výrobky společnosti striktn  dodržují 

profesionální projekční techniky, takže výrobky mají vynikající výkon, p esnost a 

p kný vzhled. Naše r zné typy a r zné specifikace výrobk  splňují požadavky 

všech zákazník . Zabýváme se vývojem, výrobou a distribucí pr myslových 

laserových stroj . Získali jsme vysokou reputaci v mezinárodním systému 

jakosti. Spoléháme na silné, vysp lé a nové technologie. 
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Obr. 6 Laser firmy Liaocheng Shenhui Laser Equipment Co., Ltd. [3] 

Tab. 3 Tabulky vybraných parametrů laseru firmy Liaocheng Shenhui Laser Equipment [3] 

Pracovní prostor 300x200 mm 

Rozm ry stroje 800x508x250 mm 

Typ laseru CO2 laser 

Výkon laseru 40W 

Hmotnost 28 kg 

Posuv v ose Z - 

První hanácká BOW, spol. s r.o. 

Společnost První hanácká BOW se již od roku 1řř2 zabývá výrobou 

a prodejem obráb cích a tvá ecích stroj . V tšinu stroj  však firma nevyrábí, ale 

nakupuje v zahraničí a upravuje a následn  je prodá. V současné dob  dodává své 

výrobky jak do České republiky, tak i do zemí západní i východní Evropy. 

Společnost zajišťuje následující obchodní činnosti: poradenství, osobní i zásilkový 

prodej zboží a kompletní záruční i pozáruční servis. [4] 

Výrobek, jenž bude zastupovat tuto firmu, nese název Gravírovací a ezací 

CO2 laser E 4060. Tento laser není stolní, to protože firma První hanácká BOW, na 

svém webu nabízí stolní lasery určené pouze ke gravírování. 
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Obr. 7 Laser firmy První hanácká BOW, spol. s r.o. [4] 

Tab. 4 Tabulka vybraných parametrů laseru firmy První hanácká BOW, spol. s r.o. [4] 

Pracovní prostor 600x400 mm 

Rozm ry stroje 1370x950x1050 mm 

Typ laseru CO2 laser 

Výkon laseru 40W 

Hmotnost 180 kg 

Posuv v ose Z Posuv stolu, pomocí krokových motor  

Souhrnné porovnání CNC laseru 

Porovnávat výše zmín né CNC lasery a hledat ten nejlepší není zrovna 

snadné, protože každý je určen pro jiný typ zákazníka. P esto v p ehledné tabulce 

Tab. 5 porovnám n které parametry výše zmín ných CNC laseru. 

Tab. 5 P ehled dodavatelů a parametrů dodávaných strojů 

 
Full Spectrum 

Laser LLC 

Liaocheng Shenhui 

Laser Equipment Co., 

Ltd. 

První hanácká 
BOW, spol. s r.o. 

Rozm ry 
pracovní plochy 

500x300 300x200 400x600 

Výkon laseru 40W/45W 40W 40W 

Pracovní 
rychlost 

- 300 mm/s 1000 mm/s 

Posuv v ose Z 
Ruční posuv 

čočky 
Ruční posuv čočky 

Posuv stolu pomocí 
krokového motoru 

Cena 80 000 Kč 15 000 Kč 130 000 Kč 
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Jak je vid t tak i když všechny lasery mají stejný výkon tak cenové rozdíly 

jsou opravdu veliké. Dle parametr  a funkcí je nejlepší CNC laser od firmy První 

hanácká BOW, spol. s r.o. Laser od této firmy je určen pro náročn jší zákazníky, 

kte í si za kvalitu rádi p iplatí. Opakem je pak laser od firmy Liaocheng Shenhui 

Laser Equipment Co., Ltd., který má cenu skoro desetinovou. Této cen  pak 

odpovídá i dílenské zpracování a možnosti stroje. ůvšak tento CNC laser si své 

zákazníky našel p edevším mezi modelá i a to díky své nízké cen . 
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2. Koncepční návrh stroje 

Jako jedna s prvních v cí, které jsem p i návrhu ešil, byl typ zdroje 

laserového paprsku. V tomto p ípad  volba nebyla moc t žká, protože v zadání bylo 

navrhnout CNC laser s ohledem na co nejnižší cenu. ů tomuto požadavku vyhovuje 

pouze CO2 laser. Je sice pravda, že laserová trubice má na pr myslové pom ry 

krátkou životnost (asi 10 000 hodin). ůvšak hodnota 10 000 hodin je pro hobby 

laser dostačující. ů po izovací náklady jsou s ostatními typy pr myslových laseru 

malé. 

2.1. Rozmíst ní hlavních komponent 

Další v cí, kterou jsem si musel ujasnit, byl typ konstrukce laseru. M l jsem 

na výb r ze dvou možných konstrukčních provedení. Portálové ešení s umíst ním 

na jedné nebo dvou podp rách Ve výb ru vhodného konstrukčního ešení mi 

pomohly schématické p dorysy jednotlivých variant s hlavními komponentami 

laseru. Jednotlivé p dorysné varianty jsou zobrazeny na obrázcích Obr. 8-11. 

Varianta č. 1 

S tímto konstrukčním uspo ádáním se v p ípad  malých CNC laseru 

setkáme nejčast ji. Jedná se o konstrukci na dvou podp rách, kdy je hlavní vedení 

uloženo kolmo na laserovou trubici. Paprsek je pak veden k laserové hlav  

soustavou dvou zrcátek. Jako hlavní výhodu této varianty s použitím pouze dvou 

zrcátek vidím jednoduchost v se ízení optické soustavy. Jako výhodu bych uvedl 

i možnost odvodu zplodin p es zadní stranu laseru. Nevýhodou je pak nutnost 

rovnob žnosti vedení a celkové použití 3 vedení. S tím jsou spojené vyšší výrobní 

náklady. 
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Obr. 8 Rozmístění komponent varianta č.1 

1-Laserová trubice, 2-Stůl, 3-Zrcátko, 4-Hlavní vedení, 5-Laserová hlava, 6-Portál s vedením 

Varianta č.2 

Toto konstrukční uspo ádání není v praxi moc časté. Op t se jedná 

o portálovou konstrukci na dvou podp rách, tentokrát však s vedením uloženým 

rovnob žn  s laserovou trubicí. To sebou nese nevýhodu použití soustavy 3 zrcátek. 

Zrcátko navíc zvyšuje výrobní náklady a náročnost se ízení a údržby optické 

soustavy. Výhodou je pak krátká délka mostu portálu. 

 

 

Obr. 9 Rozmístění komponent varianta č.2 

1-Laserová trubice, 2-Stůl, 3-Zrcátko, 4-Hlavní vedení, 5-Laserová hlava, 6-Portál s vedením 



16 

 

Varianta č.3 

Tentokrát je použita portálová konstrukce s jednou podp rou. Hlavním 

vedením uloženým rovnob žn  s laserovou trubicí. Výhodou je použití pouze 

jednoho hlavního vedení, nevýhodou pak nutnost t í zrcátek. A jelikož je použito 

pouze jedno vedení, tak už není nutné mít dv  rovnob žné plochy pro vedení a sníží 

se tak výrobní náklady. V tomto p ípad  je rameno portálu pom rn  krátké a vedení 

bude mén  namáhané, díky čemuž mohu použít levn jší vedení. 

 

 

Obr. 10 Rozmístění komponent varianta č.3 

1-Laserová trubice, 2-Stůl, 3-Zrcátko, 4-Hlavní vedení, 5-Laserová hlava, 6-Portál s vedením 

Variant č.4 

Op t se jedná o portálovou konstrukci s jednou podp rou. Hlavní vedení je 

uloženo kolmo na laserovou trubici. Díky tomu na p enos laserového paprsku 

s laserové trubice do laserové hlavy stačí pouze dv  zrcátka. Nevýhodou ale je 

dlouhé rameno a s tím spojené v tší namáhání vedení. 
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Obr. 11 Rozmístění komponent varianta č.4 

1-Laserová trubice, 2-Stůl, 3-Zrcátko, 4-Hlavní vedení, 5-Laserová hlava, 6-Portál s vedením 

Po p ečtení všech výhod a nevýhod jednotlivých variant jsem se dosp l 

k rozhodnutí, že použiji portálovou konstrukci s jednou podp rou. Hlavním 

d vodem mého rozhodnutí jsou p edevším mén  náročná konstrukce a použití mén  

komponent a s tím spojené nižší výrobní náklady takovéto konstrukce. Nyní už 

mám na výb r pouze ze dvou variant a jako vhodn jší se mi jeví varianta č.3. A to 

p edevším z d vodu kratšího ramene, menšího namáhání vedení a v tší p esností 

na konci ramene. U delšího ramene totiž hrozí rozkmit a s ním spojená nep esnost. 

2.2. Posuv v ose Z 

P ed samotným konstruováním jsem se ješt  musel rozhodnout, jakým 

zp sobem ešit ruční nastavování v ose Z. M l jsem na výb r ze dvou základních 

možností. Posouvat celým stolem, nebo posouvat čočkou v laserové hlavici. 

Celkov  m  napadly 3 návrhy Obr. 12-14. 

Návrh č.1 

V návrhu č.1, jde o jednoduchý n žkový mechanismus. Výhodou je velký 

rozsah zdvihu. Nevýhodou pak vysoká výška stolu nad základnou i v nejnižší 

poloze, celý stroj by musel být pom rn  vysoký. Další nevýhodu je pak v tší 

množství komponent a tím vyšší výrobní náklady. 
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Obr. 12 Posuv v ose Z návrh č.1 

Návrh č.2 

Druhý návrh také počítá s posuvem celého stolu. Pro posuv stolu jsem cht l 

použít jednoho šroubu a kruhových vodících tyčí a pouzder. Výhodou je op t 

možnost velkého rozsahu zdvihu. Nevýhodu jsem vid l op t v množství použitých 

součástí, byly nutné alespoň 3 vodící tyče a pouzdra, dále pak závitová tyč, matice a 

také výpalek, ke kterému by se vana stolu p ipevnila. 

 

 

Obr. 13 Posuv v ose Z návrh č.2 

1-Vana stolu; 2-Základna; 3-Vodící tyč; 4-Vodící pouzdro; 5-Tyč se závitem; 6-Matice; 7-Ovládací 

kolečko 

Návrh č.3 

Návrhem číslo 3 je již na trhu nabízené ešení v podob  laserové hlavy 

s nastavitelnou vzdálenosti čočky od materiálu. Výhodou je bezesporu jednoduchost 
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ešení a velmi snadná obsluha. Součástí laserové hlavy je i stavitelné zrcátko. Není 

nutné žádné složité rámy a vedení. 

 

 

Obr. 14 Posuv v ose Z návrh č.3 [6] 

P i hledání nejvhodn jšího ešení a znovu uvážení všech výhod a nevýhod, 

jsem dosp l k rozhodnutí, že nejvhodn jší bude použití návrhu č.3. Určit  bych 

musel ešit návrh laserové hlavy a použitím laserové hlavy jsem vy ešil dv  v ci 

najednou. Hlavním d vodem volby tohoto návrhu je jeho snadná obsluha a se ízení. 

ů po vzhledové stránce to bude vypadat velmi dob e. Cena okolo 1000 Kč, se m že 

zdát vysoká, ale vzhledem k možnostem a funkcím, které laserová hlava nabízí, je 

to cena p ijatelná.  
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3. Konstrukční návrh CNC laseru 

V této kapitole se zam ím na konstrukci CNC laseru jako celku a dále 

detailn ji popíši hlavní části CNC laseru. 

P i konstrukci jsem využíval informací získaných p i pr zkumu trhu a na 

trhu nabízených stroj . Inspiroval jsem se p edevším použitými komponentami, 

které jsem následn  vyhledával p edevším na zahraničních aukčních portálech. 

Výsledek mé práce je kompletní 3D model, výkres sestavy, a vybrané 

výrobní výkresy. Vše bylo provedeno v softwaru Autodesk Inventor Profesional 

2015, Základní popis modelu je na Obr. 15. 

 

 

Obr. 15 Model CNC laseru 

1-Krytování, 2-P ední víko, 3-Zadní víko, 4-Boční víko 5-Tlačítko STOP, 6-Ovládácí tlačítka 

kompresoru a osvětlení 

CNC laser bez ochranného krytování 

Pro lepší názornost, jsem se rozhodl zbylé komponenty popsat na obrázku 

CNC laseru, který je bez krytování Obr. 16. Jelikož p i použití reálného vzhledu 

komponent byl obrázek dosti nep ehledný. Rozhodl jsem se použit pest ejší paletu 

barev a ud lat obrázek co nejp ehledn jší. Ve stručnosti k barevnému vzhledu 
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komponent. Barva rámu z stala stejná, žlutou barvu dostali držáky, červenou 

zrcátka, oranžovou vozíky lineárního vedení, sv tle žlutou zase kolejnice lineárního 

vedení a sv tle modrou laserová hlava. 

Základní komponentou, na kterou je v tšina ostatních p išroubována je rám 

(poz. 1), který je tvo en profily ze slitin hliníku. V dalším popisu stroje budu 

pokračovat ve stejném po adí, jako se pohybuje laserový paprsek. A abych mohl 

kopírovat trajektorii laserového paprsku, musí laserový paprsek n jak vzniknout. 

Jedna s variant jak docílit toho aby laserový paprsek vznikl je mít napájecí zdroj 

(poz. 4) pro laserovou trubici (poz. 5). Samotná laserová trubice musí být uložena 

v držácích (poz. 6), ty jsem navrhl tak, aby byly i výškov  stavitelné. První dva 

stojany a zrcátka (poz. 7) jsou nákupové součásti.  Podélné vedení ramene zajišťuje 

kuličkové lineární vedení, které se skládá z kolejnice (poz. 8) a p írubového vozíku 

(poz. 9). Ke kterému je p išroubována základová deska ramene a dále pak profily 

tvo ící rameno (poz. 11). O pohyb ramene se stará krokový motor (poz. 10), 

s ozubenou emenicí pro ozubený emen. emen je k rameni p ipevn n sv rným 

spojem. Ke stojanu ramene je p išroubováno zrcátko, držák krokového motoru a 

p íčník ramene. Na p íčníku je s horní strany p išroubována kolejnice lineárního 

vedení. Se spodní strany pak plech pro vedení energetického et zu. Na vozíku 

lineárního vedení jezdícím po kolejnici je p ipevn n L-profil, ke kterému je z jedné 

strany p išroubována laserová hlava (poz. 12) a ze strany druhé úchyt pro 

energetický et z. 
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Obr. 16 Laser bez krytování 

1-Rám, 2-Vana stolu, 3-Stůl, 4-Napajecí zdroj pro laserovou trubici, 5-Laserová trubice, 6-Držák 

laserové trubice, 7-Zrcátka, Ř-Podélná kolejnice, ř-P írubový vozík, 10-Krokový motor podélného 

posuvu, 11-Rameno, 12-P íčný support, 13-Kompresor 

Návrh rámu CNC laseru 

Rám je jedna ze základních součástí CNC laseru. Zároveň se na n j montuje 

v tšina ostatních komponent. U takto malých CNC laseru je rám v tšinou 

montovaný z profilu ze slitin hliníku. 

Jako materiál rámu jsem z d vodu nižší hmotnosti a snazšího obráb ní 

použil slitinu hliníku. Jako profil jsem zvolil stavebnicový systém 40 (poz. 1) od 

firmy ASKMT. Konkrétn  profil 6 30x30L v jednom p ípad  je použit profil 6 

30x60L. Jedná se o tentýž profil akorát zdvojený. Výhodou t chto profil  je velké 

množství r zných spojovacích materiálu od r zných šroub  a až po úhelníky. Dále 

pak snadná montáž dalších komponent pomocí držák v profilu a pro n  určených 

matic. 
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Obr. 17 Rám CNC laseru 

1-Hlinikový profil, 2-Stavěcí nožka, 3-Pryžové těsnění, 4-Sva enec rámu vany, 5-Úhelník 

Na rám je použito p ibližn  3 800 mm profilu 30x30L a 620 mm profilu 

30x60L. Celková cena profilu se bude pohybovat okolo 1300 Kč bez DPH. Další 

v tší položku v cen  rámu budou tvo it úhelníky (poz. 5), kterých je ř, ty budou stát 

okolo 700 Kč bez DPH. Cenov  ne zase tak drahé, ale početn  hodn  zastoupené 

jsou matice do drážky. Matice jsou použity ke spojení dvou profil  pomocí 

úhelníku, dále pak na p ipevn ní sva ence rámu vany stolu a také na p išroubování 

plechového krytování CNC laseru. Součástí rámu jsou ješt  stavitelné nožky 

(poz. 2), pryžové t sn ní (poz. 3), šroubky a podložky. Stavitelná nožka je do rámu 

zašroubována a na ni je ješt  našroubována kontra matice, aby nožka držela svou 

výšku. Stavitelná nožka je vybavena na spodní části pryžovým špalíkem. Pro snazší 

montáž krytování je poloha matic v profilech fixována pomocí vý ez  a d r 

v t sn ní. 
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Sva enec rámu vany stolu 

 

 

  Obr. 18 Sva enec rámu vany stolu 

1-Sva enec, 2-Otvory se závity pro stavěcí šrouby vany stolu, 3-Matice do drážky pro upevnění 

k základovému rámu 

Celý sva enec je navržen tak, aby byl jako výpalek co nejekonomičt jší. 

Proto je základní tvar „Y“ rozd len na dva výpalky, které se podobají obdélníku. 

Sva enec rámu se skládá ze t í r zných výpalk  sva ených k sob . V základním 

ypsilon tvaru (poz. 1) jsou t i otvory se závity (poz. 2) pro stav cí šrouby vany stolu. 

St l a vana stolu 

St l je umíst n ve van  stolu, která je tvo ena plechem s lemem po svém 

obvodu. Ve van  stolu jsou t i otvory pro p išroubování k rámu vany. Samotný st l 

je nakupovaný díl, jedná se o voštinový rošt. Který má po svém obvodu na 

vyztužení U-profil. 
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Obr. 19 Voštinový rošt a vana stolu 

1-Voštinový stůl, 2-Vana stolu, 3-Šroub pro p išroubování k rámu vany 

 

 

Obr. 20 Detail voštinového stolu [8] 

První a druhé zrcátko 

Též n kdy nazývané primární a sekundární. Ob  zrcátka jsou stejná, pouze 

p i montáži pootočená. Tyto zrcátka by byla na výrobu drahá, proto jsem se rozhodl 

je nevyráb t ale nakoupit. Jejich cena se pohybuje okolo 700 Kč za kus. D vodem 

proč jsem použil nakupovaný díl, je vynikající pom r mezi cenou a možnostmi 

polohování. 
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Obr. 21 Stavitelné zrcátka, pohled zep edu a zezadu 

Návrh podélného a p íčného vedení 

P i výb ru vhodného vedení se výb r možných variant značn  zmenšil díky 

volb  portálové konstrukce s jednou podp rou. T mto mým požadavk m nejlépe 

vyhovuje lineární vedení. Kde mám na výb r mezi lineárním kuličkovým vedením a 

lineárním válečkovým vedením. Válečkové lineární vedení se díky čárovému styku 

uplatní spíše u obráb cích stroj , všeobecn  tam kde jsou vyšší nároky na tuhost a 

na vedení p sobí v tší namáhání.  

Pro hlavní vedení jsem zvolil p írubový vozík od firmy HIWIN s označením 

HGW20HC. Jelikož maximální statický moment vozíku Mx=480Nm. Abych tento 

moment p ekonal, musel bych na konci ramene p sobit silou alespoň 1,2 kN. Což 

odpovídá asi 120kg. ů díky dostatečnému p edimenzování se s ramenem nic 

nestane, i když se o n j n kdo náhodou op e. Podobn  dimenzované je i druhé 

lineární vedení. Tam je však použit vozík od firmy HIWIN s označením HGL15Ců 

který má hodnotu Mx=170Nm. Ale v tomto p ípad  je dovolený statický moment 

mnohem v tší, než který tam m že vzniknout. Pro oba vozíky jsem použil kolejnici 

HGR typu R od firmy HIWIN. 
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Obr. 22 Směry statických momentu působících na vozík [7] 

 

 

Obr. 23 Lineární kuličkové vedení s p írubovým vozíkem [7] 

Držák krokového motoru podélného posuvu 

Pro uchycení krokového motoru jsem se rozhodl navrhnout držák. Jedná se 

o jednoduchý sva enec ze slitiny hliníku. Skládá se ze t í r zných výpalk . Ze dvou 

patek, dvou bočnic a čela. Čelo má st edový otvor, na který se vyst edí krokový 

motor a p išroubuje se čty mi šroubky. 
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Obr. 24 Držák krokového motoru s krokovým motorem 

Rameno CNC laseru 

Rameno je nejv tší pohyblivá část na celém CNC laseru Obr. 25. Základem 

laseru je rám ze slitin hliníku, který je p išroubován v základové desce a ta následn  

k p írubovému vozíku (poz. 1). Nosná část ramene se skládá ze stojanu (poz. 2) a 

p íčníku (poz. 7), dohromady jsou p išroubovány pomocí šroubu do čela p íčníku a 

úhelníku se spodní strany p íčníku. Z boční strany stojanu je p išroubován držák 

krokového motoru (poz. 3), který je výškov  stavitelný tak, aby byla zaručena 

rovnob žnost mezi emenem a kolejnicí p íčného posuvu (poz. 6). Držák je 

jednoduchý výpalek ze 7 otvory, dv ma pro upevn ní ke stojanu, čty mi se závitem 

pro p išroubování krokového motoru a jedním velkým pro vyst ed ní krokového 

motoru. Z druhé boční strany stojanu je p išroubován pomocí 2 šroub  držák t etího 

zrcátka (poz. 5). Držák je tvo en plechem se dv ma ohyby a plechem s otvorem pro 

zrcátko, který je upevn n pomocí šroubk , které zajišťují jeho nastavování. Na 

horní stran  p íčníku je p išroubována kolejnice p íčného vedení. 
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Obr. 25 Rameno laseru 

1-P írubový vozík podélného posuvu, 2-Stojan ramene, 3-Držák krokového motoru p íčného posuvu, 

4-Krokový motor p íčného posuvu, 5-T etí zrcátko, 6-Kolejnice p íčného posuvu, 7-P íčník ramene 

P íčný support 

P íčný support se skládá z vozíku lineárního vedení (poz. 1). K n mu pak 

p išroubovaného L-profilu (poz. 2) pomocí čty  šroub  a držáku energetického 

et zu (poz. 4). Dále je k  L-profilu, p išroubována dv ma šrouby laserová hlava 

(poz. 3). 
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Obr. 26 P íčný support 

1-Vozík lineárního vedení, 2-L-profil, 3-Laserová hlava, 4-Držák energetického etězu,       

5-Koncový článek energetického etězu 

Laserová hlava 

Jak už je výše zmín no, tato komponenta je nakupována. ů když započtu 

šroubky i pružiny tak se skládá z 15 komponent. Z hlavního t la, plechu se 

zrcátkem, trubky, trysky a dalších komponent. Plech zrcátka je k hlavnímu t lu 

laserové hlavy p išroubován dv ma šrouby a další t i šrouby slouží k polohování. 

Trubka má na jedné stran  závit, aby šla zašroubovat do trysky. Čočka je umíst na 

v trysce a pevn  trubkou pomocí závitu. Celá trubka se pak nasune do hlavního t la 

laserové hlavy a je možno ji aretovat v jakékoliv poloze, a tak m nit vzdálenost 

mezi čočkou a ezaným materiálem. Pro lepší názornost jsem použil obrázek 

s popisem. 
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Obr. 27 Schéma laserové hlavy [9] 

1-Tělo laserové hlavy, 2-Trubka, 3-Čočka, 4-Tryska, 5- ezaný materiál, 6-Zrcátko, 7-Laserový 

paprsek 
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4. Kontrolní a návrhové výpočty 

4.1. Kontrolní výpočet emenového p evodu 

Pohon podélného posuvu 

Pro pohon ramene po podélném vedení volím ozubený emen. Jedná se o 

emen od firmy Continental Contitech, jejíž výrobky na českém trhu distribuuje 

společnost Tyma. emenice volím ob  stejné z katalogu firmy Tyma s označením 

21T05/26-2. Jenž jsou určeny pro emeny s roztečí zub  t=5 a s počtem zub  zg=26 

pro ší ku emene 10 mm. P edb žnou osovou vzdálenost volím 685 mm. 

Tab. 6 Tabulka hodnot pro podélný emenový p evod 

Název veličiny Hodnota 

P evodový pom r i=1 

Počet zub  „velké“ emenice zg=26 [zub ] 
Počet zub  „malé“ emenice zk=26 [zub ] 
Úhel opásání emenice β=1Ř0° 

Rozteč zub  emene t=5 [mm] 

P edb žná osová vzdálenost 
emenic 

aosa=685 [mm] 

Faktor zubu v záb ru c1=1 

Zát žný faktor c2=1,2 

ůkcelerační faktor c3=0 

Únavový faktor c4=0,2 

Minimální délka emene 

� � = ∗ � �� + � ∗ (�� + ��) + [�� ∗ (�� − ��)]∗ � ��  [ ] 
� � = ∗ + ∗ + + [� ∗ − ]∗ =   

Z vypočtené minimální délky emene volím z katalogu firmy Tuma emen o 

délce Lw=1500 mm s počtem zub  300. 10T05-1500 ozubený emen polyuretanový. 

Délkový faktor pro zvolený emen 

c5=1 [-] 
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Kontrola ší ky zvoleného emene 

Pokud je navrhnuta ší ka emene správn  musí platit následující vztah: � ∗ � + � + � ≤ �� ∗ � ∗ �  

Kde: PR=0,2 [kW] 

Po dosazení: , ∗ , + + , ≤ , ∗ ∗  , ≤ ,  

Podmínka je spln na a ší ka emene je dostatečná. 

Síla p edp tí emenice 

� = ∗ ∗ � ∗ sin (�)� ∗ �� ∗ = ∗ ∗  , ∗ sin∗ ∗ = [�] 
Pohon p íčného posuvu 

Pro pohon laserové hlavy po druhém vedení volím ozubený emen. Jedná se 

o emen od firmy Continental Contitech. emenice volím ob  stejné z katalogu 

firmy Tyma s označením 16T2.5/2Ř-2. Jenž jsou určeny pro emeny s roztečí zub  

t=2,5 a s počtem zub  zg=38 pro ší ku emene 6 mm. P edb žnou osovou 

vzdálenost volím 430 mm. 

Tab. 7 Tabulka hodnot pro druhý emenový p evod 

Název veličiny Hodnota 

P evodový pom r i=1 

Počet zub  „velké“ emenice zg=3Ř [zub ] 
Počet zub  „malé“ emenice zk=38 [zub ] 
Úhel opásání emenice β=1Ř0° 

Rozteč zub  emene t=2,5 [mm] 

P edb žná osová vzdálenost 
emenic 

aosa=430 [mm] 

Faktor zubu v záb ru c1=1 

Zát žný faktor c2=1,1 

ůkcelerační faktor c3=0 

Únavový faktor c4=0,2 
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Minimální délka emene 

� � = ∗ � �� + � ∗ (�� + ��) + [�� ∗ (�� − ��)]∗ � ��  [ ] 
� � = ∗ + , ∗ + + [ ,� ∗ − ]∗ =   

Z vypočtené minimální délky emene volím z katalogu firmy Tuma emen o 

délce Lw=950 mm s počtem zub  3Ř0. 6T2.5-ř50 ozubený emen polyuretanový. 

Délkový faktor pro zvolený emen 

c5=1 [-] 

Kontrola ší ky zvoleného emene 

Pokud je navrhnuta ší ka emene správn  musí platit následující vztah: � ∗ � + � + � ≤ �� ∗ � ∗ �  

Kde: PR=0,3 [kW] 

Po dosazení: , ∗ , + + , ≤ , ∗ ∗  , ≤ ,  

Podmínka je spln na a ší ka emene je dostatečná. 

Síla p edp tí emenice 

� = ∗ ∗ � ∗ sin (�)� ∗ �� ∗ = ∗ ∗  , ∗ sin, ∗ ∗ = [�] 
4.2. Pevnostní kontrola víka 

Pro snadn jší otvírání p edního víka a jeho následnou aretaci v otev ené 

poloze jsem se rozhodl použit dva plynové písty. Prvn  jsem však navrhoval pouze 
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jeden píst, ale po další rozvaze a prozkoumání všech parametr  víka bylo jasné, že 

p i použití pouze jednoho pístu by se víko kroutilo, prohýbalo a nap tí, které by 

vzniklo, by bylo p íliš vysoké. V krajním p ípad  by mohlo dojít k trvalé deformaci 

víka. Z toho d vodu jsem se rozhodl použít dva plynové písty o délce 234 mm, 

zdvihu 100 mm a síle 50 N. Pevnostní kontrola byla provedena v situaci, kdy se 

víko zavírá a panty svírají úhel 45°, síla pro zavírání p sobí na st ed madla víka a 

její hodnota je F=30 N. 

Pro výpočet nap tí a posunutí jsem využil software společnosti Autodesk, 

konkrétn  produkt ůutodesk Inventor Profesional 2015 a jeho nástavbu: Pevnostní 

analýza, která mi pot ebné hodnoty spočítá a grafický zobrazí. Software pevnostní 

analýzy počítá metodou konečných prvk  ĚMKPě. Výsledky nap tí a deformací pro 

variantu s jedním pístem a se dv ma písty jsou zobrazeny na Obr. 28-31. 

U všech výpočt  byly zavedeny stejné okrajové podmínky. Všechny dotyky 

byly vázané, pevná vazba byla na pantu, konkrétn  na ploše, která dosedá na 

krytování. Zát žná síla na madlo o velikosti 30 N p sobí kolmo na plochu s pevnou 

vazbou Ětaktéž kolmo na st lě. Sm rnice síly p sobící na píst je totožná s osou pístu 

a má velikost 50 N. Pr m rná velikost prvku sít  je 0.05 [-]. 

 

 

Obr. 28 Průběh napětí Von Mises, jeden píst 
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Obr. 29 Průběh deformací, jeden píst 

 

 

Obr. 30 Průběh napětí Von Mises, dva písty 
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Obr. 31 Průběh deformací dva písty 

Pro v tší názornost jsem zvolil deformaci modelu v či reálné deformaci 

dvakrát v tší, proto se mohou obrázky jevit jako nereálné. Z obrázk  je patrné, že 

deformaci p i použití pouze jednoho pístu je daleko rozsáhlejší a také v tší. Nejv tší 

deformace v obou p ípadech vzniká pod madlem víka, kde p sobí síla F=30N. 

Místa, kde se hromadí nap tí, jsou u st edového šroubu ochranného plexiskla a 

v rozích výztuh víka. Nap tí a deformace vzniklé p i zatížení víka se dv ma písty 

jsou akceptovatelné. 
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5. Záv r 

Cílem této práce bylo navrhnout malý CNC laser pro modelá e s ohledem na 

nízké výrobní náklady. Práci jsem rozd lil na dv  části, na část kde se zabývám 

rozd lením v pr myslu používaných laseru a na část s vlastním návrhem malého 

CNC laseru. 

V první části uvádím typy nejčast ji používaných laser  v pr myslu a jejich 

nejvhodn jší aplikaci. Vybrané typy laser  jsou popsány detailn ji a je vysv tlen 

jejich princip a fungování. V druhé polovin  první části jsem provedl pr zkum trhu 

a vybral t i CNC lasery od t í r zných výrobc . Hlavní parametry t chto t í CNC 

laser  jsem v záv ru kapitoly vložil do p ehledné tabulky, a ud lal jejich vzájemné 

srovnání. 

V druhé části práce je postup návrhu konstrukce CNC laseru. Na začátku 

kapitoly jsou varianty a r zné konstrukční ešení, které m  b hem návrhu napadly a 

jejich následné vyhodnocení. Poté je popis vybraných komponent laseru. V poslední 

kapitole jsou uvedeny pot ebné návrhové a kontrolní výpočty.  

Navrhnutý CNC laser je typu CO2 a má portálovou konstrukci s jednou 

podp rou. Umožňuje ezat a gravírovat p edm ty na ploše 500x300 mm. Gravírovat 

lze p edm ty do maximální výšky 40 mm. Laser zvládne ezat nekovový materiál 

jako je plexisklo, d evot ísku, papír a další. Maximální tloušťka ezaného materiálu 

se odvíjí od ezaného materiálu a kvality ezu, kterou požadujeme. 
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Seznam p íloh 

Výkres sestavy:  CNC laser   MAJ0061_BK_001 

Výkres rámu  Rám    MAJ0061_BK_002 

Výkres držáku 

krokového motoru Držák krokového motoru MAJ0061_BK_003 


