
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   1 

 

NETISKNOUT! 
Titulní list 
 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   2 

 

NETISKNOUT! 
Zadání 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   3 

 

NETISKNOUT! 
Licenční smlouva - oboustranně 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   4 

 

ABSTRAKT 

 
Nasazení technologie řezání LASERem do technologického procesu. 

Druhy LASERového dělení, jeho bezpečnost a zařazení. Technicko-
ekonomické vyhodnocení při výrobě stolku. Popis výrobního zařízení včetně 
dílny, tak i celého podniku. 
 
 
Klíčová slova 

Dělení materiálu, kvalita výpalků, laserová technologie, ekonomické 
vyhodnocení, 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
 
Applycation of laser beam technology to technological process. The kinds of 
laser dividing, its safety and arrangement. Technology-economical advantage 
in production of aluminium table. Description of laser machine and workshop 
and whole company. 
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ÚVOD 

 Technologický proces ve strojírenství a vůbec v celé sféře 
činností lidstva je soubor  úseků či úkonů, ve kterém se vytváří požadovaný 
tvar vyráběného předmětu v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti. 
Již od počátku naší historie se člověk snažil využít veškerých prostředků, které 
nám nabízela příroda a technologický pokrok ke zlepšení života na Zemi. 
Počínaje prvními objevy typu kola, klínu , páky, přes metalurgii a následně 
konvenčním (třískovým) obráběním na strojích typu soustruhu a fréz, se 
pokrok vyvinul do sfér chemických ,elektrických či laserových technologií, 
apod. Tyto nové nekonvenční technologie mají velký rozsah využití – např. ve 
zdravotnictví, telekomunikaci, avšak nás bude zajímat využití těchto způsobů 
zejména v oboru obrábění. Tyto nové technologie v současnosti výrazně 
doplňují výrobní proces. Nároky na finální obrobky jsou v dnešní době vysoké 
a nutnost inovace výrobních strojů pro podniky typu METRA a.s. jsou 
nezbytné pro úspěchy v konkurenčním boji. 

Tato práce má za úkol částečnou prezentaci společnosti METRA a.s. 
a její následné  výhledy pro budoucí inovaci podniku. Nejvíce se však zabývá 
teorií a použití LASER-ové technologie pro výrobu dílců v této společnosti. 
V konečné části této práce hodlám uplatnit použití této technologie na výrobu 
konkrétní součásti (hliníkového stolku) pro firmu REX s.r.o.Budou zde 
posouzeny také jiné možnosti technologie výroby dílců na jiných typech strojů, 
příp. v jiných společnostech. 
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1  HISTORIE SPOLEČNOSTI METRA A.S. 

 
1.1 Založení a vývoj společnosti 

Vznik tohoto podniku je spjat se jménem Ericha Roučky. Ing.Roučka 
se narodil 30.října 1888 ve Velkém Meziříčí. Byl to vynálezce s mimořádným 
tvůrčím talentem. Během svého života získal patentová práva na 750 vynálezů 
v oblasti přístrojové techniky, ale i dalších strojírenských oborů. Průběžně 
studoval progresivní rozvojové směry u zahraničních firem, trávil hodně času  
studijními cestámi i do zámoří. Zkušenosti sbíral např. v německé firmě 
Siemens a po návratu z Německa se rozhodl založit si vlastní dílnu v Blansku. 
V Blansku tehdy na začátku 20. století  již byla soustředěna řada 
průmyslových výrobců: Breitfeld-Daněk (dnes ČKD), Továrna na hospodářské 
stroje bratří Ježků a další.  

Roučka se hned od počátku zaměřil především na elektrotechniku. 
Roučkova dílna ELEKTROMETR na výrobu elektrických měřících  přístrojů se 
slibně rozběhla. Byla první svého druhu ve střední a východní Evropě. 
Zásobovala rozvíjející se průmyslová odvětví přesnými měřícími přístroji. Již 
v roce 1911 se stěhuje do nově postavené továrny a do roku 1918 zde již 
z původních 20 pracovalo 110 zaměstnanců. Konec 1. světové války 
znamenal pro továrnu Ericha Roučky ukončení rozsáhlých armádních 
zakázek, proto provedl Erich Roučka důkladný průzkum trhu a našel náhradní 
výrobní program v produkci litinových kuchyňských vah. Pro tuto výrobu 
vybudoval Roučka slévárnu na jemnou šedou litinu, bronz, mosaz, a jiné 
slitiny. Později zde byla odlévána mosaz na výrobu laboratorních přístrojů. Od 
roku 1921 měla továrna tři základní provozy: výroba elektrických měřících 
přístrojů, výroba přístrojů pro tepelnou regulaci parních kotlů a slévárna. 
V roce 1934 z důvodu nemožnosti územního rozšíření továrních prostor 
Roučka podnik prodal a přemístil se do Brna-Slatiny.  

Nový majitel ponechal v továrně stejný výrobní program. Teprve 
v průběhu 2. světové války byly po převzetí továrny Němci zaváděny do 
výroby nové výrobky určené výhradně pro německou armádu. Po 2.světové 
byl závod znárodněn a dostal nové jméno : Metra Blansko. Od roku 1946 měl 
národní podnik Metra Blansko několik pobočných závodů, např. Metra Nová 
Pakce, Metra Ústí nad Labem, Metra Šumperk. Podnik Metra Blansko se tak 
rozrostl koncem roku 1948 na 1550 zaměstnanců. Po roce 1947 se útvar 
rozvoje a výzkumu Metry rozvíjel ve třech základních směrech. Byl zaměřen 
na samotný rozvoj vývojového pracoviště, na rozvoj konstrukce a na vývoj 
norem. Výrobní plán závodu byl rozsáhlý, v roce 1949 měl 36 položek. 
Největší skupinu tvořily rozvaděčové elektromagnetické přístroje, Avomet, 
válcové odpory a rozvaděčové přístroje.  

V průběhu 50. a 60. let došlo k výstavbě nových objektů. Nejdůležitější 
byla výstavba předvýrobní haly, do které byla postupně přesunuta celá 
prvovýroba : automatárna, soustružna, zámečnické dílny, strojní dílna, lisovna 
plechu a sklad hutního materiálu. Do výroby se začaly prosazovat integrované 
obvody, které znamenaly podstatné snížení montážních prací, snížení příkonu 
zařízení a snížení rozměrů přístrojů. Odbyt výrobků směřoval převážně na 
tuzemské trhy. Další dostavbou Metry Blansko bylo dobudování dalších 
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provozů v komplexu u Nové haly. Ve výrobním plánu Metry v 70. a 80. letech 
došlo k podstatným změnám. Velmi se zvýšil podíl výroby výpočetní techniky 
a výroby automatizačních prostředků. První produkt z oblasti řídících systémů 
byl dodán do elektrárny v Dětmarovicích. Další pak byly pro elektrárnu 
Tušimice   a pro elektrárnu Chvaletice. Využití mikroprocesorů, integrovaných 
obvodů     a vysoký stupeň integrace vedl ke zdokonalování dosavadních 
systémů a měřících ústředen. Číslicová měřící technika se stále rozvíjela, 
stejně jako perspektivní laserová výroba.1  

Velký zvrat v dalším rozvoji firmy Metra Blansko nastal po roce 1989. 
Podnik byl zařazen do kupónové privatizace. Zásadní chybou bylo omezení a 
zastavení vývoje, zrušení vývojového oddělení. Podnik se postupně dostal do 
závažných potíží. V jeho čele se rychle za sebou vystřídalo sedm ředitelů, 
stěžejní sortiment výrobků ztratil své trhy. Řešení úpadku bylo odprodání 
podniku firmě Apos. 

 
1.2 Apos a.s. 

Skupina Apos a.s. je skupina firem, která koupila areál původní 
společnosti Metra. Tato společnost vlastní v areálu firmu Apos-Auto , Apos-
Maxima, Apos-Binding , Metra a.s. a mimo areál vlastní hotel a koupaliště ve 
městě Letovice. 

Níže  přiložené schéma udává strukturu společnosti. Nejsou tam však 
zahrnuty nováčci v podniku, což jsou společnost Maxima a Apos-Binding 

  
    obr 1.1 Struktura APOSu a.s. (8) 
1.2.1 Apos Maxima 

BG MAXIMA, s.r.o. je český výrobce jednonožových, motoricky a hydraulicky 
poháněných řezaček papíru. Vyráběny jsou ve čtyřech velikostech, a to o 
délce řezu 62, 80, 92 a 115cm, ve standardním provedení, nebo v provedení 
pro poloautomatický provoz. Jsou určeny k řezání papíru, kartonu, lepenky, 
dýhy a dalších listových materiálů, jako např.kovových fólií, kůže, korku, pryže 
a fólií z umělých hmot. Řezačky vycházejí z osvědčené a provozem 
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odzkoušené konstrukce. Vynikají vysokou robustností, spolehlivostí, snadným 
ovládáním a vysokou úrovní bezpečnosti práce. 8 

 

1.2.2 Apos Auto 

Společnost Apos-auto byla založena v roce 1992. Zabývá se pošíváním 
automobilových volantů kůží. V současné době pošívá více než 3000 volantů 
denně, zejména pro celý sortiment volantů AUDI, dále Seat, Toyota, Ford a 
další. Je to certifikovaná firma a garantuje kvalitu kůže i práce. 8 

 

1.2.3 Apos Binding 

 Společnost Apos-Binding je novým subjektem v rámci Aposu skupiny firem, 
který byl založen na konci roku 2007. Podnikatelským záměrem je nabízení 
tiskárnám všech kategorií služby v oblasti knihařského zpracování. Mezi 
potenciální zákazníky řadí jak malé a střední tiskárny, pro které nemá smysl 
pořizovat drahé technologie, tak velké polygrafické komplexy, kterým nabízí 
pomoc při maximálním vytížení vlastních kapacit. Pro první období se 
společnost zaměřila na zpracování vazeb V2 a V4. Pro lepení se používá jak 
holmelt, tak PUR lepidla vyznačující se výbornými vlastnostmi hlavně při 
zpracování křídového papíru. Specialitou je výroba brožur s jednou nebo 
dvěma nezkrácenými klopami na jeden průchod strojem. V roce 2009 má 
firma denní kapacitu až 90000 brožur. 8 

 
1.3 Metra a.s. 

 
1.3.1 Závod strojírenský 

V rámci technologické přípravy výroby se ve strojírenském závodě 
využívají CAD technologie (SolidWorks, AutoCad, JetCam), což technikům 
umožňuje pružné zpracování výrobní a technické dokumentace převzaté od 
zákazníka. Společnost vlastní nové technologie pro plošné tváření od 
společnosti TRUMPF, svařovací, brousící a lakovací techniku. Ve společnosti 
je taktéž slévárna, kde se zpracovává cca.150 tun materiálu ročně a to na jak 
vertikálních, tak horizontálních licích strojích s hmotností odlitku do 2kg. 
K dispozici je následné vibrační omílání, obstřihování, ruční opracování, 
případně další možné třískové obrábění včetně povrchové úpravy. Metra a.s. 
dodává pro Tatsuno – Benč Europe a.s., Siemens AG, Mikroelektronika, 
Terra, Adamov Systéme, atd. 8 

 
1.3.2 Závod elektrotechnika 

Tento závod je nositelem rozvoje v oblasti elektrických měřících 
přístrojů, v nichž má METRA BLANSKO a.s. pětadevadesátiletou tradici. 
Jedním z hlavních programů je program rozvoje multifunkčních revizních 
přístrojů odpovídajících aktuálním technickým normám, zaručujících měření 
široké škály parametrů, vysoký komfort obsluhy a využití výpočetní techniky při 
zpracování a prezentaci výsledků měření. Závod zajišťuje komplexní servis 
včetně kalibračních služeb. Dále vyvíjí, vyrábí a dodává vysoce sofistikované 
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výrobky určené pro použití v průmyslu, v dopravě, energetice nebo v jinak 
těžkých a nestandardních podmínkách provozu. 8 

1.3.3 Závod plastu a nářadí 

Tento závod je samostatnou výrobní jednotkou, která zajišťuje jako 
základní činnosti konstrukci a výrobu nástrojů pro tlakové lití plastických hmot 
včetně poradenství v oblasti řešení tvaru a vlastností výlisků z termoplastů. 
Dále zabezpečuje výrobu těchto výlisků a popřípadě jejich finální úpravu. Pro 
tyto účely disponuje potřebnými kapacitami, doplněnými o další prověřená 
odborná pracoviště ke zvládnutí náhlých potřeb. 8 

1.3.4 Závod speciálních projektů 

Tento závod provádí montáž, přezkoušení a dodávky technických 
prostředků pro vizuální komunikaci elektronických tabulí pro významného 
světového producenta v tomto oboru. Závod zajišťuje technické, kontrolní a 
personální činnosti související s montáží. Vyrábí například interaktivní tabule. 8 

 
2  ROZBOR INFRASTRUKTURY STROJÍRENSKÉ HALY 

2.1 Výrobní hala 

 
    obr.2.1 Strojírenská dílna Metry a.s. 

Výrobní hala ve společnosti Metra a.s., ve které se zpracovávají 
většinou ploché dílce, se dělí na tři základní střediska. Počáteční výroba ve 
společnosti začíná ve středisku 25223, kde jsou soustřeďovány 2 lasery (TC 
L3030, TC L2503), jeden vysekávací lis TC 200R (obr.2.2) a tři ohraňovací lisy 
- TrumaBend V130, TrumaBend V50 a Pullmax (obr.2.3). V této části dílny 
jsou na laserech či vysekávacím lisu prováděny úkony, které dodávají 
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polotovary v počátečním rozvinutém tvaru. Největším problémem v této dílně 
bývá skladování polotovarů a paletizace plechů. Při malosériové výrobě, která 
je zde obvyklá, bývá problém s manipulací materiálu z důvodu nedostatku 
skladovacích ploch pro ohraňovací lisy, avšak i tato společnost již 
s nastávající ekonomickou krizí pocítila úbytek práce, čímž se tento problém 
nešťastně vyřešil. Toto středisko má třísměnný provoz. Řadí se k němu též   
část, kde jsou umístěny hydraulické rovnací lisy třecí, výstředníkové a klikové 
lisy. Avšak stroje z této části dílny jsou nevytížené a společnost se jich 
postupně zbavuje.  

    Druhou částí dílny je zámečnická dílna, která má jednosměnný 
provoz. Zde se připravují dílce pro následné svařování. Jsou zde stroje jako 
vrtačky, pásová pila, ruční lis pro tažení a část s bruskami a nářadím pro 
leštění apod.  

    Poslední částí je svařovna, která je zavedena z důvodu nedostatku 
svářečů pouze na dvousměnný provoz. Svařuje se zde v ochranné atmosféře 
netečných plynů metodou MAG a WIG, neodtavující se wolframovou 
elektrodou s ochrannou atmosférou argonu, svařování kyslíko-acetylénovým 
plamenem a tvrdé pájení Ms pájkami, svařování elektrickým odporem – 
bodování, kondenzátorové sváření. Svařuje se zde ocel, nerez i hliník. Dále 
v blízké hale se nachází lakovna, která je dosti vytížená a funguje zde 
dvousměnný provoz. Používají se zde práškové epoxidové hmoty typu 
Komaxit, klasické nátěrové polyuretanové hmoty. Galvanické předopravy se 
zajišťují v kooperaci. Jako poslední část strojírenského závodu je expedice. 

 
 

 
   obr.2.2 Vysekávací lis Trumatic TC 200R 
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    obr.2.3 Ohraňovací lis Pullmax 

2.2 Lasery 

2.2.1 TC L 3030 

TC L 3030 je laserové řezací zařízení CNC na obrábění rovných součástí. Za 
použití řezačky trubek TRUMPF Rotolas lze opracovávat také trubky a profily.  
Jako nástroje se používá laserový paprsek, který se k laserové hlavě přivádí 
pomocí zrcadel. Zrcadlo a laserová hlava jsou uspořádány na pohyblivých 
součástech, tzn.stroj pracuje s “letmou optikou“. Pomocí kapacitní výškové 
regulace se udržuje konstantní vzdálenost mezi hrotem řezací hlavy a 
obrobkem. Stroj je standardně vybaven systémem na výměnu palet. Systém 
výměny palet mění automaticky paletu se zpracovaným obrobkem za paletu 
s nezpracovaným obrobkem. Nakládání a vykládání palet je možno provádět 
paralelně s obráběním. Tím se snižují prostoje stroje na minimální hodnotu. 
Nakládání palet lze kromě toho automatizovat pomocí nakládacího přístroje. 

    Obr.2.4 Trumatic L3030 (7) 
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Technické údaje:  

•    Celková hmotnost – 11500 kg, 

•    Pracovní rozsah     –   ve směru X 3000mm, 

- ve směru Y 1500mm, 

- ve směru Z 115mm, 

•    Přejezdová oblast  –   ve směru X -16mm +88mm, 

- ve směru Y -19mm +61mm, 

- ve směru Z -2mm +16mm, 

  •    Rozměry – 9800x5300x2000 mm, 

•    Řízení CNC spojité dráhové řízení TRUMPF na bázi systému SIEMENS  

SINUMERIK 840D, 

•    Rychlost – max. rychlost polohování rovnoběžně s osou simultánně 85m/min, 

•    Přesnost -  nejmenší programovatelná délka dráhy 0.01mm, 

•    Max.výkon laseru v režimu CW – TLF3200 - 3200 W, 

•    Max. tloušťka materiálu – 20mm. 

Hlavní části stroje :  

 

 

     obr.2.5 Laserový stroj (7) 

1. Laserový agregát – slouží ke generaci laserového paprsku 
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2. Support stroje s řezací hlavou – pohybuje se ve směru osy (X) po  rámu stroje 
a řezací laserová hlava ve směru osy (Y) po suportu. 

3. Plech přístroje 

4. Rám stroje 

5. Podélný přepravní pás 

6. Paleta 

7. Obslužný panel 

8. Ochranné prosklené krytování – obklopuje pracovní prostor stroje . Speciální 
sklo je schopné odolávat po dobu cca 10 sekund přímému laserovému záření. 

9. Skříň elektroniky – pro umístění veškeré elektroniky k řízení stroje 

10. Chladící agregát – slouží ke chlazení laserové jednotky 

11. Vícekomorové odsávací zařízení – pro odsávání zplodin z místa opracování 

12. Kompaktní odprašovací zařízení – odstraňování prachu a zplodin 
z nasávaného vzduchu z technol.prostoru.  

13. Rám stroje – je nosnou částí pracovního stolu a suportu s řezací hlavou. 
Na rámu stroje je umístěn rovněž ovládací panel a řízení stroje. 

K tomuto zařízení byly dodány také  doplňkové stroje k zajištění chodu stroje a 
usnadnění činnosti obsluhy:  

14. Vymrazovací jednotka – slouží k odstranění vlhkosti z tlakového vzduchu 
z centrálního rozvodu. 

15. Manipulační jednotka LIFTMASTER – slouží k manipulaci s materiálem. 
Tato jednotka má za úkol ze stohovaného balíku přístřihu nakládání na 
pracovní paletu a vykládku na odkládací plochu určenou ke sklizení výrobků. 
Má maximální nosnost 9000N, maximální tloušťka plechu, kterou může 
LIFTMASTER nabírat, je 25 mm. 

16. Světelná závora – bezpečnostní opatření. Přerušení světelné závory má 
následující účinky :     

•     Všechny pohyby stroje LiftMaster se zastaví, 

•     Napájení výměníku palet elektrickým proudem se přeruší. 6 

2.2.2 TC L 2503E  

Stroj Trumatic L 2503 je CNC laserové řezací zařízení ke zpracování 
rovinných dílů. Je řízené systémem BOSCH CC 220. Stroj podle daného 
řídícího programu umožňuje laserové řezání rozvinutých tvarů z plechu 
laserovým paprskem. Zpracovávaný plech je do pracovního prostoru stroje 
dopravován prostřednictvím dvou výměnných palet automaticky (standardní 
způsob) nebo zejména přístřihy malých rozměrů mohou být zakládány ručně 
přímo na stůl stroje ze strany umístění ovládacího panelu. Ukládání 
jednotlivých tabulí plechu na výměnné palety stroje je prováděno 
prostřednictvím manipulačního zdvihacího zařízení s podtlakovými savkami 
ovládaného obsluhou stroje.  
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  obr. 2.6 Laser trumatic L2503E 
 

2.2.3 Nakládací zařízení LiftMaster 

Nakládací zařízení LiftMaster je automatické nakládací a vykládací 
zařízení na obrábění plochého plechu. Napojení LiftMasteru na Laser TC 
L3030 doplňuje tento systém automatizace. Umožňuje automatické nakládání 
výměníku palet laserového stroje obrobenými deskami různých velikostí, jakož 
i odebrání řezaných dílů a zbytkové mříže. Otáčecí rameno, které nese 
přísavný rám s vakuovými přísavkami, převezme přepravu obrobených desek 
ze stanoviště surového materiálu k výměníku palet laserového stroje. Hotové 
díly a zbytkové mříže jsou přepravovány hrablem z výměníku palet na 
stanoviště s hotovými díly (plošinu nebo vykládací vozík) 
 
Technické údaje pro stroj TC L3030 
•    max. velikost nakládaného materiálu 3000x1500mm, 
•    max. tloušťka plechu – 25mm, 
•    svislý zdvih – 1180mm, 
•    přesnost – 20mm/3000mm délky plechu, 
•    hmotnost – 3700kg, 
•    počet přísavek – 18, 
•    výkon jednotlivých přísavek – 1230N. 7 
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    obr. 2.7 LiftMaster 

Pracovní cyklus stroje LiftMaster, čímž je míněno vyložení vypálených kusů a 
následné naložení patetizovaného plechu na výměník palet, trvá 3 minuty a 42 
sekund. Výhoda použití tohoto stroje je zejména v šetření práce obsluhy 
laserového stroje.  Tento stroj se používá zejména pro sériovou výrobu, kdy 
se ze skladu plechů za pomocí jeřábu doveze stohovaný materiál na 
nakládací plochu, či při řezání tlustých těžkých plechů. Při kusové, či 
malosériové výrobě je použití tohoto stroje nežádoucí. 

2.2.4    Součástková základna 

Ve společnosti METRA a.s. ve strojírenském závodu se vyrábějí 
součástky z plechových dílců a to z konstrukčních ocelí, slitin hliníku, nerez 
ocelí a na vysekávacím lisu se vyrábí dílce z mosazi. Největší zastoupení 
v současné době má výroba pro firmu Adamov systems, která si zde nechává 
vyrábět kryty pro tiskařské stroje z broušené nerez oceli. Dále se zde vyrábí 
benzínové stojany pro firmu Benč a v poslední době jedna z největších 
realizovaných zakázek byla výroba nerezového kotle do  tepelné elektrárny 
pro firmu Alstom. Za jednu pracovní směnu se při této výrobě zpracovalo na 
laseru TC L3030 1,5 tuny nerezového materiálu. Velmi často se zde také 
vyrábí konzole a stojany na regály do obchodů, pozinkované držáky na 
satelity. V roce 2008 se zde také velmi často vyráběly skříně do francouzských 
atomových elektráren pro společnost Framatone. Na laseru se zde také občas 
upravují již zkompletované dílce, trubky či jákle. Na tyto dílce je potřeba vyrobit 
šablony pro jejich dobré ukotvení a se šablonami položenými na pojezdové 
paletě se do dokončení série nesmí hnout pro přesnost vyráběných součástí. 
Po vyřezání tvaru se musí při vyndání u některých druhů součástí počkat na 
zchladnutí kvůli tepelné roztažnosti, která způsobuje obtížné vyndání 
z šablony. 
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    obr.2.8. Typ plechových dílců 

3 DĚLENÍ MATERIÁLU  

3.1 Laser 

3.1.1 Historie a princip laseru 

Laser se za posledních padesát let od svého vzniku uplatnil v celé 
řadě oborů a stal se velkou součástí našeho života. Předměty opracované 
laserem potkáváme na každém kroku a ani si někdy neuvědomujeme, že 
právě předmět, který držíme v ruce, má něco společného s laserem. Jako 
přístroj se používá v medicíně, při různých technologických operacích ve 
výrobě, v astronomii, metrologii, energetice, vojenské technice či v dálkovém 
řízení.  

Slovo laser pochází z angličtiny a znamená v překladu : „Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation, což se dá přeložit jako 
zesílení světla pomocí vynucené emise záření. České pojmenování je : „ 
kvantový generátor světla“, což se příliš nepoužívá a používá se lidový název 
laser. Laserové světlo se od běžného liší tím, že je jednobarevné, uspořádané 
a má malou rozbíhavost. 

Znalosti o podstatě světla se v historii lidstva až do 17. století nijak 
podstatně neměnily. Teprve v 17.století se podařilo Isaacu Newtonovi rozložit 
bílé světlo hranolem na spektrum barev a dokázal vysvětlit všechny tehdy 
známé vlastnosti světla, jako je odraz, lom a další. Dalšími výzkumníky 
z oblasti světla byli např. Christian Huyghes, Thomas Young a James Clerk 
Maxwell. Se senzační hypotézou přišel v roce1900 Max Planck, který 
prohlásil, že záření (světlo) je tvořeno malými částečkami energie (kvanty). 
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Tak byly položeny základy kvantové fyziky. Planckova kvanta energie byla 
později nazvána fotony.  

Historie laseru začíná v roce 1917, kdy Albert Einstein ukázal , že 
kromě jevů jako jsou spontánní emise a absorpce, musí existovat ještě 
stimulovaná emise. Následující krok směrem k vynálezu laseru udělal ruský 
fyzik V.A.Fabrikant, který v roce 1939 poukázal na možnost použití 
stimulované emise k zesilování elektromagnetického záření procházejícího 
prostředím. Později v roce 1951 spolu s M.M.Vudynským a F.A.Butajevovou 
přihlásili patent na metodu zesilování elektromagnetického záření tím 
způsobem, že záření prochází prostředím, ve kterém je vytvořen 
nerovnovážný stav,  stav takového charakteru, že je preferováno obsazení 
horních energetických stavů atomů.popř. jiných elementů prostředí. Poprvé 
byla tato idea realizována pro zesilování záření v mikrovlnné oblasti. V roce 
1952 moskevští fyzikové N.G.Basov a A.M.Prochorov na konferenci o 
radiospektroskopii referovali o molekulárním svazkovém generátoru – 
MASERu pracujícím se svazkem molekulárního čpavku. Prakticky byla 
vyjádřena myšlenka za použití stimulované emise k zesílení a generaci 
milimetrových vln amerického fyzika Ch.H.Towena. V roce 1954 byl sestrojen 
první molekulární generátor. Realizace maseru dala vznik novému vědnímu 
oboru – kvantové elektronice. Basov, Prochodiv a Townews dostali společně 
za vynález maseru Nobelovu cenu v roce 1964. Mezi realizací prvního maseru 
a prvního laseru uplynulo šest let. V roce 1955 Basov a Prochov navrhli 
optické buzení a prostředek pro dosažení populační inverze. V roce1957 pak 
Basov uvažoval o využití polovodičových materiálů pro kvantové oscilátory a 
realizoval optický rezonátor leštěnými planparalelními stěnami na 
polovodičovém čipu. V témže roce Fabrikant a Butajevová pozorovali zesílení 
optického záření v experimentu s elektrickým výbojem procházejícím směsí 
par rtuti, vodíku a helia. V roce 1958 Prochorov, Schawlow a Townes vyslovili 
nezávisle na sobě ideu, že jev stimulované emise, užitý v maseru, může být 
použit i v infračervené a optické oblasti spektra. R.H.Dicke navrhl použití 
otevřeného rezonátoru pro realizaci kladné zpětné vazby v optické oblasti. 
V roce 1960 Theodore Maiman publikoval článek o generaci záření ve 
viditelné oblasti světla v rubínové tyči. Tím byl vynalezen rubínový laser. 
V témže roce skupina vědců demonstrovala laserové akce ve směsi plynů 
neonu a helia. V roce 1960 se podařilo zkonstruovat první vodíkový maser. Od 
roku 1961 začal bouřlivý vývoj různých typů laserů. První polovodičový laser 
byl sestrojen v roce 1962. V České republice se maser objevil v roce 1962 a 
laser o rok později. 5 
 
3.1.2 Princip laserového řezání 

Řezání laserem je termický postup oddělování materiálu, při kterém 
laserové záření slouží jako nástroj. Princip spočívá v tom, že TLF laser (část 
laserového agregátu) dodává téměř paralelní světelný paprsek s velmi malým 
úhlem otevření, jehož rozdělení  hustoty energie při dispozici TEM provozu 
odpovídá Gausově křivce. Připojený paprskový teleskop rozšiřuje laserové 
záření. Laserové záření má po opuštění teleskopu sotva dvojnásobný průměr 
záření. Potom je laserové záření směrováno přes externí optiku, která se 
skládá z fázového šoupátka a odrazných zrcadel, na zaostřovací zařízení 
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stroje. Zaostřovací zařízení se skládá z jedné čočky, která laserové záření 
spojuje v ohnisko ( fokus ). V ohnisku je dosažena hustota energie více než 
107 W/cm. Dle širokoúhlosti čočky leží ohnisko rozdílně daleko položené od 
čočky.4 

                            
.                             obr.3.1 Princip laserového záření (4) 

 
3.1.3  Druhy laserového řezání 

 
Vysoká hustota energie vede k rychlému ohřátí a k částečnému nebo 

úplnému odpaření materiálu. Souose společně s laserovým zářením 
vystupující na materiál proudí proud plynu, který odstraňuje materiál z místa 
řezu. Řezná spára a tím oddělovací hrana v obrobku postupuje dle koncepce 
stroje posuvem ohniskového zařízení nebo obrobku, popř.kombinací obou. 
Termické oddělování laserovým paprskem může být rozděleno do tří postupů 
a tím jsou: 

 •     sublimační řezání, 
 •     tavné řezání, 
 •     řezání kyslíkem . 
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     obr.3.2 Postup řezání(4) 
3.1.4 Laserové sublimační řezání 

Při sublimačním řezání je materiál působením laserového záření v oblasti 
řezání odpařován. Jako řezací plyn jsou používány inertní nebo reakční plyny, 
jako např.dusík (N2), helium (He) nebo argon (Ar). Tento postup je možno použít 
pro kovy, jakož i pro materiály, které nemají žádný významný tavný stav. Takové 
látky jsou např.dřevo, papír, keramika a umělé látky. U nekovů musí být obrobek 
chráněn před exotermickou reakcí (spálením). U kovů je požadováno volit 
vysokou intenzitu laseru, aby nevznikly žádné tepelné ztráty. Oblast tavné fáze 
v prostoru změny účinku mezi laserovým zářením a obrobkem je redukována na 
minimum tím že: 

•    nevznikají téměř žádné taveniny, vznikají hladké hrany řezu, 

•    jsou zde minimální oblasti ovlivňované teplem, 

•    nevzniká zde oxidace na hranách řezu, 

•    tloušťka materiálu u kovových materiálů je pod 1mm, 

•    jsou zde nutné relativně nepatrné řezací rychlosti. 4 

3.1.5 Laserové tavné řezání 

Při tavném řezání je materiál přeměňován laserovým zářením v oblasti 
řezání do roztaveného stavu a tyto taveniny pomocí proudu plynu jsou odváděny 
pryč.  K tomu jsou používány inertní plyny jako dusík (N2), nebo argon (Ar). 
Používá se většinou na vysokolegované oceli a neželezné materiály. 

•    jsou zde možné velké řezací rychlosti, neboť materiál nemusí být odpořován 

•    v závislosti na používaném druhu plynu se můžem vyvarovat oxidaci hran. 4 

3.1.6 Vysokotlaké řezání 

Vysokotlaké řezání je tavné řezání, při kterém je přiváděn dusík jako 
řezný plyn s tlakem p = 6 bar. Vysoký tlak plynu způsobuje, že taveniny jsou 
odstraňovány vysokou rychlostí ze spár řezání. Tím se zabrání tvoření výronků, 
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jakož i strusky na hraně řezání. Protože jako řezací plyn je používán dusík, 
zůstává hrana řezu bez oxidů. Vysokotlaké řezání je vhodné např.k opracování 
nerezavějících ocelí a slitin hliníku. 

•    řezané hrany jsou bez oxidů, 

•    řezaná hrana je bez výronků při použití nerezavějící oceli, 

•    není nutné další doopracování obrobku, 

•    vysoká spotřeba plynu, 

•    nepatrná řezací rychlost jako u řezání kyslíkem. 4 

3.1.7 Laserové kyslíkové řezání 

Analogicky k tavnému řezání je při řezání kyslíkem obrobek v prostoru 
řezání ohříván a pomocí proudu plynu v roztaveném stavu je materiál 
odstraňován. Jako plyn se používá kyslík. Exotermická reakce kyslíku 
s roztaveným a částečně odpařeným kovem má za následek zvýšený přívod 
energie, která je zvýšená v oblasti přeměny působení laserového paprsku a 
obrobku. Laserové kyslíkové řezání je používáno zcela výlučně k dělení 
kovových materiálů. 

•    je tu možnost oddělování velkých tlouštěk plechů , 

•    rychlost řezání je větší než rychlost  tavného řezání, 

•    použitím kyslíku jako řezacího plynu vykazují řezné hrany vrstvu kysličníku, 

•    turbulentní tavná dynamika vede k silnému tvoření rýh na řezných hranách. 4 

3.1.8   Přehled řezacích plynů 

V provozu jsou používány jako řezací plyny k laserovému řezání kyslík a 
dusík. Čistota řezacích plynů má velký význam vzhledem na výsledek řezání. Při 
použití kyslíku probíhá proces spalování tak rychle, jak je čistý kyslík . Je zde 
tedy závislost na čistotě kyslíku. Tím může být při stejném výkonu laseru a vyšší 
čistotě kyslíku řezáno rychleji, aniž dojde k tvoření výronků. Je-li kyslík znečištěn 
dusíkem nebo vodními parami, vede toto k tvoření výronků. 

 

obr.3.3 Rychlost řezání pro konstrukční ocel 1mm(4) 
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Spotřeba řezacích plynů je závislá na:  

•    tlaku řezacího plynu , 

•    vrtání trysky, 

•    doba zapnutí laseru v provozní praxi. 

Pro kyslík jsou výhody a nevýhody :  

•    vysoká řezací rychlost , 

•    je možno opracovat velké tloušťky plechů, 

•    tvoření kysličníku na hranách , 

•    o něco vyšší hloubka drsnosti. 

Pro dusík jsou výhody a nevýhody :  

•    hrany bez oxidací, tím není nutné žádné další dodatečné obrobení, 

•    pomalá řezná rychlost, 

•    vyšší spotřeba plynu, 

•    vypichování je s dusíkem obtížnější. 4 

3.1.9   Řezná hlava 

Řezné hlavy jsou nejdůležitější části laserových strojů. Laserové 
záření mezi generátorem paprsku a řezací hlavou základního stroje je zcela 
zapouzdřené. A toto záření se vede do řezací hlavy. Předpokladem je, aby 
každý stroj měl k dispozici dvě nebo vícero řezných hlav, pro různé druhy a 
tloušťky materiálu. Pomocí těchto hlav se může docílit rychlé přizpůsobení 
vhodné zaostřovací čočky právě aktuálnímu materiálu. Pro správnou řeznou 
spáru musí být paprsek přesně centrován k trysce. 6 
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obr. 3.4 Řezná hlava(6) 

 

3.2     Výhody a možnosti nasazení laserového řezání 

3.2.1    Možnosti řezání 

 Obecně laserové řezací zařízení slouží k výrobě rozvinutých tvarů 
z plechu z konstrukčních ocelí, nerez ocelí a slitin hliníku. Výroba konkrétních 
součástí je specifikována řídícím programem, seřizovacím listem a výrobním 
postupem. V konkurenci k alternativním postupům oddělování, jako 
např.plazmové řezání, lisování, elektroerozivní drátové řezání, vykazuje 
laserové řezání následující výhody:  

•    je možné bezdotykové a bez použití síly opracování obrobku, 

•    rychlost opracování je vysoká, čímž se docílí vysoká produktivita, 

•    vzhledem k vysoké hustotě energie může zůstat plocha ovlivněná teplem 
malá, 

•    malá teplem ovlivněná plocha zaručuje nepatrný průtah obrobku, 

•    drsnost řezacích hran je nepatrná.Tím odpadá doopracování, 

•    u nejpoužívanějších ocelí je řezáno bez otřepů, není nutné dodatečné 
odstraňování otřepů, 

•    šířka řezané spáry je velmi nepatrná a může být dále zachována. 

V průmyslové praxi jsou laserovým zářením oddělovány převážně kovové 
materiály jako: 
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•    konstrukční, nástrojová, nerezavějící, pružinová, a křemičitá ocel, 

•    slitiny hliníku a hliník. 

Také může být nasazen jako oddělovací nástroj při dělení dřeva, lepenky, 
kůže, skla, či keramiky. 

Pro docílení dobrých výsledků řezání je zde celá řada ovlivňujících veličin a 
velký význam má jejich optimalizace. Jsou důležité především následující čtyři 
skupiny:  

•    Parametry laseru – výkon laseru, kličkovací kmitočet, průřez záření, atd. 

•    Parametry postupu – rychlost řezání, druh plynu, poloha ohniska. 

•    Parametry obrobku – tloušťka, materiál, povrch obrobku, geometrie. 

•    Parametry stroje – výstupné zrcadlo laserového agregátu, poloha záření, 
odrazné zrcadlo, ostřící čočka, vrtání trysky, nastavení laserového paprsku. 4 

3.2.2   Gravírování  a důlčíkování 

Oba druhy prací je možno laserem provést. Při označování je 
povrchová plocha nepatrně ubírána a zbarvena. Při důlčíkování je provedeno 
bodové prohloubení plochy materiálu. Pro značení a důlčíkovaní platí 
následující směrnice : 
•    plechy musí být zbaveny oleje, 
•    musí se značit a důlčíkovat s nepatrným výkonem laseru, 
•    přesně volit polohu ohniska nad plochou povrchu plechu, 
•    jako řezný plyn se volí kyslík kvůli zbarvení povrchu plechu. 
Ve společnosti Metra s.r.o. se používá značení zejména po označení polohy 
budoucích šroubů. Tato technologie působila značné problémy, jelikož musí 
být určen správný posuv, dobré a kolmé nastavení značícího laserového 
paprsku a zejména výkon laseru, na kterém se značení provádí. Byl proto 
proveden test značení pro získání optimálních řezných parametrů. Test byl 
proveden na konstrukční oceli 11 373 o tloušťce 1,3 mm. Společnost TRUMPF 
udává pro tento plech optimální výkon P=50 W a posuv f =30mm/s . Při použití 
těchto parametrů se na povrchu nevytvořila prakticky žádná povrchová 
úprava, okem viditelná. Výkon laseru byl tak malý, že zde nedošlo k žádnému 
odpaření či natavení materiálu. Při použití výkonu P = 80-100 W byl již výkon 
dostatečný na to, aby došlo k odpaření materiálu. Na povrchu vznikl dobře 
čitelný text, který je optimální pro gravírování.  Při výkonu  P= 200W můžeme 
pozorovat velmi čisté hrany vyrytých písmen. Zde došlo k úplnému odpaření 
vrchní vrstvy materiálu. U výkonu P = 300 W laser odpařil veškerou 
povrchovou vrstvu materiálu, ale také střední vrstvu, což je pro gravírování 
nežádoucí. Hloubka textu byla znatelně větší jak okem, tak i pohmatem. 
Výkony P 200 – 300 W jsou dobré pro důlčíkování. Při výkonu P = 500 W 
došlo místy i k částečnému propálení materiálu, což je pro gravitování a 
značení nežádoucí. Je to patrné i z druhé strany materiálu, kde se vytvořil 
obrys vypáleného textu.Hloubka textu je zde znatelně větší než u předchozích 
laserových zkoušek, stejně jakou při použití výkonu P= 800 W, kde došlo 
prakticky k propálení materiálu v celé délce řezu.  Laser se při gravírování 
používá kvůli zlepšení popisovaného a obráběného povrchu a zvýšení 
produktivity práce oproti konvenčnímu procesu obrábění, avšak nevýhodou 
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zde je vysoká pořizovací cena stroje, náročný servis stroje a nutné odsávání 
odpařeného materiálu.  

  
    obr.3.5 Test gravírování 

3.3      Obrobitelnost na laseru 

3.3.1     Materiál 

Vlastnosti kovových materiálů ( absorpce, tepelná vodivost, 
odrazivost) určují rozhodně oddělitelnost laserovým paprskem. Vlastnosti 
materiálu jsou ovlivňovány přísadami materiálu  (např.podíl uhlíku a legující 
složky). Přibývající tloušťkou materiálu stoupá u kovových materiálů hloubka 
drsnosti řezných hran a pro dělení materiálu nutný výkon laseru roste. Velké 
tloušťky materiálu umožňují při stejném výkonu  laseru zřetelně nízké 
maximální řezné rychlosti, které jsou možné u tenkých materiálů.  

U dělení materiálu se musí vzít v potaz tyto aspekty: 

- stupeň odrazivosti, stupeň absorpce, tepelná vodivost, hustota, teplota tavení, 
parametry obrobitelnosti. 4 

3.3.2 Železné a ocelové plechy  

U plechů s vysokým obsahem uhlíku musí být počítáno se zakalením 
materiálu podél řezné hrany. Jako řezací plyn se používá kyslík a u 
nerezavějících ocelí dusík. Jsou tam dobré řezné hrany, avšak u malých 
obrysů nebo ve špičatých rozích hrozí vypálení. Plechy s vysokým stupněm 
legovacích prvků je obtížnější oddělovat než plechy, které mají legovacích 
prvků nepatrně. Na stroji TC L 3030 lze dělit nelegované oceli až do tloušťky 
20 mm a nerezavějící oceli do tloušťky 12 mm. 4 

3.3.3 Neželezné  plechy  

Slitiny hliníku mohou být vzhledem k vysoké reflexi a tepelné vodivosti 
oddělovány do cca. 8mm. Výsledek řezání je závislý na druhu legování, 
všeobecně je možno uvést, že se výsledek řezání zlepšuje při vysokém podílu 
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legovacích prvků. Doporučuje se legování AlMg3. Čistý hliník se laserovým 
paprskem řeže velmi obtížně, neboť reflexe paprsku je velmi vysoká. 
Opracovatelná je tloušťka materiálu do 6mm. Používá se vysokotlaké řezání a 
jako řezný plyn je použit dusík. 

Titanové plechy mohou být řezány za použití argonu jako řezacího 
plynu do tloušťky 5mm s dobrými výsledky. Dusík a kyslík nejsou jako řezací 
plyny vůbec vhodné, neboť reagují s titanem. 

Barevné kovy mosaz a měď mohou být vzhledem k velmi vysoké 
reflexivitě a tepelné vodivosti jen podmínečně řezány. Maximální tloušťka plechu 
obnáší při mosazi 4mm a při mědi 3mm. U mědi se pro standardní řezání 
používá kyslík. Použití dusíku vede ke 100% odrazivosti laserového paprsku. 
Účinkem této reflexe je zničení optických stavebních elementů. U mosazi se 
používá vysokotlaké řezání jak dusíkem, tak kyslíkem. Stříbro a zlato jsou 
laserovým paprskem prakticky nedělitelné. 4 

3.3.4 Nekovy 

U nekovových látek ( materiálů ) se musí v jednotlivých případech 
dělitelnost laserovým paprskem přezkoušet. Může se říct, že organické  
přírodní látky, jako dřevo, lepenka a papír se nechají oddělovat s dobrými 
výsledky, přičemž se musí počítat s lehkým zabarvením na řezných hranách 
působením prouhelnění. Řezání laserem organických umělých látek jako 
akrylové sklo, PVC nebo polyuretan není laserovým zařízením TRUMPF 
přípustné, neboť musí být odstraňovány páry zdraví škodlivé. 4 

 

3.4      Bezpečnost na laseru 

3.4.1    Nebezpečná oblast 

Z bezpečnostního hlediska je nebezpečná oblast uvnitř a na obvodu 
zařízení, kde je ohroženo zdraví a bezpečnost přítomné osoby. Nebezpečnou 
oblast je třeba zajistit odpovídajícím bezpečnostním zařízením   
např.ochrannou kabinou či světelnými závorami. Ve společnosti musí být 
určeny osoby, které jsou zodpovědné za transport, umístění stroje, uvádění 
zařízení do provozu, údržbu či odstranění poruch zařízení. V současné době 
jsou tato zařízení provozně bezpečná. Od tohoto zařízení může vzniknout 
nebezpečí pouze tehdy, když je obsluhováno neproškoleným personálem 
nebo je používáno na činnosti, na které není určeno. Tím je ohrožena 
bezpečnost uživatele, stav zařízení a dalších cenných věcí uživatele, či účinek 
práce zařízení. 

Standardně je zařízení dodáváno s ochrannou kabinou (včetně 
bezpečnostně-technického zablokování). Ochranná kabina se skládá 
z ocelového plechu a z průhledného polycarbonátu. Jestliže při zajištění 
ochranou kabinou se během provozu dveře otevřou, tak se zastaví provoz 
laseru, zastaví se pohyb os a je přerušeno zásobování ochranným a řezacím 
plynem. Prostor nebezpečí u výměny palet je zajištěn paprskovým senzorem ( 
světelnou závorou). Když je při zabezpečení senzory světelné záření během 
provozu přerušeno, tak jsou veškeré pohyby výměny palet zastaveny. Při 
každém startu po předešlém přerušení způsobené senzorem, se musí obsluha 
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přesvědčit, že se nenalézá žádná osoba v nebezpečném prostoru,, který je 
zabezpečen senzorem. 3 

3.4.2 Přehled nebezpečí 

Následující přehled nebezpečí znázorňuje podstatné potenciální 
ohrožení života a zdraví strojem. Díky koncepci a stavbě, jakož i 
bezpečnostním zařízením, která odpovídají směrnici EH 89/392/EWG, je 
ohrožení personálu vyloučeno. 

Tab.3.1 Přehled nebezpečí na laserovém zařízení (3) 

DRUH 
NEBEZPEČÍ 

NEBEZPEČNÉ 
MÍSTO 

NEBEZPEČÍ DOD.. 
POŽADAVKY 

Mechanické nebezpečí  

Způsobené 
mačkáním 
nůžkami, úderem 

Pohyb osy X,Y,Z 
palety, dopr.pásu 
ener.spojení 

Nebezpečí 
poranění 

 

Způsobené 
odvíjením 
nebo 
uchopením 

Pohyb 
kulatého 
stolu 

Nebezpečí 
poranění 

 

Způsobené 
vystříknutím 
kapaliny a plynu 
s vysokým tlakem 

Řezací plyn Nebezpečí 
poranění 

 

Ohrožení 
způsobené 
nestabilitou 

Nakládacím 
zařízením, spadnutí 
tabulí plechu 

Nebezpečí 
poranění 

 

Elektrické ohrožení 
kontaktem 
s elektřinou 

Přímé s díly vedoucí 
napětí, přímé s díly, 
které omylem vedou 
el.napětí 

Nebezpečí 
života 

 

Termické ohrožení   

Hořením nebo 
dotykem 

Horké 
obrobky 

Nebezpečí 
poranění 

Nosit ochr.oblek 
a rukavice 

Plameny nebo 
exploze 

Hořením/vznětem při 
koncentraci kyslíku 

Nebezpečí 
poranění 

 

Ohrožení laserovým 
zářením 

Rozptýlené záření 
nad ochranou 
kabinou, záření při 
servisních pracích  

Nebezpečí 
poranění 

Nosit ochranný 
oděv a brýle proti 
laseru.zajistit 
bezpečnost 
prostoru 

Vysokofrekv
enční 

HF generátor  Ohrožení 
života pro 
osoby 

Zákaz 
vstupu 
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mag.pole s kardiosty-
mulátory 

Ohrožení 
kontaktem s nebez. 
látkami, nadechnutí 
jedovatých 
kapalin,plynů a par 

Prachy a aerosoly, 
řezací oleje, plechy 
potažené PE, 
termicky rozkládané 
čočky zrcadla 

Nebezpečí 
zdraví 

Dostatečné 
větrání 
pracoviště. Pozor 
na poznámky v 
návodu 

  

3.4.3    Nebezpečné látky   

Emise 

Při opracovávání kovových materiálů laserem jsou uvolňovány 
následující látky: 

•    prach ( velikost částic přes 1 μm )  

•    aerosoly ( velikost částic pod 1μm ). Aerosol je plyn ( zejména vzduch ), 
který obsahuje pevné nebo tekuté látky v jemně rozdělené formě 

•    plyny 

Množství emisí je závislé při opracování kovových materiálů na 
parametrech rychlosti řezání a tlaku řezného plynu. Množství emisí je při 
optimálních parametrech minimální. Vedle řezacích parametrů má druh 
materiálu vliv na množství emisí. Tak jsou emise při opracování konstrukční 
ocele ( 6mm silný plech: 440mg/m střižné délky) podstatně nižší než u CrNi 
materiálu nebo pozinkovaných  ocelových plechů ( 6 mm tloušťka plechu: 
2000 mg/m střižné délky). Při laserovém stříhání kovových látek vznikají 
aerosoly a prach, které vykazují z 97% průměr menší než 5,7 μm. 

 

Řezné oleje 

Jestliže jsou u kovových materiálů používány řezné oleje, mohou být u 
řezání laserem uvolňovány uhlovodíky a aldehydy. Při použití řezných olejů, 
které jsou doporučené Trumfem, byly prokázány např. následující látky na 
pracovišti: Acetaldehyd, aceton, butanol, decan, ethylbenzol, toluen, xylen. 
Maximálně přípustné koncentrace na pracovišti nedosahují v těchto případech 
zakázané hranice. Řezné oleje k opracování hliníku obsahují složky aminu, 
tzn. že při řezání laserem jsou teoreticky vzato tvořeny nitrosaminy, látky, 
které jsou ve spojení s dusíkem. Odpovídající šetření dávají ve všech 
zkouškách však negativní nález: nitrosaminy nemohou být prokázány. 

 

Ozon 

Při vysokofrekvenčním vybití laseru TLF vzniká ozon. Tento ozon 
uniká odvzdušňovanými spárami krytu HF do prostoru. Provedená měření u 
Trumfu s šesti zapnutými lasery v jedné místnosti udávají koncentraci ozonu 5 
ppb v místnosti. 

 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   32 

 

 

 

Nebezpečí při termickém rozkladu ZnSe čoček 

Čočky ze zinkového selenidu jsou použity na zařízení ve výstupním 
zrcadle laserového agregátu a jako zaostřovací čočka v řezací hlavě. Čočka 
má tyto charakteristiky: 

•    má kotoučový tvar, 

•    barva je oranžová, transparentní, 

•    bod tavení je při 1520°C, 

•    je rozpustná v silných kyselinách a louzích. 3 

 

        obr.3.6 Čočka ZnSe 

 

3.5      Posouzení kvality laserového řezání 

V normě DIN 2310 jsou popsána kritéria ke zjištění kvality řezných 
ploch. Pro určení laserového záření byla vytvořena Trumfem následující 
kritéria: 

•    řezná spára, 

•    hloubka drsnosti, 

•    pravoúhlost, 

•    stopy po rýhách , 

•    tvoření výronků, 

•    vymílání, 

•    místo ovlivněné teplem. 4 
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3.5.1  Řezná spára 

Při laserovém řezání vzniká řezná spára, která je v řezu od horní 
hrany ke spodní   hraně užší. Řezná spára je udávána v mm. Řezná spára je 
měřena v zářezu obdélníku. Při tom jsou udávány pomocí měrek dvě hodnoty. 
: hloubka s a s/3. 

  

     obr.3.7 Určení řezné spáry(4) 

Při tloušťce přes 3mm je k přesnému měření řezné spáry vyříznut obdélník a 
posuvným měřítkem jsou měřeny délky hran. Rozdíl programovaných délek 
hran udává řeznou spáru.  

 

Tab.3.2 Směrné hodnoty šířek řezných spár(4) 

Materiál Tloušťka plechu 
(mm) 

Řezná spára 
(mm) 

Rozšíření řezné 
spáry (mm) 

Konstrukční ocel 1 - 6 0,15 - 0,20 0,05 - 0,10 

Nerezavějící ocel, 
řezání s O2 

1 – 6 0,15 – 0,20 0,05 – 0,10 

Nerezavějící ocel, 
řezání s N2 

1 – 2 0,15 – 0,25  

Slitiny hliníku 1 – 3 0,15 – 0,20  

 

Příčiny velkých řezných spár jsou: špatná poloha ohniska, zašpiněná čočka, 
poškozený potah čočky, termické chování laserového paprsku skrz špinavou 
optiku rezonátoru. 4 

 

3.5.2  Střední hloubka drsnosti 

Hloubka drsnosti je rovna součtu hloubky drážek spolu s eventuelním 
vymíláním. Střední hloubka drsnosti Rz je aritmetický střed z jednotlivých 
hloubek drsnosti 5 za sebou hraničících, reprezentativních jednotlivých 
měřených úseků. Hloubka drsnosti je měřena v metrech. Hloubka drsnosti je 
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měřena při laserovém řezání dle normy /DIN 2310/ při plechách tloušťky až 
2mm ve středu řezné hrany, při větších silách plechů ve 2/3 hloubky ze strany 
vstupu laserového paprsku. 4 

 

     

    obr. 3.8 Určení hloubky drsnosti (4) 

Hloubka drsnosti hran vzniklých laserovým řezáním je patrná u tenkých plechů 
velmi málo a stoupá s tloušťkou plechu. Při řezání malých tvarů v konstrukční 
oceli s redukovanými parametry (výkon laseru, frekvence, a rychlost řezání) se 
objevují v prostoru tenkého plechu velké hloubky drsnosti. Hloubka drsnosti 
řezných ploch kovových materiálů je ovlivňována :  

•    špatným tlakem plynu ( příliš vysoký nebo příliš nízký ) , 

•    špatná rychlost řezání ( příliš vysoká nebo nízká ) , 

•    špatný výkon laseru ( příliš vysoký nebo příliš nízký ). 

 

3.5.3  Pravoúhlost 

Tolerance pravoúhlosti je rozteč dvou paralerních přímek, mezi nimiž 
musí ležet profil řezné plochy pod teoreticky správným úhlem – při svislém 
řezání tedy pod úhlem 90°. Při pravoúhlé toleranci je tedy zachována úchylka 
přímočarosti a rovinnosti. Pravoúhlá tolerance je měřená v mm pomocí 
indikátoru.  
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   obr. 3.9 Měření pravoúhlé tolerance (4) 

s – tloušťka plechu , u – pravoúhlá tolerance, ds – rozměr, o který je prostor 
určení  tolerance pravoúhlosti zmenšen. Tento rozměr je závislý na tloušťce 
plechu: ds = 0,1s pro s<2 mm , a pro ds= 0,2s pro s>2 mm.  

Velká úchylka v toleranci pravoúhlosti může zapříčinit: 

•    špatnou polohu ohniska ( příliš vysoko či nízko ) , 

•    špatný tlak plynu (příliš vysoko či nízko ), 

•    špatnou řezací rychlost ( příliš vysokou nebo nízkou ) , 

•    astigmatismus laserového paprsku, 

•    eleptickou místo cirkulární polarizace . 4 

 

3.5.4  Stopy po rýhách 

Při laserovém řezání získá řezná hrana typický vzor rýh. Při nepatrné 
řezací rychlosti probíhají tyto rýhy paralelně k laserovému paprsku. Čím větší 
rychlost řezání, tím silněji se rýhy ohýbají proti směru řezání. Jako doběh rýh 
se označuje největší rozteč mezi dvěma řeznými rýhami ve směru řezání. 
Doběh rýh je měřen v mm. Měření se provádí dle obrázku za pomocí lupy 
nebo.stereomikroskopu. 

 

    Obr. 3.10 Doběh rýh (4) 
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Příčiny chyb doběhu rýh jsou : 

•    vysoká řezná rychlost, 

•    malý laserový výkon, 

•    hluboká poloha ohniska, 

•    nízký tlak plynu. 4 

 

3.5.5 Tvoření výronků 

U tvoření výronků se může jednat o silně přistehované, bez 
dodatečného opracování velice těžko odstranitelný kovový výronek nebo o 
dodatečným opracováním lehce odstranitelnou strusku. Laserem řezané hrany 
kovových materiálů mají být bez výronků. Za tvoření výronků na spodní řezné 
hraně může být odpovědna vedle vlastností materiálů celá řada laserových 
parametrů nebo parametrů postupu. 

 

     obr.3.11 Druhy výronků (4) 

Při standardním řezání kyslíkem až do tloušťky max. 3mm je možno 
řezat bez výronků. Při větších tloušťkách plechů vzniká hrubý výronek, avšak 
ten je dobře odstranitelný. U vysokotlakého řezání s dusíkem mezních 
oblastech může být jedna strana řezné hrany bez výronků, protistrana však 
vykazuje tvoření výronků. U slitiny hliníku je možnost do tloušťky 2mm řezat 
celkem bez výronku. Při větších tloušťkách plechů se není možno vyvarovat 
jemnému tvoření výronků, toto je však možno lehce odstranit. 

Možné příčiny tvoření výronků :  

•    velký nebo malý tlak kyslíku, 

•    špatná řezací rychlost, 

•    špatná poloha ohniska, 

•    špatný výkon laseru, 

•    znečištění plynu, 
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•    přehřátí materiálu u úzkých tvarů, když je volen nepatrný posuv. 4 

 

3.5.6 Vymílání 

Vymílání jsou způsobena nepravidelnou šířkou, hloubkou a tvarem, to 
vše přerušuje jinak stejnoměrnou řeznou plochu. 

 

    obr. 3.12 Vymílání (4) 

V materiálu mohou vzniknout jednotlivá vymílání ve tvaru vrubů, jakož i dlouhá 
nepřerušovaná vymílání.Nepřerušovaná vymílání nejdou naopak k vymíláním 
u konstrukčních ocelí přes celý materiál, nýbrž začínají teprve do  1/3 od zhora 
řezné hrany.Vymílání může vznikat díky :  

•    vysokému či nízkému tlaky plynu, 
•    vysoké či nízké řezné rychlosti, 
•    špatná poloha ohniska, 
•    okuje, barva atd. na povrchu plechu, 
•    nehomogenní materiál, 
•    velký výkon laseru. 4 

 

3.5.7 Neprůchodnost řezných hran 

Řezná hrana musí odpovídat naprogramovanému obrysu, musí být průchozí 
bez.přerušení.

    
 obr.3.13 Propal u standardního řezání kyslíkem(4) 
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Příčiny chyb : špatný tlak kyslíku, špatná řezná rychlost, špatná poloha 
ohniska,  špatný výkon laseru, znečištění kyslíku. U slitin hliníku se může stát, 
že při řezání dusíkem řezná hrana úplně chybí, či že řezná hrana není úplně 
oddělená. Je to způsobeno plným odrazem laserového paprsku od hladké, 
zrcadlové plochy plechu. U řezání se taktéž může stát, že řezná hrana je dole 
zaoblena, či má drsnou řeznou hranu. Musí se odstranit změnou laserových 
parametrů. 4 

 

3.5.8 Místo ovlivňované teplem 

Při tepelném opracování prostřednictvím laserového paprsku dochází 
k ovlivňování materiálu teplem levé i pravé strany řezné spáry, popř. okolo 
místa napíchnutí. Toto má za následek změnu struktury materiálu, jehož 
rozměr je možno posoudit nejjistěji mikroskopickou cestou – jemným 
broušením. Se změnou struktury materiálu může být spojena změna barvy 
(barva náběhu - tmavé zbarvení). Toto zbarvení může být jako nepřímé, lehce 
měřitelné kriterium pro rozměr vnějšího tepelného ovlivnění místa. Barevná 
změna jako míra pro místo ovlivněné teplem je udávána v mm. 

        

 obr.3.14 Místo ovlivňované teplem (4) 

Překontrolování změny struktury materiálu může být provedeno 
kvantitativně pomocí jemného broušení. U Trumfu je prováděno toto měření 
kriteria nepřímo na základě fotografie nebo řezného vzorku přímo s pomocí 
lupy nebo stereomikroskopu. Výhoda oddělováním materiálu laserovým 
paprskem je minimální ovlivňování materiálu teplem. Nadměrné působení 
tepla na obrobek dává možnost díky zbarvení zpozorovat jemnou geometrii 
částí. Příčiny vysokého ovlivnění teplem jsou: 

•    příliš vysoký výkon laseru, 

•    příliš malá řezná rychlost, 

•    příliš malý tlak plynu. 4 

 

3.5.9  Tvoření oxidační vrstvy 

Tvoření oxidační ( kysličníkové ) vrstvy u nerezových ocelí je 
pozorovatelné zbarvením řezné hrany. Oxidační vrstvy na řezných hranách se 
můžeme vyvarovat použitím inertního plynu ( dusík nebo argon ). Potom musí 
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být množství taveniny odstraněno silným proudem plynu, např.vysokým tlakem 
řezných plynů, jaké jsou obvyklé při vysokotlakém řezání dusíkem. 4 

 

    3.6      Jiné způsoby dělení materiálu  

3.6.1  Termické ubírání kovu 

Do termického ubírání kovů se počítá již zmíněné řezání laserem. 
Způsobů je velmi mnoho a tudíž je přiloženo níže položené schéma 
termických způsobů. 

 

    obr.3.15 Termické ubírání kovů 

 

3.6.2  Řezání plasmou 

Řezání plazmou se používá pro řezání tloušťek do 150mm. Lze zde 
řezat ocel nebo i slitiny hliníku. Princip plasmy spočívá v tavení materiálu velmi 
vysokými teplotami, které dosahují až 30000°C. Při styku plasmy s povrchem 
materiálu nastává vlivem vysoké teploty tavení materiálu, odtékání, sublimace 
či rozprašování. U plazmy je oproti laseru u tenčích plechů horší řezná 
rychlost, proto se spíše uplatňuje u tlustších plechů ( nad 15mm ). Kvalita řezu 
je však horší než u vodního paprsku či laseru. 2 

 

3.6.3  Řezání vodním paprskem 

Řezání vodním paprskem se používá pro řezání velké škály materiálů. 
Řezací nástroj je vodní paprsek, který je vháněn do řezací hlavy pod vysokým 
tlakem. Toto obrábění se označuje také jako hydrodynamické obrábění. 
Nejčastěji se v praxi využívá řezání čistým vodním paprskem a řezání vodním 
paprskem s abrazivní příměsí. Toto řezání se nejčastěji používá pro řezání 
nekovových materiálů, jako jsou lamináty, sklo, plasty, atd. Vodu s abrazivní 
příměsí lze použít pro řezání tvrdých a velmi tvrdých materiálů. Výhodou 
řezání čistým vodním paprskem a vodním paprskem s abrazivem je možnost 
vícesměnného řezání s nulovým poloměrem zaoblení. Při řezání nedochází ke 
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zpevňování materiálu a jeho ohřevu. Při řezání se netvoří prach. Tento systém 
řezání se dá dobře začlenit do automatizovaných systémů a jakost 
opracované plochy je dobrá i při vícenásobných řezech. 2 

 

    obr.3.16 Schéma zařízení pro řezání VP(2) 

 

4.     NÁVRH TECHNOLOGIE VÝROBY HLINÍKOVÉHO STOLKU 
 

4.1    Zakázka  pro firmu REX s.r.o. 

4.1.1  REX s.r.o. 

Společnost REX vznikla v roce 1991 v období transformace české 
ekonomiky. Její profesionální zaměření je ale mnohem staršího data. Její 
management stál u zrodu řady aktivit Slévárenské společnosti a v roce 1991 
se stal zakládajícím členem současného svazu podniků ve slévárenství. 
Zaměstnanci firmy REX pracují v oboru celá desetiletí a navazují na regionální 
tradici slévačského řemesla, která v moravské regionu sahá až do 17.století. 
Společnost REX spolupracuje s předními odborníky, aby tradiční kvalita 
českého slévárenství obstála v náročné světové konkurenci a česká litina byla 
rovnocenným konkurentem v oboru. Usiluje také o rozvoj oboru slévárenství a 
lidí, kteří v něm pracují. V  souvislosti s finanční krizí a dopadů na zakázkovou 
naplněnost všech firem se společnost byla nucena zabývat z důvodu zapečení 
konkurenceschopnosti rozsáhlými výrobkovými inovacemi. Tato strategie 
výrobkové inovace obsahují jak oblast materiálovou, tak oblast designovou. 
V oblasti materiálu rozšířila firma aktivity do realizace výrobků z neželezných 
kovů, především z hliníku a bronzu. V realizaci nových designů nabízí nové 
moderní tvary nábytku, soch a dalších uměleckých předmětů. Výrobky jsou 
buď konstruovány z odlitků či z válcovaných materiálů, nebo kombinací obou 
typů. 
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4.1.2  Hliníkové stolky 

Zakázka, kterou firma realizuje,  je výroba hliníkových stolků pro 
obchodní společnost ve Velké Británii. Tyto stolky společnost požaduje 
v rozměrech : 
•    1500x800x280, 
•    1200x1200x280, 
•    1500x1500x280. 
Tady tyto stolky budou tenkostěnné o šířce 5mm. V diplomové práci bude 
popsána výroba stolku za pomocí technologie řezání laserem o rozměrech 
1200x1200x280. 
    
  

  
     obr 4.1 Al stolek 
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     obr.4.2 Al stolek 

4.2    Návrh technologie výroby stolku za pomoci laseru 

4.2.1  Řezání na laseru 

Na výrobu 3 dříve uvedených kusů byly zakoupeny 2 kusy plechu o 
rozměrech 5x2000x1000. Do prvního plechu byl umístěn 1 díl o rozměrech 
5x1500x275, 1 díl o rozměru 5x790x275 a 2 díly o rozměru 5x1490x275. Do 
druhého plechu byl umístěn 1 díl o rozměru 5x1500x275 a 1 díl o rozměru 
5x790x275. Z boku tohoto plechu bylo také odříznuto 5 pásů o rozměrech 
5x35X2000. Z tohoto plechu zůstal přebytek materiálu, který se použije na 
případnou budoucí výrobu. Tyto dílce budou později použity jako výstuha 
vnitřku zhotovovaných výrobků. Dále byl zakoupen 1 plech o rozměru 
5x1500x3000. Tento plech se rozřezal na kusy o rozměrech 5x1500x1500, 
dále 5x800x1500 a 2 kusy o rozměrech 5x275x1500. Na výrobu Al stolku o 
rozměrech 1200x1200x280mm byl jako polotovar použitý válcovaný plech o 
rozměrech 5x2500x1250mm. Použitá slitina má označení AlMg3. Do tohoto 
plechu byly umístěny kusy o rozměrech: 

• 5x1200x1200 

• 5x275x1200 - 2 kusy  

• 5x275x1190 – 2 kusy  

• rovnoramenné trojúhelníky – 12 kusů. Odvěsny mají stranu 100mm. 

Na vyřezání částí pro tento stolek byl použit stroj Trumatic TC L 3030 ve firmě 
Metra a.s.  Výroba proběhla bez velkých komplikací 4.4.2009. Při nakládce na 
rošt nebylo použito nakládací zařízení Liftmaster, ale plech byl naložet na rošt 
laseru ručně z důvodu mírné nespolehlivosti stroje nakládacího zařízení, které 
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plechy dokáže poškodit (poškrábat a při pokládání na rošty i potlouct). Na 
obvod vyřezávaných kusů se nejdříve použil odpařovací cyklus z důvodu 
vysoké odrazivosti paprsku a následně byl použit cyklus řezání hotových kusů. 
Rychlost řezání byla nastavena tabulková (naprogramovaná) na v =4,5 m/s , 
avšak na počátečním řezu vznikl závar ( pravděpodobně kvůli velké rychlosti ), 
tudíž byla rychlost zpomalena na 4 m/s. Tento závar lze vidět na obr. 4.4. Při 
následném řezání vznikl na opačném konci vypalovaného kusu další závar. 
Tento byl větší, vznikl z důvodu pnutí a pružení, jelikož řez proběhl na kraji 
použitého plechu (obr.4.5). Po vypálení tohoto kusu proběhla kontrola 
provedeného řezu. Povrch řezu byl v dostačujících mezích, avšak byly zde 
zjištěny velké otřepy na spodní části výpalku. Z tohoto důvodu byla 
pozměněna výšku lámání paprsku v řezu o 1mm. 

          

     obr.4.3 Poloha ohniska 

Řezání následujících kusů proběhlo bez problému, bez větších otřepů a 
s žádnými závary. Celkový čas vypalování trval necelých 15 minut.   

                 
.                   obrr.4.4 První závar 
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                  obr.4.5 Druhý závar 

Tyto závary šly následně za použití kleští zlikvidovat a základní deska tím byla 
odstraněna od zbytkové mřížky (obr.4.6). Základní deska zůstala s minimálním 
poškozením, což je z hlediska technologičnosti konstrukce zanedbatelné. Na 
výrobu stolku stačí 4 kusy trojúhelníkového tvaru, avšak kvůli využití tabule 
plechu se udělalo osm kusů navíc pro další výrobky. 

      

     obr.4.6 Zbytková mřížka 

4.2.2  Svařování 

  Firma REX s.r.o. je schopna svařovat ocelové, či litinové výrobky, 
avšak svařováním hliníku se nezabývá. Stolky tudíž byly dány do kooperace 
firmě D+D s.r.o. sídlící v Brně ve Slatině. 

Tato firma byla založena v roce 1997 a zabývá se zejména odléváním 
hliníkových dílců a výrobou hliníkových slitin pro všechny možné oblasti 
strojírenství.  Co se týče svařování, mají také zkušeností se svařováním velké 
škály neželezných materiálů.  

   Při výrobě prototypu hliníkového stolku se stala ta chyba, že při 
svařování z vnější strany se použil tupý svár. Při následném modelování - 
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broušení ploch, které má zaručit požadovaný tvar plochy, tyto sváry praskaly. 
Je tudíž nutno u stolků srazit hranu přibližně o 2x45°, a to na všech dílcích 
z těch stran, na kterých se bude provádět svár. Pro zaručení bezpečného 
sváru byl použit svár typu – V . Svařování se provedlo metodou TIG. Po 
zavaření a následném ztuhnutí a vychládnutí svárů při kontrole bylo zjištěno 
mírné vydutí hlavní plochy výrobku. Při zatlačení na střed plochy Al plech 
pružil v rozmezí 8 milimetrů. Je to způsobeno pnutím a stažením plechů, 
taktéž i malou tloušťkou vrchního svařovaného dílce. S tímto problémem se 
počítalo již na začátku výroby. Na laseru byly vyřezány hliníkové pásy pro 
jejich výztuhu, avšak pro zpevnění byly nedostačující. Bylo rozhodnuto pro 
nalepení hliníkových L-profilů na spodní část vrchní plochy. Tyto L-plofily se 
zde nalepily do kříže. Tímto způsobem se zamezilo dalšímu pružení a 
vzdouvání výrobku.  

    obr. 4.7Svařený Al stolek 
4.2.3   Broušení, leštění 

Povrchová úprava se již dělá ve firmě REX s.r.o. V prvé řadě bylo třeba  
odstranit svarové housenky z vnější strany hliníkového stolku a následně 
vybrousit do povrchu svařence prohloubeniny dle požadovaného vzorku. Toto 
broušení proběhlo za pomocí obyčejné úhlové brusky NAREX. V následující 
části se za pomocí vibrační brusky přebrousí celý povrch stolku. Použije se na 
to vibrační bruska s brusným papírem o zrnitosti P180. Brousí se pokud 
možno vždy jedním směrem. Na následné leštění se použije lojová pasta za 
účelem dosažení vysokého lesku. Leštění se provede strojně ruční bruskou za 
použití kotoučů z technických tkanin. 
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   obr.4.8 Finální výrobek Al stolek 1200x1200x280 
 
4.3    Návrh technologie výroby stolku pomocí odlévání  

Odlitek stolku byl realizován ze 4 dílů s následným svařením. Model 
byl vyroben z epoxidové pryskyřice a byl zaformován do samotuhnoucí směsi 
na bázi technologie Alpha-set. Alpha-set pryskyřice je pojivo, které pojí zrníčka 
písku a zpevňuje formu do vysoké pevnosti, která potom odolává fyzikálně 
chemickým a mechanickým vlivům tekutého kovu, jež působí na zpevněnou 
formu.V horní polovině formy byla vytvořena vtoková soustava. Dvě poloviny 
formy byly ručně skládány a následně byly odlévány z materiálu AlSi10Mg. Po 
odlití kusu byly formy rozebrány, odlitek byl z formy vyjmut a tryskán balotinou.  
Variantně lze použít ocelové broky z nerez oceli. Po svaření 5 kusů byly 
z vnější strany sváry obroušeny do roviny finálního výrobku. Po dobroušení 
povrchu odlitku do  požadovaného tvaru, který nebyl docílen litím, je následně 
leštěn.  
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5. TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
 

Použití laserové technologie patři k velice moderní avšak také k 
drahé výrobní technologii. Strojírenský podnik, dílna či lisovny plechů musí vzít 
v potaz velké počáteční a provozní náklady. Při pořízení stroje si musí firma 
být jistá dostatečným počtem zakázek, pro brzké navrácení investičních 
nákladů na stroj. Při pořízení stroje je samozřejmostí třísměnný provoz. Je 
také nutno vzít v potaz druh výroby. Výrobci NC řezacích strojů udávají velké 
využití laserové technologie při řezání dílců do 6-8 milimetrové tloušťky. Při 
zaměření na tlustší plechové dílce je vhodnější investovat do plasmové 
technologie či do vodního paprsku. Pro srovnání je níže přiložen graf srovnání 
ceny výpalků při použití laseru a plasmy. 

 
Náklady na stroj : Laser TL C 3030 - 10 500 000,- 
        Plasmový stroj – 3 000 000,- 
Následné náklady na údržbu, energii a plyny jsou taktéž při použití laseru 
vyšší než u plasmy. Při pohledu do výše uvedeného grafu se může zdát, že 
použití plasmové technologie je výhodnější než použití laserové technologie, 
avšak musí se brát v potaz také větší výrobní rychlost a kvalitu řezu při použití 
laserové technologie. 

Pro výrobu Al stolku 1200x1200x280 mm se použila sazba 60,- za 1m 
řezu. Celková délka řezaných dílců vychází na L= 1200*4 + 1200*2 + 1190*2 
+ 275*4 = 10680mm. 
Tímto nám vychází celková cena vyřezaných dílců na C1 = 640 Kč.  

Firma D+D svařila kompletně tento výrobek za cenu C2 = 1200 Kč. 
Broušení a leštění svařence se již neprovádělo v kooperaci avšak 

proběhlo v dílně firmy REX s.r.o. Toto broušení, leštění probíhalo po dobu 
šesti hodin za použití jednoho pracovníka. Při sečtení nákladů za mzdu 
dělníka, šmirglových a brousících kotoučů, lepidla, použití L-profilů a  lojové 
pasty a elektrické energie náklady vzrostly přibližnou hodnotu C3 = 1000 Kč.  

Materiál na výrobu se pořídil v prodejně hutního materiálu ALMS 
v Brně, kde cena za střední formát hliníkového plechu o tloušťce 5mm byla  
C4 = 3600 Kč. Výsledná výrobní cena Al stolku vychází na C = 6440 Kč. 
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ZÁVĚR 

V této diplomové práci se můžeme seznámit s historií, rozvojem a 
současným provozem ve strojírenském podniku, specielně v lisovně plechu. 
Práce taktéž seznamuje s nekonvenční technologii řezání za pomocí laseru, 
která má již ve strojírenských podnicích velké zastoupení. Tato technologie 
v posledních letech zažívá velký rozvoj, zejména v možnosti rychlejšího 
obrábění materiálu a bezpečnosti provozu. Laserový stroj TC L 2503E, který 
byl ve společnosti Metra a.s. zakoupen již před deseti lety, není již v současné 
době schopen konkurovat při své malé produktivitě a velkým nákladům na 
provoz a energii modernějším a rychlejším strojům. Společnost Metra a.s. 
v současné době ekonomické recese vyřadila dočasně tento stroj z provozu a 
je používán při výpadku provozu stroje TC L 3030. Stroj TC L3030, který byl 
pořízen v roce 2004 je stále v třísměnném provozu a je stále schopný 
konkurovat svým mladším strojům od TRUMPFu. V roce 2007 se uvažovalo o 
nákupu nového modernějšího stroje, který by nahradil stroj TC L 2503E, avšak 
po úbytku zakázek se od této myšlenky upustilo.  

Práce dále popisuje poznatky a metody použití laserového zařízení, 
jakož i jejich vady na stroji či na obrobeném materiálu. Při správné údržbě a 
dobrém seřízení zrcadel, řezné hlavy, trysek, čistoty plynu společnost 
TRUMPF zaručuje bezproblémový chod stroje a návrat počátečních investic 
do tří až čtyř let. Samozřejmostí je taktéž spolehlivá a proškolená obsluha.  

Při výrobě hliníkových  stolků se využily tyto poznatky a výroba na 
pálícím zařízení proběhla bez závažných problémů. Laserový stroj se použil 
namísto plasmy či vodního paprsku z důvodu nutné přesnosti výpalků a také 
kvůli dostupnosti této technologie ve společnosti Metra a.s. Při použití 
plasmové technologie by bylo třeba následně opracovat výpalky. Dříve se tyto 
typy výrobků vyráběly za pomocí odlévání v určité firmě v Itálii, avšak 
z důvodů rozdílných velikostí stolků a nutností inovovat modely, byla výroba 
drahá a kvalita ke všemu nebyla dostačující. Z těchto důvodů byla výroba 
přesunuta do společnosti REX s.r.o. Výrobky byly do Velké Británie odeslány 
17.5.2009 a při spokojenosti zákazníků se společnost REX s.r.o. může těšit na 
následné další zakázky, při kterých se bude ve výrobě dále používat laserová 
technologie. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
Zkratka/Symbol Jednotka Popis 
P W Výkon laseru 
v m/min Rychlost laseru 
p Bar tlak 
s mm dráha 
t mm Tloušťka materiálu 
n mm Šířka drážek 
L mm Celková délka řezu 
C Kč Cena 
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