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ABSTRAKT 

Tématem této diplomové práce je designový návrh stroje pro řezání plechů. Stroj využívá 

k dělení materiálu laserový paprsek. Práce je zaměřena na zušlechtění estetického 

charakteru stroje a zároveň zahrnuje ergonomické vylepšení, které urychlují a ulehčují 

práci.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Laser, design, laserový řezací stroj, řezání plechů 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this diploma thesis is the design of machine for sheet metal cutting. This 

machine uses laser beam divide the material. The work is focused on the increase of the 

aesthetic character the machine has., at the same time the work include an ergonomic 

improvement, which make the operation more efficient and facile. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá strojem na řezání plechů pomocí laseru. Technologie řezání laserem se 

uchytila hlavně díky své pracovní rychlosti a přesnosti řezů. Pomocí laseru můžeme řezat různé 

druhy materiálu, stačí pouze vyměnit plyn a změnit nastavení vstupních parametrů. Plyny se 

používají k chlazení čočky a udržování čistoty ve vnitřním prostoru hlavy. Dále jsou důležitým 

faktorem kvality řezu. Technologie laserového řezání se používá už od roku 1963, kdy se poprvé 

začala laserová vrtačka na plechové díly vyrábět sériově. V roce 1967 se začal vyrábět laserový 

stroj na pálení plechových polotovarů.  

Současný stav je u velké části společností zabývající se výrobou těchto strojů totožný. To znamená, 

že je zde zavedený praktický stejný postup výroby a současně se zde objevují téměř totožné 

materiály. To zapříčinilo jistou podobnost ve tvarovém řešení těchto strojů. Současný stav výroby 

je důsledkem preference nízké ceny a rychlosti výroby.  

Na trhu je stále více strojů tohoto typu, které mají stejné parametry i stejnou funkčnost. 

Proto je pro potenciálního zákazníka složité vybrat, který stroj pořídí. A proto se design 

stroje stává jedním z hlavních parametrů, které rozhodují o pořízení stroje. Kvalitní design, 

který dbá na ergonomii stroje, může urychlit a zefektivnit práci operátora. Jednotný 

designový styl společnosti, dodává na profesionálnosti a upevňuje místo na trhu díky 

rychlé zapamatovatelnosti. Jedním z primárních cílů této práce je stanovení technologie 

výroby, která bude nová, nekonvenční nebo málo využívaná.  

Do této diplomové práce je zahrnut historický přehled, stručný přehled ze současného 

stavu poznání a technická analýza. Díky těmto analýzám bude sestavena idea a koncepční 

řešení, která urychlí práci, zefektivní a zlevní výrobu.  
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Výraz LASER pochází s anglického jazyka a je složen z počátečních písmen slovního 

spojení „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“. Český výraz 

je „Zesílení světla stimulovaným vyzařováním“, doslovný nebo přesný překlad zní 

„Kvantový generátor světla“. [1] 

Laser je kolimovaný, to znamená že jeho paprsky se nerozbíhají. Laser je dále 

monochromatický, je tedy jednobarevný, generované fotony mají stejnou frekvenci a 

stejnou vlnovou délku. Poslední velkou výhodou je koherentnost laseru, jeho paprsky 

mají jednu fázi a jednu frekvenci. [2] 

Toto jsou hlavní důvody, proč je LASER tak přesný a hojně využíván napříč vědeckými 

i průmyslovými disciplínami. 

2.1 Historie 

Princip laseru po fyzikální stránce, popsal již v roce 1916 Albert Einstein. Einstein tuto 

teorii prezentoval v jednom ze svých tří dokumentů o Kvantové teorii záření. Touto prací 

započal vývoj laseru. [3] 

Na práci Alberta Einsteina dále navázal anglický fyzik Paul Adrien Maurice Dirac, který 

provedl podrobnější matematické výpočty kvantové teorie a dále rozvinul Einsteinovy 

myšlenky. Paul Dirac tyto výpočty provedl v roce 1925. [3] 

V roce 1958 pak Charles Hard Towers se svými pracovníky provedl výpočty, které 

umožnily realizaci těchto myšlenek. Charles Towers vlastní patent na technologii 

LASERu. Za tuto práci byl také oceněn Nobelovou cenou na poli fyziky. [3] 

 

Obr. 2-1 Ch. Towers [4] 
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Americký fyzik Theodor Maiman pracoval s uměle vyrobeným rubínem, který 

představoval skvělé aktivní prostředí. U tohoto rubínu vyleštil koncové stěny a pomocí 

stříbra tak vytvořil zrcadla. Když se tedy tento rubín ozářil zeleným světlem, mohlo 

rubínem proniknout světlo červené (červený paprsek). Teodor Maiman je vynálezce 

MASER (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation - zesilování 

mikrovln stimulovanou [indukovanou, vynucenou] emisí záření). Maser je zařízení 

generující koherentní magnetické záření, které bylo poprvé popsáno v Einsteinových 

teoriích o simulované emisi. Maser se využíval jako bezšumný zesilovač signálu 

v radioteleskopech, nebo jako druh atomových hodin. [3]   

  

V roce 1963 vyvinul C. Kumar N. Patel první plynový 𝐶𝑂2 laser, tento laser byl 

kontinuální. Proto posunul význam laseru o úroveň výše, díky tomuto objevu mohly 

vzniknout řezací a vrtací laserové stroje, které se využívají ve velkém spektru odvětví. 

Tento vynález byl sestrojen v Bellových laboratořích v USA. [4] 

Americká společnost Western Electric company pak díky tomuto laseru mohla vytvořit 

první laserový vrtací a řezací stroj, který se sériově vyráběla. [1]    

Tímto vstupujeme do druhé etapy laserových strojů, kdy jsou tyto stroje velice přesné díky 

kvalitním součástkám a novým objevům na poli informačních technologií. Díky tomuto 

můžeme tyto laserové stroje ovládat rychleji, přesněji a ve více osách. [1]  

Obr. 2-2 Theodor Maiman[4] 
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2.2 Přehled současných zástupců  

Tato kapitola se bude věnovat technickým parametrům, designerské a ergonomické 

analýze. Součástí této kapitoly bude přesnější popis stroje ze tří aspektů uvedených výše. 

Výsledkem těchto analýz pak bude vyhodnocen seznam výhod, které je vhodné použít  

do koncepčního modelu a možných problémů, který je třeba se vyvarovat.  

 

2.2.1 Laser CUT – 2 

Laserový řezací stroj Laser CUT – 2 vyrábí a prodává společnost LCV Praha, a.s. Tato 

společnost se zabývá vývojem a výrobou laserových strojů a zařízení už od roku 2006. [6] 

Stroj je možno sestrojit dle přání zákazníka, proto byl zvolen stroj s parametry, které 

odpovídají zadaným parametrům. Pracovní plocha o rozměrech 3000 × 1500 mm a výkonu 

laseru 2 000 W.  [5] 

 

Obr. 2-3 Laser CUT – 2 [5] 

 

Designerské řešení 

Design tohoto stroje je ucelený a příjemný na pohled. Díky otevřené pracovní ploše 

je design vzdušný a odlehčený. Tento stroj má výrazné ostré tvarování v přední části 

krytování a také na hlavě laseru. Toto ostré tvarování je typické pro tyto stroje, stejně jako 

grafické zpracování. Tyto prvky se výrobce snaží implementovat do každého stroje, a proto 

jsou tyto stroje snadno zapamatovatelné. Jedinou nevýhodou tohoto stroje je otevřená 

pracovní plocha, sám výrobce doporučuje, aby stroj byl ve zvláční místnosti. Mohl by se 

díky nečistotám poškodit generátor laseru.  
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Ergonomické řešení 

Tento stroj má dva výměnné stoly, to umožňuje zrychlení práce a pohodlnější odstranění 

výpalků. To samé ovšem platí i při vkládání nových polotovarů. Tím, že je stroj otevřený, 

tak zde není problém se kdekoli dostat a kamkoli se podívat. Ovládací panel je dotykový 

a umístěn v příjemné pozici pro operátora.  

 

Grafické řešení 

Grafické řešení je výraznější, podtrhuje tvarově významnější prvky. Okolo celého stroje 

je vedena oranžová linka, která zdůrazňuje obvod stroje.  

 

2.2.2   EAGLE iNspire 

Tento stroj vyrábí společnost EAGLE, tato společnost se zabývá výrobou velké škály 

strojů. V praxi se nejčastěji s těmito stroji setkáváme v odvětví vstřikování plastů, kde 

společnost EAGLE vyrábí velmi kvalitní vstřikovací lisy. [6] 

Opět je zvolen stroj podobný zadání práce. Celý název tohoto stroje je EAGLE iNspire 

1530. Tento stroj má velikost pracovní plochy 3000 × 1500 mm s výkonem laserového 

zdroje od 1 – 12 kW. Jeho pracovní plocha je opláštěná boxem. [6] 

 

 

Obr. 2-4 EAGLE iNspire 1530 [6] 
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Designerské řešení 

Co se týče tvarového designu, ten není nijak průlomový. Jde o jednoduchý 

nekomplikovaný tvar, kde je kladen důraz na čistotu, levnost a rychlost výroby. Jedním  

ze zajímavějších prvků jsou šestiúhelníkové výřezy pro chlazení laserového generátoru. 

Negativním prvkem je rušící element v podobě kovových nýtů, které spojují plechové 

krytování. 

 

Ergonomické řešení 

Po ergonomické stránce je zde zajímavě vyřešeno místo pro operátora. Kdy si operátor 

může během nastavování sednout. Ovšem vzhledem k průběhu práce, je tato židle 

zbytečná. Nastavení nářezového plánu trvá jen pár minut. Negativním prvkem tohoto stroje 

je omezený průhled do stroje. Jediné místo, kde je možné laserovou hlavu pozorovat, 

je ve přední části. Kladným prvkem stroje jsou dva výměnné stoly. 

 

Grafické řešení 

Barevné zpracování stroje se snaží oživit jinak jednoduchý design. Černý pas, který 

se postupně zužuje, dodává trochu dynamiky do celkového vzhledu. Zvolená kombinace 

černé a bílé barvy působí elegantně.  

 

2.2.3 TruDisk - TruLaesr 5030 

Společnost TRUMPF se zabývá výrobou strojů napříč průmyslovým spektrem. Tato 

společnost má přes 12 000 zaměstnanců a své výrobky neustále vyvíjí a zlepšuje. 

Společnost TRUMPF vyrábí jedny z nejkvalitnějších strojů. [7] 

Tento model na řezání plechů má stejnou pracovní plochu jako v zadání práce (1500 × 

3000 mm) a maximální výkon laserového zdroje je 3000 W. Pracovní plocha je opláštěná 

jako u předešlého stroje. [7] 
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Obr. 2-5 TruDisk - TruLaesr 5030 [7] 

 

Designerské řešení 

Při pohledu na tento stroj je vidět, že společnost TRUMPF si na vzhledu svých strojů 

zakládá. I přesto že tvar je jednoduchý, tak je zajímavý v detailech a v kvalitním 

zpracování. Například horní část generátoru laseru, která je průhledná. Během pracovního 

procesu zde vzniká a probíhá laser, což vytváří zajímavé efekty. Jemné zaoblení v rozích 

dodává tvaru stroje na elegantnosti. Velké množství oken a průhledů do stroje pak 

odlehčuje a provzdušňuje celkový dojem ze stroje. Stroj je designován v minimalistickém 

stylu.  

 

Ergonomické řešení 

Tento stroj je ergonomicky řešen velmi dobře. V rámci generátoru laseru 

je zakomponována i odkládací komora, kde můžete uskladnit základní součásti a nářadí. 

Díky průhledům po obvodu krytu je možné vidět do jakékoli části stroje. Výhodou 

jsou dveře v přední části, které se otevírají podél celé výšky stroje. Vzniká zde tedy mnoho 

prostoru pro manipulaci a kontrolu. Ovládací panel je tvořen pomocí monitoru 

a klávesnice, samozřejmostí jsou dva výměnné stoly na polotovary a výpalky. 

 

Grafické řešení 

Grafické řešení skvěle doplňuje tvarové řešení. Barvy modrá a bílá jsou pro společnost 

TRUMPF typické. Grafické zpracování je příjemné a nijak na sebe neupozorňuje.  
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2.2.4 AMADA LC-F1 NT CO2 Laser 

Tento stroj vyrábí anglická společnost AMADA, která je na trhu už 60 let. Tato společnost 

se zabývá celkovým vybavením pro CNC stroje. To znamená CNC stroje, nástroje  

a software pro ovládání. [8] 

Co se týče technických parametrů má tento stroj pracovní plochu 3000 × 1500 mm. 

Maximální výkon zdroje laseru je 2500 W. K posouvání se v osách X, Y, Z jsou použity 

lineární motory. Maximální tloušťka řezaného materiálů je 16 mm pro ocel, 6 mm pro měď 

a 8 mm pro nerezovou ocel. [8] 

 

Obr. 2-6 AMADA LC-F1 NT CO2 Laser [8] 

 

Designerské řešení 

Stroj od společnosti AMADA má výrazný design. Běžný tvar těchto strojů je doplněn 

o zaoblení horní a spodní části, což dodává stroji na osobitosti. Stroj má v zadní časti 

kruhový prvek, který při chodu stroje upozorňuje na probíhající práce. Tento prvek oživuje 

celkový vzhled stroje. Samotný tvar stroje je členitější a působí až moc komplikovaně. 

Vhodněji by se daly vyřešit i kontejnery na zbytkový materiál ve spodní části stroje  

a ovládací panel.  

 

Ergonomické řešení 

Po ergonomické stránce má stroj AMADA výborně vyřešenou kontrolu stroje, odebírání 

a přidávání polotovaru, jelikož operátor může otevřít jak přední část, tak odsunout celou 

boční část. Okna pro kontrolu stroje jsou umístěna okolo celého stroje, ovšem nejsou nijak 

odstíněna, což může být v některých případech nebezpečné. Jedním z největších 

nedostatků tohoto stroje je nevhodně vyřešený ovládací panel pro operátora. Tento pult 

je nepříjemně daleko od stroje, a proto znepříjemňuje práci operátora.    
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Grafické řešení 

Grafické řešení tohoto stroje je vyzývavé. Strhává na sebe část pozornosti a celkově 

doplňuje komplikované tvarové řešení. Červená, černá a šedá jsou pro společnost AMADA 

typické barvy.  

 

2.2.5 NUKON NF-PRO-315 

Společnost je nová začínající firma, která dle svých slov klade důraz jak na designovou, 

tak na konstrukční stránku stroje. Společnost NUKON pochází z Turecka a mimo jiné 

se zabývá výrobou strojů k řezání plazmou nebo strojů k řezání vodním paprskem. [9]  

Stroj NF-PRO-315 je fiber laser, o rozměrech 1530 x 3050 mm. Výkon laserového 

generátoru je 3 kW. Hlava je v osách X, Y, Z rozpohybována pomocí servo motorů. Tímto 

strojem lze řezat ocel do tloušťky 18 mm, nerezovou ocel do tloušťky 10 mm a nakonec 

měď do 8mm tloušťky. [9] 

 

Obr. 2-7 NUKON NF-PRO-315[9] 

 

Designerské řešení 

Kompozice a tvarové řešení tohoto stroje je poněkud komplikované. Oproti klasickému 

krytovaní společnost NUKON přidala oživující prvky. Například zkosení všech hran 

a prolis boční strany. Celkové tvarosloví stroje je neuspořádané a komplikované.   
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Ergonomické řešení 

Ovládací panel toho stroje je vyřešen podle ergonomických zásad. Dotykový displej 

s klávesnicí je umístěn v příjemné výšce. Tlačítka, která jsou fyzicky umístěna na panelu, 

jsou pod úhlem pro pohodlné spouštění. Vzhledem k omezenému průhledu na pracovní 

plochu je panel umístěn na nejlepším místě. 

 

Grafické řešení 

Barevné zpracování není z hlediska estetiky vhodně vyřešeno. V případě praktičnosti je 

vše v pořádku. Křiklavá oranžová barva zvýrazňuje důležité prvky jako manipulační otvor 

v přední části nebo výměník stolů.  

2.2.6 ERMAKSAN FIBERMAK G-FORCE 

ERMAKSAN je turecká společnost, která se zabývá výrobou a vývojem strojů pro 

opracování plechů a aplikacemi pro průmysl 4.0. Stroj G-FORCE společně se společností 

TRUMPF jsou držitely ocenění Red Dot. [10] 

Technické parametry stroje jsou podobné jako u předešlých zástupců. Pracovní rozměry 

jsou 3000 × 1500 mm. Výkon laserového generátroru je 1000 W. U tohoto stroje 

je možnost výběru pohonu os, a to mezi krokovým motorem a servo pohonem. Tento stroj 

dokáže řezat tyto tloušťky materiálů, ocel do tloušťky 8 mm, nerezová ocel do tloušťky 4 

mm a měď do tloušťky 3mm. [10] 

 

Obr. 2-8 ERMAKSAN FIBERMAK G-FORCE [10] 
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Designerské řešení 

Společnost ERMAKSAN za zpracování tohoto stroje získala cenu Red Dot. Tvarosloví 

tohoto stroje je v celku komplikované. Je zde hodně přelomů a ostrých hran. Design působí 

agresivně až překombinovaně. Některé jednotlivé prvky však vypadají zajímavě, například 

ovládací panel a výměník stolů.  

 

Ergonomické řešení 

Zajímavým ergonomickým prvkem je pohyblivé rameno, na kterém je umístěn ovládací 

panel. Výrazným prvkem je také kontrolka chodu stroje v horní části stroje. Možnou 

nevýhodou je malý manipulační otvor pro operátora v čelní části.  

 

Grafické řešení 

Stroj je tvořen typickými barvami společnosti ERMAKSAN. Grafické zpracování 

podtrhuje členitost tvaru a vypichuje některé jeho prvky. Celkově je grafické řešení dosti 

výrazné.  

2.2.7 BODOR P3015-A Series Fiber Laser  

Společnost BODOR je čínská společnost zabývající se výrobou laserů na řezání plechů. 

Tato společnost má zastoupeni ve 150 zemích světa. [11] 

Stroj BODOR P3015 má pracovní plochu 3000 × 1500 mm a generátor laseru o výkonu 

dle výběru. Na výběru výkonu laseru pak záleží i možnost řezaného materiálu. K pohybu 

v osách X, Y a Z se využívají servo motory. [11] 

 

Obr. 2-9 BODOR P3015-A Series Fiber Laser [11] 
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Designerské řešení 

Tento stroj má velmi osobité tvarosloví, čím se stává snadno rozpoznatelné. Jeho 

jednoduché a přesné linie dodávají stroji elegantní vzhled. Toto designové zpracování 

přidává stroji na profesionalitě. Výrazným estetickým prvkem je linie, která začíná v zadní 

části stroje, táhne se okolo rohu a zpět nahoru. Tato linie je dominantním prvkem, který 

rozděluje vzhled stroje. Elegantní je rovněž zpracování ovládacího panelu, kde se vše dá 

ovládat pomocí dotykové obrazovky. Jediné fyzické tlačítko je zde nouzový STOP. 

Zajímavým prvkem je světelný pás, který ukazuje stav rozpracované zakázky.  

 

Ergonomické řešení 

Na tomto stroji je výhoda výsuvného ovládacího panelu. Obsluha si jej tedy může nastavit 

podle svých potřeb. Stroj dále nabízí možnost otevřít téměř celou zadní stranu, díky čemu 

se usnadní možné opravy stroje. Nevýhodou u tohoto stroje je manuální sběr zbytků. Je 

potřeba vysypat dva sběrné kontejnery, které se rozkládají pod celou pracovní plochou. 

I tento typ stroje je vybaven výměníkem stolů.   

 

Grafické řešení 

Grafické zpracování jde ve stejných šlépějích, jako řešení tvarové. Stroj disponuje pěkným 

a čistým designem. Výrobci zvolili černo-bílou kombinaci barev, u některých místech na 

stroji lze nalézt i stříbrný akcent.  

2.2.8 GWEIKE – LF3015GA 

GWEIKE je společnost soustředící se pouze na stroje pro řezání plechů. Jedná se o čínskou 

firmu s patnácti letou tradicí na trhu.  

Technické parametry jsou následující. Pracovní plocha stroje je 3000 × 1500 mm. Výkon 

generátoru zaleží na výběru zákazníka a od toho se odvíjí o tloušťky řezaného materiálu. 

Stroj se v osách X, Y a Z pohybuje pomocí servo motorů.[12] 
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Obr. 2-10 GWEIKE – LF3015GA [12] 

 

Designerské řešení 

Společnost GWEIKE tímto strojem nejspíše ukazuje, jakým směrem se chce vydat. Tento 

stroj je prvním, který je designově zpracován. Tvarové řešení toho stroje je čisté 

a jednoduché. Zajímavým prvkem jsou dveře v přední části, které po uzavření splynou 

s krytováním. Zaoblení v rozích dodává vzhledu stroje originalitu.  

 

Ergonomické řešení 

Stejně jako u předešlého stroje jsou v zadní části umístěny panely, které je možné celé 

otevřít, v tomto případě beze sloupků. Také dveře v čelní části stroje jsou dosti veliké pro 

pohodlnou manipulaci a kontrolu hlavy. Zbytkový materiál je zde sbírán do dvou malých 

kontejnerů, se kterými je pohodlná manipulace. Ke každému stroji je dodávaná skříň  

na kolečkách s výměnnými částmi a nářadím. Nevýhodou tohoto typu jsou malé průhledy 

na pracovní prostor.   

 

Grafické řešení 

Grafické řešení je elegantní a svým zpracováním nikoho neprovokuje. Stejně jako 

u minulého stroje je zde bílo-černá kombinace se stříbrnými akcenty. Celkově je barevné 

zpracování v souladu s tvaroslovím. 
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2.2.9 Zhodnocení 

Současná politika mnoha firem se mění, jak je vidět u vybraných zástupců. Stroje se nyní 

funkčně liší jen v příplatkových doplňcích, a proto se začíná designu v tomto odvětví dařit. 

Společnosti si tak chtějí upevnit své místo na trhu, krom toho designer může 

konstruktérům ukázat jiný pohled na dříve již jasnou věc.  

Pokud se soustředíme jen na design, můžeme u většiny strojů vidět snahu o minimalistické 

tvarování. Designéři se drží „evropského stylu“, kdy má stroj jasné a jednoduché linie 

s čistým nekomplikovaným designem. Výjimkou je společnost ERAKSAN, která se vydala 

jiným směrem, za který také sbírá úspěchy. Za designové řešení svého stroje získala 

ocenění Red Dot. 

Po ergonomické stránce je zde ještě co zlepšovat. U většiny strojů je nešikovně umístěn 

ovládací panel, také označení nebo upozornění na rozpracovanost zakázky a chod stroje 

je v mnoha případech opomenuto. Viditelnost na pracovní plochu je taktéž ve většině 

případů nedokonalá. 

Cenová relace těchto strojů je vysoká, pohybuje se v řádech několika milionů korun. Cena 

rovněž záleží na doplňkových modulech stroje. Odhad cenového rozpětí těchto přístrojů 

stěžují samy společnosti, které v rámci svého obchodního tajemství neuvádějí ceny 

nabízených výrobků na svých webových stránkách. 

2.3  Technická analýza 

Technologie řezání laserem se začíná prosazovat ve strojírenském průmyslu. Provoz 

řezacího stroje je, v porovnání s ostatními výrobními technologiemi, relativně levný. 

Pomocí laseru je možné řezat nebo obrábět velké množství materiálů. Další výhodou 

je rychlost výroby a přesnost výrobků. Laser následně materiál nijak nenarušuje. Jako 

je tomu například u vodního paprsku, který může způsobit korozi výrobku.  

2.3.1 Princip laseru 

Laser je kvantový optický generátor, který využívá nucenou emisi záření k zesílení 

světelného paprsku. Je to zdroj koherentního a monochromatického svazků světelného 

paprsku. Emise světla vzniká přechodem atomu z vybuzeného stavu do stavu základního. 

Jednoduše řečeno je základem aktivní prostředí, které je buzeno elektricky, opticky, a tak 

dále. Pomocí tohoto buzení je do laseru dodávaná energii, která je díky procesu 

simulované emise vyzářena v podobě laserového paprsku. [13] 
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Lasery se dělí do několika skupin, v závislosti na typu průmyslu, ve kterém se využívají. 

Rozdíl mezi těmito generátory je v aktivním prostředí. Každé prostředí dovoluje jiné 

výchozí hodnoty, proto se využívají různí právě dle průmyslových odvětvích. Lasery 

se rozdělují dle aktivního prostředí na 𝐶𝑂2 prostředí, neodymové prostředí, polovodičové 

prostředí, rubínové prostředí a diodové. [14] 

V praxi se v průmyslovém odvětví nejčastěji používají pevnolátkové nebo 𝐶𝑂2 lasery. 

(obecnou odpověď na otázku „Který je lepší?“ nenaleznete) Výběr laseru záleží 

na plánované výrobě, 𝐶𝑂2 laser se využívá tam, kde je potřeba velice hladký řez a kvalitní 

řezné hrany. U pevnolátkového laseru není tak kvalitní řez, a to z důvodu předávání 

velkého množství energie. Na druhou stranu díky této vlastnosti lze řezat materiál s větší 

rychlostí a spektrum vhodných materiálů je širší. [7][15] 

2.3.2 Typy laseru 

V případě řezacích laserů se využívají dva druhy. Jedná se o pevnolátkový nebo-li fiber 

laser nebo 𝐶𝑂2 laser. 𝐶𝑂2 laser je jeden z nejstarších a nejlevnějších technologií pro řezání 

plechů. Tento druh laseru je na trhu již dlouhou dobu, a proto je i nejpropracovanější 

a nejvíce využíván. Oproti tomu fiber laser je nová technologie, která se rychle 

rozvíjí. [15] 

 

 𝑪𝑶𝟐 laser 

Obě tyto technologie fungují podobně. Jedním z rozdílů je vedení laserového paprsku 

do hlavy. 𝐶𝑂2 laser vede laserový paprsek pomocí měděných zrcátek, a proto je tato 

technologie drahá na údržbu. Měděná zrcátka se musí chladit pomocí vody. Výhodou 

tohoto laseru je snadná dostupnost náhradních dílů a propracovanost technologie. Díky 

době, po kterou je technologie využívána. Nevýhodou této technologie je nákladnost 

především u vodního chlazení, které chladí zrcátka a trysku. Další nevýhodou je omezení 

řezaného materiálu. Díky zrcátkům není možné řezat například měď. Řezaný materiál by 

byl stejný jako materiál zrcátek a proto by se zrcátka mohli deformovat.[15] 
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Pevnolátkový laser 

Pevnolátkový laser, nahradil „složitou“ technologii zrcátek pomocí vedeného optického 

kabelu. Kdy přímo z generátoru laseru vychází optický kabel, který vede do řezné hlavy. 

Tato technologie je relativně nová, ale rychle se vyvíjí. Výhody jsou zřejmé, odpadá 

nákladné chlazení zrcátek a je zde možnost řezání velkého spektra materiálů. Díky této 

technologii se výrazně zmenší rozměry generátoru laseru. Nevýhodou je optické vedení, 

které se díky častému pohybu mnohdy lámalo, a tak docházelo k přerušení dodávek 

laserového paprsku. Nyní už tomu tak není. [15] 

2.3.3 Popis stroje 

 

Obr. 2-11 Schéma stroje 

 

1. Řezná hlava 

Řezná hlava je umístěna na konci laserového paprsku, hned po generátoru laseru 

je jednou z nejdůležitějších součástí stroje. Pomocí této hlavy se usměrňuje paprsek 

tak, aby se sbíhal ve středu materiálu. 
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Hlava se skládá z několika částí. Hlavním a pravděpodobně nejdůležitějším prvkem 

hlavy je čočka, která usměrňuje laserové paprsky a soustřeďuje je do jednoho bodu. 

Správně nastavený laserový paprsek má tvar dvojitého kuželu, které se dotýkají 

ve špičkách. Střed těchto špiček se dle správnosti sbíhá ve středu materiálu. Toto 

je podstata přípravy laserového paprsku před pálením. Tento parametr se nastavuje 

výškou čočky. Používá se buď skleněná nebo zinko-selenidová čočka. Nevýhodou 

skleněné čočky je absorpce části laserového záření. Proto je výhodnější zinko-

selenidová čočka, která se používá do výkonu laseru 4000 W. Tato čočka tedy 

vyhovuje našemu výkonu. [15] 

Další součástí je tryska, která přivádí laserový paprsek a řezací plyn k obrobku. 

Tryska a částečně i hlava se chladí. Čočku není třeba chladit, jelikož paprsek hladce 

prochází a čočka se tedy nijak nezahřívá. Plyn v tomto případě zastává funkci 

podpory řezu a udržení čistotu řezu. Plyn udržuje čistotu v prostoru trysky díky 

velkému tlaku. [16] 

2. Rám 

Rám je základní konstrukcí stroje. Na tomto rámu jsou umístěny a přimontovány 

téměř všechny důležité součásti stroje. Rám určuje tuhost stroje, a tedy i přesnost 

stroje. Nejčastější technologií výroby je svařování. U laseru se často využívají 

vysoké rychlosti u přejezdů nebo u samotné pracovní rychlosti, proto vznikají 

vibrace, které mohou způsobovat uvolnění šroubových spojů a tedy i ztráty tuhosti. 

Protože u tohoto typu výroby nedochází ke kontaktnímu obrábění, vznikají zde jen 

nepatrné síly, které by rám namáhaly dynamicky. Rám stroje je svařen z ocelových 

profilů 160 x 160 mm. Rám je vyztužen vazníky o rozměrech 80 x 80 mm. 

U některých strojů je využíván rám, který je odléván v jednom kuse. Tato 

technologie je velice tuhá a zároveň i velice nákladná na výrobu. [16] 

Pro zaručení přesnosti a čistého řezu je třeba stroj postavit na samostatnou 

betonovou základnu tak, aby se nepřenášely vibrace z jiných částí haly. [15] 

Na tento rám je pak umístěno lineární vedení a pohon v ose X. Na tomto vedení 

se pohybuje portál, na němž je umístěna řezací hlava a mechanismus pro posuv 

v ose Y. Rovněž jsou zde zavěšeny kolejnice a mechanismus pro výměnu stolů. 

Základní rozměry jsou 4000 x 2000 x 800 (x, y, z). [15]  
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3. Vedení v osách X, Y, Z  

Laserové stroje se pohybují v osách X, Y, Z. V ose X je mechanismus pro vedení 

ukotven na rámu. Tento mechanismus se skládá z lineárního vedení, to zaručuje 

přesný a dokonale hladký pohyb. Samotné rozpohybování pak obstarává servo 

motor s převodovkou. Je možno využít i motorů krokových, ty ale nejsou tak 

rychlé, a už vůbec ne tak přesné. Kruhový pohyb je přenášen pomocí pastorku 

a ozubeného hřebene. I zde je více možností transformace pohybu, například přes 

závitové tyče s kuličkovým závitem. Tyto tyče se ale rychle opotřebují. Další 

možností přenosu je přes řemenové vedení, to je ovšem náročné na kalibraci 

(napínání řemenů). [15] 

Na posuvném mechanismu v ose X je umístěn portál, na kterém je upevněna řezná 

hlava. Na tomto portále jsou umístěny mechanismy pojezdů v osách Y a Z. Posuv 

v ose Y je téměř totožný jako v ose X. Hlava se pohybuje po lineárním vedení 

a je posouvána pomocí servo motoru s převodovkou. Rovněž je zde využit pastorek 

a ozubený hřeben pro transformaci rotačního pohybu na pohyb lineární. [16] 

Rozdíl je pak v ose Z. Hlavy se pohybují v ose Z, tak aby byla zachována 

konstantní vzdálenost mezi polotovarem. Tím se také zachová čistota řezu. Některé 

stroje jsou vybaveny čidlem pro měření této vzdálenosti, které během pracovního 

procesu upravuje tuto vzdálenost podle zakřivení polotovaru. Pohyb je zde 

způsoben pomocí servo motoru. Pohyb se ovšem přenáší pomocí závitové tyče 

s kuličkovým závitem (jelikož není třeba dosahovat takovýchto rychlostí). [16] 

 

4. Lůžko 

Lůžkem se nazývá pracovní prostor stroje, na tento prostor neboli stůl se pokládá 

polotovar plechu. Tento stůl pak zajede do stroje, kde se spustí nářezový plán. 

Většina strojů nyní využívá dva tyto stoly, které se vyměňují na přístavbě za nebo 

vedle stroje. 

Tyto stoly se skládají z několika desítek vyřezaných profilů, nejčastěji tedy 

trojúhelníkového tvaru (připomíná tvar hřebenu). Hlavním důvodem tohoto 

profilování je chování při řezání. V případě že by lůžko bylo plné, docházelo 

by k častým mikro svarům a výpalek by šlo těžko odebrat. [17] 

Pro výrobu se používá materiál třídy 11, nebo nerezová ocel. Je třeba se o něj 

starat. Při práci se na tyto hřebeny přilepuje zbytkový materiál. Těchto přebytků 

se dá zbavit pomocí speciální brusky, nebo pokud je pás už ve špatném stavu 

je možno jej vyměnit.  
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Obr. 2-12 Lůžko stroje [7] 

 

5. Opláštění 

Pro opláštění a zakrytování tohoto stroje se využívá nejčastěji plechových dílů.  

U plechových dílů je konstrukce tužší a kompaktnější. Do tohoto opláštění se 

využívají odstíněná skla, tak aby obsluha viděla dovnitř stroje, aniž by došlo 

k úrazu. Usměrněný laserový paprsek se může od plechu odrazit a v nejhorším 

případě zranit obsluhu. Proto se využívá odstíněné sklo a, laserový paprsek vždy 

zůstane jen v pracovním prostoru stroje. 

 

6. Odsávání a sběr zbytků 

Tyto dva prvky jsou umístěny v prostoru rámu, pod lůžkem. Díky těmto prvkům 

se udržuje čistota ve stroji. Každý ze strojů je má vyřešen jiným způsobem.  

 Při řezání vzniká velké množství prachu, který je vyfoukáván z místa řezu. 

Odsávání samotné pak nasává výpary, zbytky plynů a nevypařený materiál z řezu. 

Tento mechanismus nefunguje plošně nýbrž zónově. Pracovní plocha je rozdělená 

na šest zón a podle polohy hlavy se aktivuje potřebná zóna odsávání. [16] 

Pro sběr zbytkového materiálu se u lepších strojů využívá sběrný pás. Přebytečný 

materiál nebo malé výpalky propadnou lůžkem a pomocí nakloněné roviny se 

sklouznou na sběrný pás, ten pak dané výpalky vynese do sběrného kontejneru. 

[16] 

 

7. Podpůrný plyn (umístěno externě) 

Podpůrný plyn neboli řezný plyn se skladuje ve svazcích z lahví nebo si firmy 

zaplatí přímo plynové hospodářství, které mají mimo halu. Společnost si toto 

příslušenství jen pronajímá a je pod správou dodavatelské společnosti. Dalším 

způsobem je vytvářet si vlastní zásoby pomocí své soustavy na filtraci vzduchu. 

[15] 



 

34 

 

Kyslík je plyn, který se používá u ocelí. Používá se pro jeho exotermickou reakci. 

Podporuje, urychluje a způsobuje čistý řez. U ocelí se používá tlak okolo 0,2 MPa. 

[15][18] [7] 

 

Dusík se používá pro řezání korozivzdorných ocelí a slitin. Tento řezný plyn 

zajišťuje zachování vlastností řezaných materiálů a také dopomáhá k čistému řezu. 

Pro řezání dusíkem se používá tlak 1,2 – 1,5 MPa.[15] [18] [7] 

 

Tyto plyny rovněž zaručují čisté prostředí ve vnitřním prostoru řezné hlavy. Díky 

těmto plynům se čočka částečně chladí, ale hlavně nedovoluje zbytkovým částicím, 

zrnkům čočku poškrábat.  [16] 

 

8. Chlazení (umístěno externě) 

Chlazení se využívá rozdílně u 𝐶𝑂2, jsou nejdůležitějším chlazeným prvkem 

měděná zrcátka, která usměrňují paprsek. Ostatní chlazené prvky jsou stejné jak 

u 𝐶𝑂2, tak u fiber laseru. [15] 

 

Základní součást, která je chlazená je generátor laseru. Další chladící okruh vede 

přímo do řezné hlavy, kde chladí trysku. [16] 

 

9. Generátor laseru 

Laserový generátor se nachází v některých případech mimo hlavní část stroje. 

Laserový paprsek je pak do hlavy dopraven (jak bylo psáno výše pro toto 

průmyslové odvětví se využívají dva typy laserového generátoru). Pro stroj 

zpracovaný v této diplomové práci byl vybrán pevnolátkový laserový generátor. 

Výpalky vyrobené tímto druhem generátoru jsou vyrobené o poznání rychleji a lze 

je využít na více druhů materiálu. Hlavním důvodem je možnost přenosu pomocí 

optických vláken. [1] [15]  [18] 

Paprsek vzniká pomocí svazku diod. Paprsek poté prochází aktivním prostředím, 

které je ve formě pevných látek. Pro aktivní prostředí se nejčastěji používá sklo 

s přívlastkem vzácných prvků (Nd : YAG nebo Nd ∶  YVO4). Toto aktivní prostředí 

se vyrábí v různých tvarech, jako tyč, disk nebo vlákno. Jak již bylo řečeno paprsek 

se může vést přes optická vlákna, tím lze dosáhnout menších rozměrů. 

 [1][15] [18] 
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Pro tuto aplikaci se používá diskový laser. Tento laserový generátor je vyroben 

z umělého skla YAG. Sklo je obrobeno do tvaru disku, který má rozměry 100 mm 

v průměru a tloušťka se pohybuje od 100 do 200 mikrometrů. Díky této tloušťce se 

disk rovnoměrně chladí a nedochází k deformacím způsobené teplotou. 

 [1] [15][18] 

Diody jsou zaměřeny pouze na několika milimetrové místo na disku, tím je 

způsobená nízká absorpce záření a nízká efektivita vybuzení laserového paprsku. 

Proto je v tomto mechanismu několik zrcátek, které zaručují vyšší výkon 

laseru. [1] [15] [18] 

 

Obr. 2-13 Schéma diskového generátoru laseru [11] 

 

10. Ovládací panel 

Ovládací panel složí k ovládání stroje, ideální situace je, když veškeré parametry 

dokážete nastavit z jednoho místa. U tohoto místa stráví operátor pravděpodobně 

nejvíce času u nastavení vstupních parametrů. 

V současné době máme dvě varianty ovládacích panelů - dotykový a tlačítkový. 

U dotykového, modernějšího způsobu, je možné vše nastavit pomocí jedné 

dotykové obrazovky. Kdy zde zůstává pouze jedno fyzické tlačítko a to 

bezpečnostní stop. U klasičtějšího tlačítkového nebo klávesnicového panelu je 

mnoho ovládacích prvku, které mají svou funkci. Daný výsledek se pak orientačně 

objeví na LCD displeji. Možnou nevýhodou tohoto klasického zpracování je 

mírnější složitost ovládaní.  

 

             

Obr. 2-14 Ovládací panel [24][10][25] 
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11. Výměník stolů 

Výměník pracovních stolů je v této době skoro základní výbava. Jelikož 

zefektivňuje práci operátora. Během toho, co stroj pracuje na polotovaru, může 

operátor připravit nový polotovar, nebo odstranit hotové výpalky a zbytkový 

materiál.  

Stoly se vyměňují automaticky nebo zadáním příkazu pomocí řetězového převodu. 

Stoly se pohybují po kolejnicích, jsou umístěné v rozdílných výškách, aby 

nedocházelo ke kolizím. Propracovanější stroje při výkonu nadzvednou stůl do 

pracovní polohy. [15] 

 

12. Orientační osvětlení 

Toto osvětlení upozorňuje pracovníky na práci stroje. Osvětlení oznamuje, zda stroj 

stále pracuje nebo zda je výkon stroje hotov.  

2.3.4 Materiálová analýza 

V této části jsou popsány vybrané technologie výroby, pomocí kterých může být stroj 

vyráběn. Technologie výroby jsou vybrány pro svou nekonvenčnost nebo malou 

využívanost.  

 

Bio kompozitní materiál. 

Kompozit s bioplnivy je nyní znovu nově využíván díky novým kombinacím, které byly 

objeveny v provedených studiích. Prameny k těmto kompozitům můžeme najít již 800 let 

před naším letopočtem, přesto není tento princip prakticky využíván. Kompozity jsou 

zajímavé svými vlastnostmi, které získávají po spojení vybraných složek. Tedy 

vlastnostmi, které žádná ze spojovaných látek nemá samostatně. Kompozit se nejčastěji 

skládá ze dvou částí, a to polymerního pojiva a přírodního plniva. [19] 

Na vývoj kompozitů s bioplnivy se zaměřila Technická univerzita v Liberci ve spolupráci 

s firmou Magna. V tuto chvíli existují dvě cesty, jak pomocí tohoto kompozitu vyrobit 

produkt. Buď pomocí vstřikování do vstřikovacích forem nebo pomocí lisovaní. První 

možnost ještě není dokonale prozkoumána, a proto se častěji využívá metoda lisování. [19] 

Výhody biokompozitu a závěry ze studie jsou zajímavé. Biokompozit se svými 

pevnostními vlastnostmi přibližuje vlastnostem modernímu betonu. Tento materiál se dá 

využít jak na díly vnitřní, tak na díly pohledové o velkých rozměrech. Výrobky mají velmi 

kvalitní povrch a samozřejmě prakticky vůbec nezatěžují životní prostředí. [19] 
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3D tisk z kovu 

Technologie 3D tisku z kovu je relativně nová i když prvopočátky této technologie 3D 

tisku byly zachyceny už na konci 80. let minulého století. V dnešní době je mnoho 

technologií pro tisk modelů z kovu. Jak bylo řečeno tato technologie je nová, a proto ještě 

není zcela definována oblast výroby. V tuto chvíli se tato technologie využívá k rychlé 

výrobě prototypů nebo speciálních chladících bloků do vstřikovacích forem. Tyto 

technologie se dělí na dvě skupiny. Jedná se o Laser sintering (spékání kovu pomocí 

laseru) a Electron Beam Melting (tavení elektronovým paprskem). [20][21] 

Princip výroby je v obou případech podobný. Na pracovní prostor je položena jemná vrstva 

kovového prášku, který je pak vytvrzován pomocí paprsku tepelného zdroje. Prášek je pak 

pokládán a vytvrzován vrstvu po vrstvě, podle zadaného CAD modelu. Tento proces 

probíhá při vyšších teplotách a může vést k rozdílné tvorbě fází. Velkou výhodou této 

technologie je redukce nákladů na výrobu. Jednak nevzniká téměř žádný zbytkový 

materiál, a také nejsou opotřebovávány nástroje. Existuje zde nepřeberné množství 

konstrukčních možností a struktur. Díky tomu je pak výrobek lehčí a mnohdy i pevnější 

než jeho ekvivalent vyrobený konvenčními metodami. [20][21] 

Polymerní beton 

Tato technologie výroby nosných prvků u stroje se poprvé ukázala na EMO v Paříži v roce 

1975, kdy se tato technologie využívala nejvíce. Tento beton spadá do skupiny betonů, 

ve které jsou na místo cementu využívají polymery jako pojivo. [23] 

Pro tvorbu výrobků pomocí této technologie se využívá forma, do které se vloží armování. 

Na armování jsou již připravené upevňující prvky, na které se přišroubují další 

komponenty. Poté se do formy naleje vybraný druh betonu. V našem případě Polymerický 

beton-Granitan. Tento beton tuhne za pomoci tepla, jako pojivo u tohoto betonu složí 

epoxidová nebo polyesterová pryskyřice.  [23][24] 

Velkou výhodou těchto betonů je vysoká pevnost v tlaku a dobrá přilnavost ke kovovým 

dílům. Tento materiál má také vysoký součinitel roztažnosti, a to až o 30 % oproti oceli. 

Betonové lože velmi dobře tlumí možné vibrace vznikající díky jiným aktivním strojům. 

V neposlední řadě je beton vhodný díky svému snadnému zpracování a lití do jednoduché 

formy. [23] 
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2.3.5 Závěr 

Na základě těchto analýz a rozhovorů je možno stanovit součásti a komponenty, které 

mohou být využity v diplomové práce.  

Jelikož jde u stroje o malosériovou výrobu, bude vhodné některé součásti koupit, jako 

například řezná hlava, ta bude pořízena. Pro tento stroje je zvolena řezná hlava od 

společnosti IPG Photonics Corporation. Laserový generátor bude dodáván od společnosti 

TRUMPF. Tento generátor má již zabudované chlazení, proto není potřeba se chlazením 

dále zabývat. Laserový paprsek bude do hlavy dopraven pomocí optického kabelu. Optické 

vedení bude dodáváno opět společností IPG Photonics Corporation, V současnosti se pro 

tvorbu rámu používá svařenec, který se skládá z ocelových profilů. Tento rám pak musí 

projít tepelnou úpravou, kvůli odstranění vnitřního pnutí. V této diplomové práci bude 

zvolen jiný způsob výroby tohoto rámu. Řezná hlava se pohybuje pomocí servo motorů 

s planetovou převodovkou, na které je umístěn pastorek s šikmým ozubením, pohyb 

se přenáší pomocí ozubeného pásu a to v osách X, Y a Z. Servo motory se nejčastěji 

odebírají od společnosti HIWIN. Lůžko je profilováno do trojúhelníkových pásů neboli 

lamel. Tyto lamely pomáhají odstranit zbytkový materiál a zabraňují mikro svarům. 

Lamely se vyrábí z běžné šedé oceli, mosazi, mědi nebo nerezového plechu. Pro tento stroj 

jsou použity nerezové lamely, jelikož je zákazníci nejvíce preferují. Opláštění uzavírá 

pracovní prostor a chrání operátora před možnými odrazy laserového paprsku. Materiál 

krytování bude volen dle zadání, to znamená plech nebo plast. Zbytkový materiál, který 

propadne lůžkem bude sbírán pomocí pásu a odváděn do sběrného kontejneru. Ve spodní 

části bude také umístěn odsávací systém, který odsává vyfoukávaný materiál z řezu, a také 

zbytkové plyny. Odsávací systém bude pořízen od společnosti Kemper. Podpůrný plyn 

bude možno vyměnit dle řezaného materiálu a dle tloušťky materiálu. Tento systém 

se dodává externě podle možností zákazníka. Nejvýhodnější je pronajmutí soustavy od 

společnosti LINDE, která se stará i o správu systému. Pro zefektivnění práce je pak stroj 

doplněn o výměník stolů. Ovládací panel bude dotykový pouze s jedním fyzickým 

bezpečnostním tlačítkem STOP. Ovládací panel bude nastavitelný nebo bude vyhovovat 

ergonomickým zásadám. Stroj bude vybaven orientačními diodami zobrazujícími stav 

zakázky a signalizujícími zda je stroj v provozu. [15][16][26][27][28] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

V této kapitole shrneme dosavadní problémy, které vyplívají z ostatních kapitol a 

stanovíme cíle práce.  

3.1 Analýza problému 

Průmyslové obrábění laserem se stále vyvíjí a je na vzestupu. Řezání laserem se využívá 

hlavně pro své nízké provozní náklady, rychlost řezání a přesnost vyrobených výrobků. 

Obecně se v tomto průmyslu začínají objevovat designérsky zajímavě řešené výrobní 

stroje. Je to dáno hlavně kvalitou výrobků, pokud to přeženeme můžeme říci, že většina 

strojů má kvalitní a téměř totožné technické řešení. Z tohoto důvodu se společnosti začínají 

soustředit i na designérskou stránku stroje. Společnost pak může vypadat profesionálněji 

a vytvoří si své místo na trhu.  

Některé stroje často působí jen jako opláštěné technické řešení bez náznaku designového 

řešení. Lasery na řezání jsou povětšinou vyráběny podobnými metodami, a proto mohou 

působit uniformě. Pro výrobu těchto strojů se využívají nejčastěji ocelové konstrukce 

a k zakrytování pohyblivých částí ohýbaný plech. Tyto materiály pak tvoří tvarový 

stereotyp, což je zapříčiněno důrazem na rychlost výroby.  

Pro tento koncept, který bude vyráběn malosériově, je potřeba najít správnou technologii 

výroby tak, aby výroba samotného stroje byla levná a rychlá. Pro snížení ceny je možné 

nakoupit některé součástky od externích dodavatelů. Stroj je určen středním a velkým 

společnostem, které se zabývají výrobou plechových dílů. Je tedy možné předpokládat, 

že stroj bude velmi vytížen. Je tedy třeba dbát na potřeby operátora tak, aby byl snížen 

výrobní čas a práce mohla být plynulá.  

3.1.1 Technické parametry 

Stroj bude obsahovat laserový generátor o výkonu 2500 W. Z rešerše byl určen diskový 

generátor, který je rozměrově menší a již obsahuje chladící ustrojí. U diskového generátoru 

je velkou výhodou možnost přenosu svazku paprsků přes optické vlákna. Z rozhovorů 

s výrobci a operátory těchto strojů vyplynulo jako optimální řešení použití generátoru 

TruDisk 3002 s výkonem 3 000 W. Protože v případě, že generátor pracuje na plné 

vytížení, rychleji ztrácí výkon a rychleji se opotřebovávají optická vlákna. 
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Rozměry pracovní plochy jsou 3000 × 1500 mm, které jsou jedny z nejčastěji prodávaných 

rozměrů. Pro zjednodušení a urychlení práce bude stroj obsahovat také výměník stolů. 

Řezná hlava se bude pohybovat v pracovním prostoru pomocí servo motorů s pastorkem 

s šikmým ozubením, pohyb bude přenášen pomocí ozubených hřebenů. Samotná řezná 

hlava bude pořízena od společnosti IPG Photonics Corporation. A konečně systém 

odsávání a filtrace bude dodáván od společnosti Kemper.  

3.1.2 Vnitřní uspořádání 

Stroj se skládá z hlavní pracovní části, která je rozměrově největší. V této části se nachází 

řezná hlava s nosným rámem a probíhá zde hlavní pracovní proces. Na hlavním krytování 

je umístěn ovládací panel a orientační dioda. U některých strojů je možné v této hlavní 

části najít i řídící jednotku. V zadní části je umístěn výměník stolů. Další důležité 

komponenty se nacházejí mimo hlavní segment stroje. Hlavně kvůli možnosti jednoduché 

opravy a snazší kontrole. Komponenty umístěné mimo hlavní segment jsou generátor 

laseru a systém pro odsávání a filtraci vzduchu. Důležitou externí součástí je systém pro 

dodávku podpůrného plynu. Ten se dodává ve svazcích plynových lahví nebo je možnost 

si toto hospodářství pronajmout.  

3.1.3 Materiály 

U současných strojů je pro výrobu nosného rámu nejčastěji využívána konstrukce 

z plechových nebo ocelových profilů. K opláštění se využívají ohýbané plechy. Tyto 

metody ovšem dovolují pouze omezené tvarování, a tím také vzniká tvarový stereotyp. 

V hlavním krytování stroje jsou umístěna okna, která jsou tvořena z plexiskla 

s povrchovým filtrem pro odstínění odražených laserových paprsků.  

Hlavním cílem této diplomové práce je najít novou, nekonvenční nebo málo využívanou 

technologii, která poskytne nové zajímavé prvky z hlediska designu. Po konzultacích 

s materiálovými odborníky a rešerši byly vybrány technologie, které jsou popsány v 

technické analýze, tedy technologie výroby pomocí polymerního betonu, bio kompozitu a 

3D tisku z kovu.  

Pro výrobu lamel, které tvoří pracovní plochu stroje, je zvolen nerezový materiál, kvůli 

výborným mechanickým vlastnostem, a také z důvodu jednoduchého čištění. 
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3.1.4 Ergonomie 

Při práci na tomto stroji je třeba dbát na ergonomii. Díky dobře zpracované ergonomii 

stroje a dobře zdokumentované práci operátora, můžeme ušetřit čas, peníze a také zdraví 

operátora. Díky předešlé analýze bylo zjištěno několik problémů. Jedná se o odstraňování 

finálních výpalků z lůžka, nekomfortní manipulace a seřizování či kontrola řezné hlavy. 

Často také nedostatečný výhled do stroje.  

 

Vztah uživatel a stroj  

Operátor, který pracuju na tomto stroji může, ale nemusí mít strojírenské vyučení. Je tedy 

třeba dbát na jednoduchost ovládání. Z rešerše můžeme vidět, že některé ovládací panely 

jsou zbytečně složité. Práce na tomto stroji není nijak věkově omezena, proto musí být 

stroj navrhnut tak, aby nastavení řezné hlavy, pokládání a vykládání plechových výpalků 

bylo co nejednoduší.  

 

Popis práce 

Operátor začíná činnost vložením plechového polotovaru na lamelový stůl. Tuto činnost 

provádí jeden až dva lidé podle velikosti polotovaru. Operátor poté stůl s polotovarem 

pomocí spínače zasune do pracovního prostoru. Přesune se do přední části stroje, kde 

nastaví výšku hlavy. Pro přesné výpalky je nutno nastavit střed paprsku, tato činnost se 

provádí přímo na řezné hlavě. Operátor vloží do stroje DXF nebo DWG nářezový plán, 

nastaví nulový bod a program zapne. Během práce stroje může obsluha odstranit hotové 

výpalky z druhého stolu. 

3.1.5 Bezpečnost 

Bezpečnost je důležitá a u výrobních strojů obzvláště. Z hlediska bezpečnosti je důležité 

krytování stroje, které operátora chrání před pohyblivými částmi stroje. Dalším 

bezpečnostním prvkem je laserová závora, která hlídá nebezpečné prostory. V případě 

zjištění pohybu stroj okamžitě zastaví. Operátora také chrání sklo s nepropustným filtrem, 

které pohlcuje odražené paprsky laseru. 
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Cíl práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření koncepčního návrhu pomocí 

nekonvenčních nebo málo využívaných výrobních technologií. Tento výrobní stroj je určen 

pro střední nebo velké společnosti zabývající se strojírenskou výrobou. Na tomto stroji  

je vhodná kusová, ale i sériová výroba. Stroj se bude vyrábět v malých sériích. 

Předpokládaný počet vyrobených strojů je 100 kusů za rok. 

Dalším dílčím cílem této práce je vytvořit výtvarně-technický koncept, ve kterém budou 

využity netradiční nebo málo využívané technologie. Jelikož některé komponenty budou 

dodávány od externích dodavatelů, je třeba tyto komponenty zahrnout do celkového 

tvarosloví a upravit je tak, aby celkový design působil uceleně. Výměník stolů  

je v poslední době dodává téměř jako standartní výbava, je proto nutné jej zahrnout do 

návrhu designu. Jelikož se stroj skládá z několika částí, je třeba, aby celkový design 

vypadal uceleně.  

Stroje také musí odpovídat ergonomickým zásadám. Hlavním důvodem je neomezený věk 

operátorů, je tedy nutné, aby jakákoli manipulace nebyla namáhavá. Pracovní plocha tedy 

bude upravená tak, aby se jednotlivé segmenty daly vytáhnout z výměníků stolů  

a pohodlně odstranit hotové výpalky. Také je nejvýše vhodné, aby nastavování vstupních 

parametrů bylo jednoduché, především z důvodu urychlení práce či zjednodušení zaučení 

nového operátora. Tato jednoduchá ovladatelnost bude zajištěna dotykovým ovládacím 

panelem, který bude možno nastavit podle potřeb operátora. Vhodný je pak nadstandartní 

výhled na pracovní plochu pro dokonalý přehled. Možnost kontroly bude zajištěna velkými 

skleněnými plochami, které budou zahrnuty do navrhovaného tvarosloví stroje. Do 

morfologie stroje bude zakomponována dioda oznamující chod stroje, která musí být dobře 

rozeznatelná. Dále diodové značení stavu zakázky, které znázorňuje kolik času zbývá do 

ukončení práce.  

Ve variantních studiích použiji metody výroby, které vycházejí z technické analýzy. První 

z metod bude výroba pomocí bio kompozitních materiálů, daného tvaru dosáhneme 

pomocí lisování bio kompozitních polotovarů. Další metodou výroby bude 3D tisk z kovu, 

kdy nosná rámová struktura a další prvky budou vytištěny, tím můžeme dosáhnout 

zajímavých biomorfních tvarů. Poslední technologií je metoda odlívání z polymerního 

betonu. Tato metoda je známá již delší dobu, nicméně je stále málo využívaná.  

Řešení díky využitým materiálům dosáhne nekonvenčního a zajímavého tvaru. Je tedy 

důležitý výběr technologie výroby, která dovolí zajímavé tvarování. Do těchto návrhů je 

třeba také zavrhnout dílčí cíle práce, které nejsou u současných strojů aplikované.  
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU  

Variantní návrhy jsou odvozené ze zadaných technických parametrů. V počáteční fázi bylo 

nutno prozkoumat nové možnosti technologie výroby, aby je bylo možné použít ve tvarovém 

řešení stroje.  

Pomocí počátečních skic byly vytvořeny ergonomické a designové koncepty, které se 

postupem času vytříbily. Pomocí počítačového 3D modelu pak byly dořešeny jednotlivé 

detaily stroje.  

4.1 První varianta 

 

Obr. 4-1 První varianta 

Tvarové řešení 

Základem tvaru je kvádr, který objímá všechny důležité součásti pracovního prostoru. 

U kvádru pak bylo využito zaoblení na delších stranách. Toto zaoblení dodává tvaru čistý 

a elegantní vzhled. Díky těmto zaoblení se také rozbíjí jistá uniformita stroje, a také to 

oživí celkový tvar. V přední části stroje je prolis, ve kterém jsou umístěny dveře, ovládací 

panel a oznamující diody. Ovládací panel je zapuštěn do celoskleněné stěny. Okolo celé 

této skleněné plochy je zapuštěna oznamovací dioda, které sděluje, že je stroj vchodu. Na 

pravém boku je umístěno okno pro kontrolu práce stroje. Celkový tvar je jednoduchý, čistý 

a elegantní.  
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Ergonomické řešení 

Ovládací panel je umístěn do ergonomicky nejvhodnější polohy. Tento ovládací panel 

je dotykový s možností vysunutí. Operátor si jej tedy může nastavit dle svých potřeb. Díky 

velkým dveřím v přední části je manipulace, seřizování a oprava řezné hlavy jednoduchá. 

Skla u dveří a v oknu jsou odstíněná, tedy udržují odrazy laseru v pracovním prostoru. 

Čelní prosklenou plochu obepíná oznamující dioda, která upozorňuje na aktivitu stroje. 

Další dioda je pak umístěna okolo bočního okna, ta upozorňuje na hotovost práce.  

 

Technické řešení 

Stroje rozměrově vychází ze stávajících řešení. Všechny komponenty a ustrojí se tedy 

pohodlně vmístí do určeného prostoru. Vnější krytování je vyrobeno pomocí 

biokompozitních materiálů. Boční strany je možné otevřít, což umožňuje dostat se do 

pracovního prostoru. Rám je vyroben pomocí svařence a tepelně upraven. Dveře se pak 

otevírají směrem do leva, tedy směrem od ovládacího panelu.  

4.2 Druhá varianta  

 

Obr. 4-2 Druhá varianta 

 

Tvarové řešení 

Pro tuto variantu je důležitý způsob výroby, který ovlivňuje tvar. Rám tohoto stroje 

je vyroben pomocí kovového 3D tisku. Díky této technologii je rám lehký a pevný. Tento 

rám je opláštěn, pracovní prostor je tedy uzavřen. Opláštění je z ohýbaného plechu 

a plexiskla. Orientační diody naleznete na čelní přechodové části mezi plechovým 

krytováním a sklem. Celkový tvar je čistý a jednoduchý se zaoblením ve svislých rozích.  
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Ergonomické řešení 

Dveře pro kontrolu hlavy jsou dostatečně velké, tedy vyhovují ergonomickým zásadám. 

Stroj je také vybaven osvětlení, které upozorňuje na práci stroje a do jaké míry je výroba 

hotová. Jelikož je téměř celá jedna strana průhledná je zde velký prostor ke kontrole stroje 

při práci. Ovládací panel je vysunovací, operátor si jej může nastavit podle svých potřeb.  

 

Technické řešení 

Hlavní rám stroje je vyroben pomocí technologie 3D tisku, kdy tisknutým materiálem je 

kov. Pomocí této technologie je možno rám odlehčit. Krytování je tvořeno ze dvou částí, 

průhledné a plné. Průhledná část je tvořena odstíněným plexisklem a druhá část je tvořena 

pomocí ohýbaných plechů. V levé části stroje, kde je plechové krytování, jsou umístěny 

ostatní důležité součásti stroje. Tato část se dá otevřít stejně tak, jako se dá otevřít skleněná 

část pro opravu pracovního prostoru. 

4.3 Třetí varianta  

 

Obr. 4-3 Třetí varianta 

 

Tvarové řešení 

Tvarové řešení opět vychází ze základního tvaru kvádru, který má mírně zaoblené svisle 

hrany. Tento detail oživuje jinak běžné tvarování. Tento tvar je pak rozříznut dvěma 

rovinami, které se sbíhají v zadním levém rohu. Tento prvek dodává stroji dynamiku a 

vzniká tím prostor pro okno. Hrany okolo okna jsou sražené. V pravé horní časti je sražen 

roh, a v tomto místě byla umístěna oznamovací dioda. Uvnitř je pak zakomponována 

odlívaná betonová konstrukce, která je perforovaná pomocí trojúhelníkových útvarů. 

Stejně jako předešlé varianty je ovládací panel zapuštěn do čelní prosklené stěny.  
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Ergonomické řešení 

Ovládací panel je umístěn do ergonomicky vhodné polohy. Jelikož je tento panel na levé 

straně, je možné jej vysunout a upravit si jej do správné polohy. V pravém horním rohu je 

umístěna oznamovací dioda. Dveře pro přístup k řezné hlavě jsou dostatečně velké 

a otevírají se směrem doprava tedy směrem od ovládacího panelu pro snadnější přístup. 

Krytování stroje je z velké části průhledné, proto má obsluha dobrý přehled o práci stroje. 

 

Technické řešení 

Jak už bylo zmíněno, hlavní rám stroje je odlit z polymerního betonu, opláštění je 

vylisováno pomocí biokompozitu. V přední části se pak nachází dveře s ovládacím 

panelem. Na pravé straně je vytvořeno okno, které je vyztuženo pomocí tří sloupků. Toto 

okno je vyrobeno pomocí tvrzeného a odstíněného plexiskla a v případě poruchy je možné 

okno otevřít. V zadní části jsou umístěny dveře, rovněž pro pohodlný přístup k pracovnímu 

prostoru a jeho jednoduchým opravám.  
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5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

Tvarové řešení je prvním aspektem, kterého si může potencionální zájemce všimnout, 

proto by měl zaujmout. Je to aspekt, který musí v zákazníkovi vyvolat pocity, nejlépe 

kladné. Tím můžeme vyvolat potřebu zajímat se o stroj podrobněji. Ucelené tvarové řešení 

může vyvolat pocit kvalitně vyrobeného stroje. 

Pro finální tvarové řešení jsem zkombinoval prvky ze všech tří variant. Z první varianty 

byla použita technologie biokompozit. Z druhé varianty byl využit prvek tvarosloví, tedy 

celkově jednoduchý a čistý tvar. Poslední varianta pak dodala prvek technologie výroby 

hlavního nosného rámu a prvek oznamovací diody. Pro výrobu nosného rámu bude využita 

technologie odlévání polymerního betonu, což rámu dodává nekonvenční tvar, pevnost 

a lehkost. Po spojení těchto prvků se tvar kultivoval a pomohl ke vzniku finálního 

tvarového řešení.  

5.1 Tvar a kompozice 

Výsledné tvarové řešení se drží dvou prvotních myšlenek, tedy nové potencionálně vhodné 

technologie pro tvorbu základních struktur stroje a jednoduchého a pohodlného používaní. 

Do finálního tvaru jsou zahrnuty výše nastavené cíle práce.  

 

Obr. 5-1 Tvarové řešení 
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Tvar se vyznačuje svou jednoduchostí a čistotou, vychází z jednoduchosti kvádru. Pro 

oživení tohoto tvaru jsou mírně zaobleny svislé rohy. Tento tvar pak rozděluje lem, který 

chrání plexisklo. Na čelní stěně je umístěn ovládací panel v podobě dotykového displeje 

s jedním fyzickým tlačítkem, bezpečnostním tlačítkem stop. V pravém horním rohu 

je umístěna oznamovací dioda. V zadní části stroje se nachází výměník stolů. Velká část 

stroje je prosklená, to dodává tvaru elegantní a čistý nádech. Nosný rám je tvořen 

segmenty o stejných rozměrech s geometrickým tvarováním. 

5.1.1 Prvky tvarového řešení  

Nosný rám  

Nosný rám je vytvořen pomocí odlívaného polymerního betonu. Díky této technologii je 

nosný rám velmi tvrdý. Velice dobře absorbuje vibrace vzniklé z pracovního procesu nebo 

vibrace vzniklé prací okolo stroje. Tento rám je složen z několika segmentů, které jsou 

k sobě přišroubované. Díky stejným rozměrům segmentů je zde možnost volby atypických 

rozměrů pracovního prostoru.  

Z hlediska designu je rám vytvořen pomocí geometrické struktury. Tato struktura je 

tvořena nepravidelnými trojúhelníky s proměnlivým zaoblením. Rám je zakomponován do 

vnějšího tvarosloví tím, že je přiznán krytem z plexiskla.  

 

 

Obr. 5-2 Betonový nosný rám 
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Ovládací panel 

Ovládací panel je umístěn do ergonomicky vhodné pozice, a to mezi pasem a hrudí 

operátora. Panelem je možné posouvat po celé čelní stěně. V případě nutnosti si operátor 

může panel posunout, zvednout či natočit dle svých potřeb. Ovládací panel je dotykový 

a obsahuje jediné fyzické tlačítko, bezpečnostní stop. U toho panelu je zopakována křivka 

ve tvaru „C“, stejná jako je čelní straně stroje. 

 

Obr. 5-3 Ovládací panel 

 

Externí komponenty 

Vyrobit tyto komponenty by bylo příliš nákladné, a proto je výhodnější dodávat  

je od externích dodavatelů. Konkrétně se jedná o generátor laseru společně s chlazením na 

pravé stráně a systémem pro odsávání a filtraci na straně levé. Tyto komponenty nejsou 

předmětem diplomové práce. Ale pro celkový pocit uceleného a profesionálního stroje je 

potřeba krytování těchto komponent navrhnout ve stejném duchu jako hlavní krytování.  

 

Obr. 5-4 Externí komponenty 
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Tvarové řešení vychází z hlavního tvaru. U obou tvarů nalezneme prvek sraženého rohu a 

zapuštěnou linii. 

 

Výměník stolů 

Výměník stolů je v současnosti téměř základní výbavou těchto strojů. Proto je zahrnut i do 

tohoto konceptu. U tohoto výměníku stolů jsou patrné linie, které navazují na hlavní 

krytování stroje a dále pokračují. Ochranný pás je jedna z linií, která pokračuje okolo 

celého výměníku a díky ostrým rohům pak vytváří kontrast s hlavním krytováním. Druhá 

linie pak dále pokračuje po stranách tohoto výměníku. 

 

Obr. 5-5 Výměník stolů 

 

Oznamovací dioda a LED pás 

Oznamovací dioda je umístěna v pravém horním rohu. Tento tvar vznikl sražením rohu. Na 

vzniklé ploše byla umístěna dioda. Kryt osvětlení je odsazen od hlavní plochy a na rozích 

zaoblen. Dioda oznamuje chod stroje.  

 

Obr. 5-6 Orientační dioda 
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Zajímavým detailem je LED pás, který značí druh laserového generátoru. Označení se 

nachází na pravé delší straně v horní části. Tento pás oznamuje stav práce, s postupem 

práce narůstá. Pokud je stroj hotov se svou prací, pás je nápisem celý podsvícen.   

 

 

Obr. 5-7 LED pás 

 

Nasávací otvory  

Nasávací otvory se nachází v zadní části stroje nad servisními dveřmi. Tyto tvary navazují 

na geometrickou strukturou nosného rámu. Tyto otvory jsou rozmístěny nahodile. Otvory 

umístěné na hlavním krytování jsou s tímto krytováním plynule navázány pomocí rádiusu. 

 

Obr. 5-8 Detail označení 
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6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ A 
ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

Rozměry jsou určeny jak pracovní plochou, tak vybranou technologií generátoru laseru. 

V případě laseru, kde k buzení laserového paprsku dochází pomocí 𝐶𝑂2 generátoru, by 

rozměry byly mnohem větší.  

Nedůležitějšími hodnotami na tomto pohledu je výška ovládacího panelu a celková výška 

stroje. Základní poloha ovládacího panelu je ergonomicky daná, a díky ní je práce 

s ovládacím panelem pohodlná. Další hodnota je celková výška, ta je víceméně daná 

výškou portálu a řezné hlavy.  

 

Obr. 6.1 Rozměry tvarového řešení [𝑚𝑚] 

 

Jak bylo uvedeno rozměry hlavního tvaru jsou dané především pracovní plochou, od které 

se odvíjí nosný rám. Rozměry jsou takové, aby práci stroje nic nebránilo. Rozmístění 

externích komponentů je zvoleno tak, aby se operátoři dostali do všech potřebných míst 

stroje při případných opravách.  

 

Obr. 6-2 Rozměry tvarového řešení [𝑚𝑚] 
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6.1 Konstrukčně – technologické řešení 

Úvod této kapitoly je věnován základnímu schématu stroje, dále jsou komponenty 

rozebrány detailněji. Již v technické analýze je naznačeno, jaké komponenty jsou v tomto 

stroji využity. Stroj se skládá ze sedmi základních částí. Každá je důležitá a bez kterékoli 

z těchto částic by stroj nebyl plně funkční.  

Pomocí ovládacího panelu se nastavuje a spouští stroj. Řídící jednotka ovládá motoriku 

stroje, přesně podle nářezového plánu. Laserový generátor dodává plynulý proud 

laserového paprsku do řezné hlavy skrze optické vedení. Chlazení stroje je 

implementováno do generátoru laserového paprsku. Systém pro odsávání a filtraci odvádí 

přebytečné plny a zbytky nevytaveného materiálu zpod pracovního stolu do filtrů. Pracovní 

plocha je celkově zakrytovaná a nachází se v ní řezná hlava společně s pohybovým 

mechanismem stroje. Výměník stolů pomáhá s urychlením a zefektivněním práce. 

V neposlední řadě je to orientační dioda s LED pásem. Tato dioda oznamuje chod stroje  

a LED pás označuje stav práce.  

 

Obr. 6-3 Schéma 

6.1.1 Ovládací panel 

Ovládací panel je umístěn ve přední části stroje. Tento panel je polohovací a operátor si jej 

může nastavit dle svých potřeb. Tento vertikální pohyb je zajištěn pomocí plynového pístu. 

Píst pracuje na podobném principu jako u polohovacích židlí. Maximální nosnost tohoto 

pístu je 180 kg, což zcela dostačuje, jelikož váha ovládacího panelu je zhruba 15 kg. 

Kromě tohoto vertikálního pohybu se ovládací panel může pohybovat téměř po celé čelní 

stěně díky kolejnici, na které je zavěšen. Pro lepší přehled nad strojem je zde možnost 

částečného vytočení, a to v rozmezí 230 °. Operátor tak získává lepší kontrolu nad strojem.  
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Obr. 6-4 Ovládací panel 

 

Ovládací panel je dotykový, to umožňuje snazší a rychlejší nastavení vstupních parametrů. 

Jediným fyzickým tlačítkem na ovládacím panelu je STOP. Dotykový displej je dodáván 

ze společnosti B+R automatizace. Displej má uhlopříčku 24“ 

 

Obr. 6-5 Dotykový displej PC 2200 multi-touch [23] 
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6.1.2 Laserový generátor a chlazení 

Tento stroj využívá pevnolátkový laserový generátor. Z toho vyplývá několik velkých 

výhod, oproti klasickým 𝐶𝑂2 generátorům, například prostorová úspora. Pevno-látkový 

laserový generátor je prostorově menší, ale hlavně je zde možnost přenášet laserový 

paprsek pomocí optického vlákna. Díky této technologii přenosu se také razantně sníží 

nutnost chlazení. U tohoto druhu generátoru je nutno chladit pouze generátor a řeznou 

hlavu, proto se také snižují provozní náklady. Další výhodou je možnost pálení velké škály 

materiálů, díky možnosti využívání vyšších teplot. Tato nižší vlnová délka také dovoluje 

větší řezné rychlosti. Oproti starší technologii 𝐶𝑂2 laseru je pevnolátkový laserový 

generátor efektivnější a rychlejší. 

Tato komponenta se bude dodávat od externí společnosti Trumpf. Konkrétně se jedná o 

diskový generátor TruDisk 3002. Tento generátor byl vybrán z důvodu velmi vysoké 

kvality zpracování, a také díky implementovanému chladicímu ústrojí. Výkon tohoto 

generátoru je 3000 W. Tento výkon byl zvolen po konzultaci s českým výrobcem 

laserových strojů a také po konzultaci s operátory. Stroj při procesu výroby nebude 

dosahovat maximálního výkonu, čímž bude zaručeno mnohem menší opotřebení 

generátoru a optického vedení.  

 

 

Obr. 6-6 Laserový generátor TruDisk 3002 [28] 
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6.1.3 Systém odsávání a filtrace 

Tento systém zajišťuje kvalitní odsávání zbytkových plynů a nevypařeného materiálu. 

U tohoto druhu řezání vzniká velké množství zbytkového prachu, který může škodit 

operátorům i stroji samotnému. Toto odsávání je rozděleno do dvou části. Externí zařízení, 

kde je umístěno nasávací a filtrační ústrojí a sběrné sekce. Externí zařízení je dodáváno ze 

společnosti KEMPER (KEMPER System 8000). Druhá část tohoto ustrojí se nachází pod 

pracovní plochou. Vyústění je rozděleno do šesti oblastí. Každé vyústění má uzávěr a je 

vždy spuštěna pouze ta oblast, ve které se právě nachází řezná hlava. V případě že hlava 

pracuje na pomezí dvou oblastí, jsou spuštěny obě oblasti zároveň.  

 

Obr. 6-7 Systém odsávání a filtrace [31] 

 

6.1.4 Mechanismus výměny stolů 

Mechanismus výměny stolů pomáhá urychlit a zefektivnit práci. Operátor připraví 

plechový polotovar na volný stůl v jeho zadní části, stroj mezitím pracuje na aktivním 

stole, který se nachází na pracovní pozici. Po dokončení nářezového plánu se oba stoly 

vymění a operace se může opakovat. Operátor během pálení odstraní hotové výpalky 

a připraví nový polotovar.  
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Tato výměna je zajištěna ocelovou konstrukcí, která se pohybuje po dráze, kterou tvoří 

kulatiny o průměru 25 mm a je nadzvedávána pneumatickým ústrojím. V každém rohu je 

umístěn pneumatický píst od společnosti SMC, tento píst má délku zdvihu 300 mm 

(označení MY1B – 300). Tyto písty jsou poháněny pomocí pohonné jednotky, která se 

nachází v servisní části. Ocelová konstrukce má dvoupodlažní řazení, to znamená, že 

v případě aktivace výměny stůl z pracovní pozice zajede stůl do horní kóje. Pneumatický 

systém zvedne konstrukci společně s oběma stoly a unášecí systém dopraví druhý stůl do 

pracovní polohy a naopak.  

 

Obr. 6-8 Systém zdvihu stroje (modrá- ocelová konstrukce, zelená- vedení, červená- písty) 

 

Stoly jsou přesouvány pomocí unášecího kolíku, který je upevněn na klasickém řetězovém 

převodu. Při zvedání stolů ve výměníku kolík zajede do patřičné drážky a dopraví stůl na 

určenou pozici. Tento řetězový převod je po obou stranách a je poháněn elektro motorem. 

Tyto stoly pak jezdí po kolejích, které jsou vyrobeny z kulatiny, a to z důvodu snadnější 

údržby a menší šance usazení zbylého prachu na povrchu vedení.  

 

 

Obr. 6-9 Pohon výměny stolů (modrá- unášecí drážka, zelená- řetěz, červená- motory) 



 

58 

6.1.5 Pracovní plocha 

Pracovní plocha je hlavní části stroje, na které probíhá samotné řezání plechových 

polotovarů. V tomto prostoru se nacházejí prvky, které dovolují přesné a rychlé řezání. 

Jednotlivé prvky si nyní detailněji projdeme.  

 

Portál  

Portál je posouván v ose X a je uložen na vyvýšeném lineárním vedení, díky kterému 

je zajištěn plynulý a přesný pohyb. Tento pohyb je zajištěn servo motory od společnosti 

HIWIN (Servo motor FRLS 200W), tento servo motor je vybaven planetovou 

převodovkou s pastorkem.  

Portál je tvořen pomocí kompozitového profilu, což zajišťuje, že je rameno pevné a velmi 

lehké. Tyto vlastnosti portálu dovolují pohybovat se vyššími rychlostmi. Na přední straně 

jsou umístěna lineární vedení spolu s ozubeným hřebenem, po kterých se pohybuje řezná 

hlava. Tato soustava zajišťuje pohyb hlavy v ose Y. Lineární vedení je dodáváno 

společnosti Hiwin (označení: QHH20 CA), ozubený hřeben (tento hřeben má šikmé 

ozubení) je dodáván firmou Haberkorn. Hlava je uváděná do pohybu pomocí servo motorů 

s planetovou převodovkou a pastorkem se šikmým ozubením. Všechny tyto komponenty 

jsou chráněny krycími měchy.  

 

Obr. 6-10 Schéma pohonného ústrojí (modrá- ozubený hřeben, zelená- vedení, červená- servo motrory) 
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Hlava je externě dodávaný komponent, který usměrňuje laserový paprsek, a tím zajišťuje 

čistý řez. Jak bylo řečeno výše, do hlavy je přiváděn laserový paprsek a pomocí zinko-

selenidové čočky je usměrňován. Tuto čočku je nutno chladit spolu s celou hlavou. Rovněž 

s optickým vedením je do hlavy přiváděn i chladící okruh. Čočka je chráněna proti 

poškození pomocí plynu. Při řezu vzniká velice jemný prach a bohužel ne všechen 

se odsaje nebo vypaří. Nejen proto je do řezné hlavy tlačen podpůrný plyn, který nedovolí 

nečistotám přístup do komory s čočkou. Tento podpůrný plyn dopomáhá k čistšímu řezu, 

nejčastěji využívané plyny jsou čistý dusík nebo kyslík. Řezná hlava a optické vedení 

je dodáváno od společnosti IPG, z důvodu dobrého poměru cena/výkon. Označení hlavy 

zní IPGCut – compact Cutting Head. Tato hlava je dimenzovaná pro přenášení paprsku  

do 4000 W a hmotnost této hlavy je menší něž 2,5 kg. Optické vedení bude typu HLC -8, 

od společnosti IPG. Hlava se pohybuje v ose Z rovněž pomocí lineárního vedení, servo 

motoru s planetovou převodovkou a pastorkem se šikmým ozubením a konečně pomocí 

hřebenu se šikmým ozubením. 

 

Obr. 6-11 Řezná hlava IPGCut – compact Cutting Head [27] 

 

Rám 

Rám je nosným prvkem celého stroje a jsou na něj upevněny téměř veškeré komponenty. 

Tento prvek je odlit z polymerního betonu s armováním. Díky tomuto materiálu je výroba 

snazší a rychlejší. Beton obecně také velmi dobře absorbuje vibrace. Rám je rozdělen do 

stejných segmentů. V případě nutnosti si zákazník může na dimenzovat rozměrově 

atypický stroj. Tyto segmenty jsou vzájemně spojeny pomocí šroubového spoje. Jedinými 

rozdílnými prvky jsou rohové segmenty a segmenty v zadní části stroje. 
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Obr. 6-12 Betonový rám 

 

Inovací tohoto rámu není jen materiál, ale i vyvýšené lineární vedení. Vedení bylo 

vytaženo ze spodní plochy rámu, čímž vznikla možnost odlehčit portál. Na vyvýšených 

gantrech je tedy umístěno lineární vedení, společně s hřebenem se šikmým ozubením. 

V případě tohoto lineárního vedení je nutná dokonalá přesnost upnutí. Díky přesnému 

upnutí vedení, je možno využívat vysokých rychlostí. Po vedení, jak již bylo uvedeno, 

jezdí portál s řeznou hlavou, na kterém jsou umístěny servo motory s převodovkou 

a pastorkem. Toto pojízdné ústrojí je chráněno krycími měchy.  

 

Rošt 

Rošt je části stroje, na kterou se pokládá plechová tabule a vykládají se z něj hotové 

výpalky. Základní komponentem je ocelová konstrukce, která drží celkový tvar. Rošt je 

rozdělen do tří sekcí, které je možno vysunout a tím usnadnit operátorovi práci při 

odstraňování hotových výpalků.  

 

Obr. 6-13 Pracovní rošty (modrá- aktivní rošt, zelená- rošt ve výměníku) 
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Tyto výložníky jsou vytvořený pomocí C profilů, kolem kterých jsou umístěny vodící 

kolečka s ložisky na jedné straně a zámky na straně druhé. V případě, kdy je rošt 

v pracovní poloze, jsou tyto výložníky zamknuté. Možnost vysunutí je pouze ve výměníku 

stolů. Tyto výložníky jsou zajištěny vodící tyčí. Toto je další inovací tohoto stroje. 

 

Obr. 6-14 Výsuvný mechanismus roštů (modrá- ocelový rám, zelená- výsuvný segment) 

 

Rošt obsahuje lamely, které mají nejčastěji trojúhelníkový tvar. Po konzultaci s operátory, 

byl zvolen tvar se zaoblením. Tento tvar zaručuje odlehčení a snazší čištění od návarů. 

Obecně díky těmto lamelám nedochází k mikro svarům, výpalky se pak velice snadno 

odstraňují. Lamely jsou vyráběny z nerezové oceli.   

 

 

Obr. 6-15 Tvar lamel 
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Sběr zbytků 

V případě že při pracovní procesu propadne nějaký zbytek materiálu skrze rošt, pak 

se pomocí nakloněného plechu sklouzne na sběrný pas, a ten jej dopraví do sběrného 

kontejneru. Pás je tvořen kovovými články a je poháněn elektromotorem. 

 

Obr. 6-16 Systém sběru odpadů (modrá- skluz a odsávání, zelená-kontejner, červená- sběrný pás) 

 

Podobný sběrný systém se nachází i u výměníku stolů. Hlavním důvodem je segmentace 

roštu. V případě, že se výpalek nachází na pomezí dvou segmentů, pak po vytáhnutí 

výložníku propadne na nakloněnou plošinu a opět sklouzne do sběrného kontejneru.  

 

Obr. 6-17 Systém sběru výpalků (modrá- skluz, zelená- kontejner) 
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V zadní části výměníku stolu se nachází dotykový ovládací panel, kterým lze ovládat 

polohu roštu a výměnu stolů. Pro tento displej byl využit 7“ dotykový LCD displej.  

 

Obr. 6-18 Ovládací panel na výměníku stolů 

6.1.6 Hlavní kryty 

Tato kapitola je věnovaná hlavně bezpečnosti. Jelikož fiber laser má stejnou vlnovou 

délku, jakou vnímá lidské oko, je nezbytné udržet případné odražené paprsky uvnitř stroje.  

S tímto tématem souvisí i legislativa. Podle typu laserového generátoru a typu krytování 

jsou stroje děleny do čtyř tříd strojů.  Například stroj z designové analýzy Laser Cut – 2, je 

otevřený a patří do čtvrté třídy. Je tedy nutné dodržovat přísnější bezpečnostní předpisy. 

Zákazník musí být obeznámen s tím, že stroj spadá do čtvrté třídy. Stroje této třídy je nutné 

umístit do zvláštní místnosti, a to z důvodu čistoty, ale hlavně kvůli bezpečnosti. Při pálení 

se může paprsek odrazit a díky otevřenému prostoru může ohrozit zaměstnance bez 

bezpečnostních pomůcek.  

Stroj, který je předmětem této diplomové práce, spadá do třídy druhé, a to protože pracuje 

s diskovým laserovým generátorem (fieber laser) a je plně zakrytován.  

Stroj je plně zakrytován hlavně v zadní časti a pro lepší kontrolu stroje je pak velké 

procento stroje průhledné.  
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V čelní části stroje se nachází dveře pro kalibraci, popřípadě opravu řezné hlavy. Tyto 

dveře splývají s velkou prosklenou plochou. Tato prosklená plocha obíhá téměř jednu 

třetinu stroje, je vyrobena z bezpečnostního plexiskla, které pohlcuje zbytkové odrazy 

laserového paprsku. Ochranné plexisklo je dodáváno od společnosti PROTECT-

Laserschutz GmbH. Tato skleněná plocha je rozdělena ochranným pásem, který brání 

případnému rozbití. Plexisklo ve spodní části již nemusí obsahovat bezpečnostní filtr, 

jelikož tato část je odstíněna.  

 

 

Obr. 6-19 Průhledná plocha stroje 

 

V místech, kde hlavní krytování navazuje na výměník stolů je otvor, kterým stoly vyjíždějí 

z pracovního prostoru. Tento otvor je uzavřen a otevírá se pomocí elektro aktuatorů od 

společnosti SMC (LEY – X5, se zdvihem 250 mm). 

 

Obr. 6-20 Schéma zadního krytu (modrá- kryt, červená- el. aktuátor) 
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V zadní časti stroje se nachází nasávací otvory, které dostávají vzduch do pracovního 

prostoru. V případě že by tyto nasávací otvory chyběly, mohl by vzniknout ve stroji 

podtlak. 

 

Obr. 6-21 Nasávací otvory 

 

Servisní otvory  

Servisní otvory se nacházejí po delších stranách stroje, díky tomu se operátoři dostanou  

do všech míst stroje. Na průhledné straně stroje je plexisklo rozdělené do pěti segmentů, 

které se pomocí drážky a kolíku mohou otevřít. Systém otevírání je podobný 

harmonickému skládání.  

 

 

Obr. 6-22 Přední servisní otvor 
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V zadní části se pak nachází servisní otvor přímo pod nasávacími otvory. Tyto servisní 

dveře fungují stejně jako předcházející s rozdílem u prvního segmentu. Tento segment se 

otevírá klasicky, jelikož na zadní straně těchto dveří je umístěna řídící jednotka.  

 

 

Obr. 6-23 Zadní servisní otvor 

6.1.7 Použité materiály 

Nosný rám celého stoje je vyroben ze segmentů, které jsou odlévané z polymerního 

betonu. Díky tomuto betonu je možno využít velice velkých rychlostí při pálení. Beton 

velmi dobře tlumí vzniklé vibrace a je velice tuhý. Polymerní beton výborně odolává 

povětrnostním podmínkám, působení soli a chemikálií. Polymerní beton tvoří směs 

přírodní nebo umělé keramiky a syntetického pojiva. Tato směs se pak odlévá do forem. 

Již tak vynikající pevnost můžeme zlepšit armováním, na které je možné umístit kotevní 

systémy. [23] 

Veškeré krytování použité na tomto stroji je vyrobeno z biokompozitu. Biokompozit 

s přírodními vlákny lze definovat jako pevnou a biologicky odbouratelnou látku. 

Bikompozit na bázi PLA se často využívá v medicinských aplikacích nebo jako 

konstrukční materiál pro technické výrobky. Tento kompozit má velmi dobré mechanické 

vlastnosti a začíná o něj být veliký zájem, zvláště z ekonomických důvodů. Přírodní vlákno 

je velice levné z čehož vyplývá, že i cena kompozitu je mnohonásobně nižší než  

u uhlíkového kompozitu. Pro složky tohoto kompozitu se používají vlákna konopí, lnu 

nebo juty, druhou složkou je derivát celulózy nebo škrobu. Finální materiál je možné 

odlévat nebo lisovat. Zatím nejpoužívanějším způsoben úpravy je lisování, protože metoda 

vstřikování není dokonale probádaná a funkční. [29] 
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Pro průhledné části stroje je využíváno bezpečnostní plexisklo, které je odebíráno od 

společnosti PROTECT-Laserschutz GmbH. Tato společnost má velký výběr odstínů tohoto 

skla a všechny splňují mezinárodní laserovou normu o laseru (EN 12254). Druhá 

průhledná část, spodní část stroje, tyto standardy splňovat nemusí, a proto je zde využitý 

klasický typ plexiskla, který je barevně totožný bezpečnostnímu protějšku. [33] 

Ostatní prvky stroje jsou vyrobeny pomocí zmíněného biokompozitu nebo klasické 

konstrukční oceli.  

6.2 Ergonomické řešení 

Při návrhu je třeba vždy dbát na ergonomické zásady, obzvláště jde-li o výrobní stroje, 

protože lidé, operátoři u těchto strojů tráví mnoho času. Díky správně řešené ergonomii 

stroje je možno ušetřit čas při výrobě, ale co je důležitější, zdraví operátora.  

Operátor po většinu času pracuje ve stoje, a proto je potřeba na toto brát zřetel. Pro ušetření 

času a zachování zdraví operátora bylo nutné podrobně zmapovat postup jeho práce. Z této 

studie vyplynulo několik problémů, které je nutno eliminovat. 

Při návrhu tohoto stroje bylo počítáno s průměrnou výškou postavy operátora a to 178 cm. 

Tato výška byla využita i pro ilustrační obrázky v této kapitole. 

6.2.1 Pracovní stůl 

Pracovní stůl je jedna z nejdůležitějších částí stroje, jelikož u něj obsluha stráví mnoho 

času. Stůl je nezbytné umístit v ergonomicky vhodné poloze a to 910 mm od země. Jedním 

z největších problémů těchto strojů je sběr hotových výpalků. Obsluha stroje je nucena se 

naklánět do středu stolu a výpalky odebírat. Pro předejití tohoto nebezpečného manévru je 

zde implementován výsuvný mechanismus pro sběr výpalků. Obsluha tak může pohodlně 

odebrat všechny výpalky, aniž by se musela naklánět do středu stolu. Meze pracovních 

oblastí jsou zobrazeny na obrázcích níže (obr. 6-24 a 6-25). 

 

Obr. 6-24 Pracovní pozice obsluhy při odebírání výpalků (silové schéma) 
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Obr. 6-25 Meze pracovní oblasti[33] 

 

V případě, že některé výpalky nebo zbytky propadnou při práci stroje nebo při odběru, je 

stroj vybaven sběrnými kontejnery. 

Obsluha musí před každým spuštěním stroje zkontrolovat řeznou hlavu. Díky rozměrnému 

servisnímu otvoru v přední části není s touto kalibrací problém. Tomuto procesu je 

uzpůsobena i řezná výška hlavy, respektive servisní pozice. V případě opravy nebo 

kalibrace hlavy je programově nastavena servisní pozice, která zaručuje pohodlnou práci se 

zátěží ve stoje.  

 

Obr. 6-26 Silové schéma při práci s řeznou hlavou 
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6.2.2 Servisní otvory 

Servisní otvory se nacházejí po obou delších stranách stroje. Tyto otvory slouží k opravám, 

popřípadě ke kontrole stroje. Těmito otvory je možné otevřít téměř celou plochu delších 

stran stroje, což umožňuje obsluze přístup do všech potřebných míst.  

 

Obr. 6-27 Zadní servisní otvor   Obr. 6-28 Přední servisní otvor 

 

Servis stroje si v některých případech žádá velmi těsný kontakt, pro zachování stability 

a zdravého postoje, má stroj osazení ve spodní části. Obsluha se tedy může bez problému 

naklonit, dle potřeby. 

6.2.3 Osvětlení 

Na tomto stroji jsou dva druhy osvětlení. Osvětlení vnitřního prostoru pro kontrolu 

pracovního prostoru, které zaručuje detailnější vizuální kontrolu pracovního prostoru. 

Odstíněné sklo může venkovní paprsky odrazit nebo pohltit.  

Druhé osvětlení je orientační, jedná se o rohovou diodu, která oznamuje chod stroje. Toto 

osvětlení nespadá pod žádnou bezpečnostní normu, oznamovací dioda je spuštěná pouze 

když stroj pracuje. 

 

Obr. 6-29 Orientační dioda 
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Další oznamovací prvek je LED pás, který končí slovem „fiber“. Tento prvek ukazuje na 

vývoj procesu, pokud je zakázka hotová svítí pás celý. Tento pás dále upozorňuje na druh 

laseru.   

 

Obr. 6-30 LED pásový ukazatel 

6.2.4 Zorné podmínky 

Zrakem přijímáme 90 % informací, které zpracováváme. Je to smyslový orgán. Zrak 

používáme prakticky neustále, speciálně při práci. Při práci musíme vnímat velké množství 

detailů.  

Díky dodržování ergonomických zásad při navrhování stroje, můžeme snížit celkovou 

únavu operátora, a tím snížit úrazovost. 

Konkrétně při práci na tomto stroji je hlava v neměnné poloze, stejně tak i oko. Při 

přibližování se k okraji zorného pole klesá schopnost vnímání tvarů.  

V přední části stroje je umístěn ovládací panel. Tento panel je v základní poloze ve výšce 

1000 mm, ovšem díky polohovacímu zařízení si jej obsluha muže nastavit dle svých 

potřeb. Panel má také možnost pootočení, kterou může obsluha stroje použít dle potřeby 

 a panel natočit. To vede k lepšímu rozhledu. Na doplňujícím obrázku je zorný úhel pro 

častou manipulaci a to 30 stupňů, v této oblasti se nachází řezná hlava a ovládací panel. 

Další úhel 30 stupňů (na obrázku níže) je zorné pole, které operátor vnímá, aniž by provedl 

pohyb s hlavou směrem dolů. [33] 
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Obr. 6-31 Zorné podmínky operátora při ovládání stroje. [33] 

 

Aktivní zorné pole je omezeno na 60 stupňů s tím, že v přímém směru je pohled 

nejostřejší. Proto je panel posunovací a nastavitelný, obsluha si jej může natočit dle svých 

potřeb a předpokladů tak, aby operátor viděl jak ovládací panel, tak řeznou hlavu.  

 

Obr. 6-32 Zorné podmínky u ovládacího panelu 
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6.2.5 Ovládací prvky 

Ovládací prvky jsou navrhnuty k jednoduchému a rychlému ovládaní. Ovládací panel  

je plně dotykový s jedním fyzickým tlačítkem. Na hlavní obrazovce jsou všechny potřebné 

funkce. Tlačítka jsou na obrazovce umístěny tak, aby nedocházelo k nechtěné aktivaci jiné 

funkce.  

 

Obr. 6-33 Ovládací rozhraní při spuštění práce stroje 

 

Zadní ovládací panel je mnohem jednodušší, jelikož neobsahuje takové množství funkcí. 

Ikony funkcí jsou zde rozmístěny s dostatečnou mezerou a jsou sestaveny v totožném 

pořadí jako postup práce. 

 

Obr. 6-34 Ovládací rozhraní zadního displeje 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

Laser je přístroj, který se využívá pro pálení výpalků z plechových tabulí. Při tomto 

procesu vzniká velké množství prachu, který není všechen odsán. Proto je hlavním 

motivem u tohoto stroje tmavá barva. Díky svému barevnému zpracování bude stroj lépe 

viditelný ve výrobních halách. Grafické prvky a upozornění zaručují bezúrazový chod 

stroje.  

7.1 Barevné řešení 

První varianty vychází z předpokladu, že stroj bude umístěn ve výrobní hale s ostatními 

stroji. Dá se tedy předpokládat, že bude ve velmi prašném prostředí. Proto byla jako hlavní 

zvolena tmavá barva. Tmavá barva byla pro oživení doplněna šedou a červenou barvou. 

Správně použité barvy dokáží stroj odlišit od ostatních konkurentů, a díky výrazným 

barvám je stroj viditelnější v hektickém pracovním prostředí. Proto byla zvolena výrazná 

červená, která může v lidech vyvolávat sílu a energii.  

 

Obr. 7-1 První barevná varianta 

 

Druhá varianta vychází ze stejných úvah jako první. Jako hlavní barva je tedy zvolena šedá 

barva s modrou, která je oživujícím prvkem. Modrá barva ochranného lemu také velice 

dobře doplňuje barevný odstín skla. Modrá barva vzbuzuje klid, důvěru a tradici. Což jsou 

u vnímání těchto strojů velmi vhodné vlastnosti. 
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Obr. 7-2 Druhá barevná varianta 

 

Třetí varianta vychází z předpokladu, že stroj bude umístěn v čisté a udržované místnosti. 

Proto byla zvolena bílá barva, které je doplněna modrým akcentem.  

 

Obr. 7-3 Třetí barevná varianta 

 

Zvolená varianta využívá těchto barev (šedá hlavní, černá doplňová) 

 

Obr. 7-4 Použité barvy 
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7.2 Grafické prvky 

Grafické prvky podtrhují profesionální a propracovaný vzhled stroje. Bez těch to prvků by 

nebyl návrh úplný.  

7.2.1 Ovládání 

Pro tvorbu hlavního ovládacího rozhraní jsem zvolil jednoduchý styl pomocí záložek. Tyto 

záložky lze proklikávat, a tím připravit stroj na práci. Záložky jsou seřazeny 

chronologicky, dle postupu práce. Jako první stroj nastavíme dle řezaného materiálu, poté 

vybereme nářezový plán a spustíme jej. V další záložce nalezneme informace a video 

přenos pálení. Pomocí funkce nastavení, lze parametry upravovat během práce. Na 

předposlední záložce je specifické a podrobné nastavení stroje. V poslední záložce obsluha 

najde informace o výrobci a návody ke stroji.  

 

Obr. 7-5 Nastavení řezných podmínek  Obr. 7-6 Ovládací panel při práci stroje 

 

Grafické rozhraní je jednoduché a srozumitelné. Jednotlivé ikony jsou dostatečně daleko 

od sebe, aby nedocházelo k nechtěné aktivaci. Barevná kombinace navazuje na vnější 

barevné zpracování.  
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V případě zadního ovládacího panelu, tedy ovládání výměníku, je množství funkcí výrazně 

menší, tomu je přizpůsoben i ovládací panel. Na tomto panelu se nachází pouze posuv 

v ose Y a Z společně s krokováním, tedy velikosti kroku na jedno kliknutí. Dále se zde 

nachází ikona pro aktivaci automatické výměny.  

 

Obr.7-7 Zadní ovládací panel 

 

Grafický styl je rovněž jednoduchý a je zvolen stejně jako u hlavního ovládacího panelu 

s návazností na vnější barevné zpracování.  

7.2.2 Upozornění 

Tyto infografické prvky se umísťují na místa, kde obsluze hrozí větší riziko úrazu, jsou 

tedy umístěny na viditelná místa. Nejvíce těchto upozornění naleznete na portálu stroje  

a u pracovních stolů, u kterých hrozí nebezpečí nárazu nebo popálení.  

Další upozornění je možné umístit u výměníku stolů, kde je nutno, aby obsluha používala 

ochranné prostředky. V neposlední řade je bezpečnostní prvek umístěn na krytování 

systému filtrace a odsávání, kde je potřeba při výměně sběrného kontejneru použít 

respirátor.  

 

Obr. 7-8 Výstražné prvky a upozornění 
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7.3 Logotyp 

Tento stroj se nazývá LACON, název stroje je kombinace názvů tří hlavních technologií, 

které byly využity při tvorbě tohoto konceptu, LAS – laser, CO – composite a konečně 

CON – concrete. Pro účely prezentace a marketingu byl vytvořen logotyp. Tento logotyp 

využívá hlavní křivky, která vychází z konceptu krytování a znázorňuje písmeno C. Ostatní 

písmena jsou doplněny pomocí fontu Century Gotic v kapilárách.  

 

 

Obr. 7-9 Logotyp 

 

Logotyp je umístěn na ovládací panelu ve spodní části stroje, dále na krytování řezné hlavy 

a na bočním krytu výměníku stolů. Na krytování je logotyp nanesen postřikem dané barvy. 

Na krytování řezné hlavy je podsvícen LED diodami.  

 

Obr. 7-10 Umístění logotypu 
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8 DISKUZE 

Lasery na vypalování a vyvrtávání z ocelových polotovarů již existují od roku 1963. Je 

samozřejmé, že se tato technologie od této doby posunula na jinou úroveň, a to jak po 

designérské, tak i po konstrukční stránce. V dnešní moderní době je při výběru stroje 

kladen důraz nejen na klasické parametry, jako je cena/výkon, ale také je kladen důraz na 

designové zpracování. Pro jednodušší zavedení na trh je třeba dbát i na psychologickou, 

sociální a ekonomickou funkci tohoto stroje, která zákazníka může rovněž zaujmout.  

8.1 Psychologická funkce 

Člověk vnímá své okolí svými smysly, díky nim si posléze vytváří svůj názor a pocit. 

Hlavní důraz dokládáme zraku, ten přijímá až 90 % informací. A proto je aspekt 

psychologie při tvorbě návrhu velmi důležitý, jelikož operátor s tímto strojem pracuje 

každý den. Je tedy nutné dbát na vhodnou kompozici a barevnost stroje. Tím můžeme 

změnit vnímání obsluhy k danému stroji. Rovněž správně vypracované ergonomické řešení 

může u obsluhy vyvolat kladné pocity a tím zpříjemnit práci.  

Stroj tedy musí působit bezpečně a stabilně. Stabilita je vyvolávána celkovým tvaroslovím, 

ale také přiznaným betonovým rámem. Bezpečnost zajišťuje hlavně ochranné sklo, které 

nepropouští odražené paprsky laseru. Ostrý a dynamický design by mohl operátora příliš 

rozptylovat.  

Jednotlivé prvky designového řešení působí ve výsledku jako celek. Do návrhu bylo 

zahrnuto i krytování externě dodávaných komponentů, které nebyly součástí diplomové 

práce. Díky čemuž vypadavá celkové uskupení jako rodina, a tím dodává pocit 

profesionality. Jednotlivé prvky hlavního krytování jsou navzájem propojené a logicky na 

sebe navazují.  

Stroj se bude v mnohých případech nacházet ve výrobních halách, které mohou být 

znečištěné nebo stroje okolo mohou tuto nečistotu vytvářet. Proto byla zvolena hlavní 

tmavá barva, ve které se většina nečistot ztratí. Použitý materiál je lehce omyvatelný a není 

k tomu potřeba speciální prostředek.  

Stroj při svém pracovním nasazení může vydávat hluk, je proto vhodné, aby obsluha nosila 

ochranné pomůcky jako jsou sluchátka. Stroj je také vybaven ukazateli, které na tuto 

nutnost upozorňují. 
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8.2 Sociální funkce 

Výrobní stroj pro laserové pálení plechových polotovarů je určen pro velké a střední 

podniky. Dá se tedy předpokládat, že výroba v těchto společnostech bude sériová, proto je 

stroj uzpůsoben také tomuto předpokladu, a to hlavně díky výměně pracovních stolů a také 

díky mechanismu sběru odpadů, tyto poloautomacké prvky značně urychlují práci stroje a 

operátorů.  

Díky jednoduchosti ovládání stroje a novému mechanismu odběru výpalků může stroj 

ovládat operátor jakéhokoli věku a pohlaví. Z vlastní zkušenosti také vím, že obsluha 

nemusí mít strojírenské vzdělání, což také nahrává jednoduchosti ovládání. Samozřejmě je 

nutné, aby obsluha byla řádně vyškolena. Stroj umožňuje pálení velké škály materiálů a 

pálení prakticky jakéhokoli tvaru, proto je u stroje možno nastavení individuálních 

parametrů pro každou zakázku.  

Důležitým prvkem tohoto stroje je také minimální ekologická zátěž. Díky použití nového 

materiálu, biokompozitu, který je snadno ekologicky odbouratelný. Díky nosnému rámu 

z polymerního betonu je stroj velice tuhý a výborně vstřebává vibrace.  

8.3 Ekonomická funkce 

Cenu strojů se stejným vybavením a zaměřením je velmi těžké zjistit nebo odhadnout, 

jelikož se podávají pouze na vyžádaní. Nicméně odhadovaná částka se může pohybovat 

okolo 8 milionů korun českých. Odhadovaná cena Laconu 9 miliónů korun českých. I 

přesto že tento stroj není vytvářen ve spolupráci s konkrétní společností, předpokládá se, že 

by v budoucnu mohl na trhu zaujmout. Je proto vhodné vytvořit základní marketingovou 

strategii. 

8.3.1 Marketingová strategie 

Tento přístroj využívá v praxi spousta společností, velkých i malých, je tedy těžké 

odhadnout stávající počet. Co však víme, je stálý přísun práce v tomto oboru. Jasným 

předním výrobcem laseru na pálení plechů je společnost Trumpf. Jejich výrobky jsou 

velmi kvalitní, a především společnost Trumpf klade velký důraz na design strojů, proto 

bude velmi těžké proniknout na trh těchto strojů s novým konceptem.  
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Lacon však vznikl z kritické analýzy současných produktů a z rozhovorů s českými 

výrobci a operátory, proto jsou v návrhu stroje implementovány inovace, na kterých 

bychom měli stavět marketingovou kampaň. Tento stroj však kromě toho, že je srovnatelný 

s konkurenčními stroji, také myslí na budoucnost. Je z většiny vyroben z ekologicky 

nezávadných materiálů, což je dnešní době také významný kladný faktor.  

Pro rychlou a velkou propagační kampaň jsou nejvhodnější tuzemské velké strojírenské 

veletrhy a konference, popřípadě navázání spolupráce s nějakou velkou všeobecně známou 

společností, která pak dále může o stroji referovat.  

V tuto chvíli je strategie zaměřena výhradně na český, potažmo evropský trh. 

Předpokládaný prodej strojů je 100 kusů ročně. Pokud ovšem pronikneme do 

celosvětového povědomí a trhu, je možno počítat s mnohem větším odběrem, zvláště u 

severoamerického a asijského trhu. V tomto případě je možné snížit výrobní náklady 

stroje, díky většímu počtu vyrobených kusů. Cena je také velkým faktorem hlavně ve 

střední Evropě.  
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9 ZÁVĚR 

Tato diplomový práce se zabývá výrobním strojem na plechové výpalky, konkrétně 

laserem na vypalování z plechových tabulí. Tyto výpalky pak dále postupují v pracovním 

procesu, kde se ohýbají do konečných výrobků.  

Na úvodních stranách této práce je stručně popsán vznik laseru a jeho vývoj až k pálícím 

strojům. Dále je představen současný stav poznání z designérského a konstrukčního 

hlediska těchto strojů. V designérské analýze jsou podrobeny stávající stroje kritické 

analýze. V konstrukční části práce je stroj rozebrán na části, aby byl pochopen princip 

procesu práce. Dalším krokem, byla analýza materiálů potencionálně vhodných k výrobě 

stroje. Po zhodnocení těchto rešerší byl vybrán směr, kterým se diplomová práce bude 

ubírat a byly nastaveny cíle práce. Hlavním cílem práce bylo najít novou vhodnou metodu 

výroby, po materiálové stránce a vytvořit nový progresivní koncepční design, který na 

první pohled zaujme. V neposlední řadě pak zajistit zrychlení a zefektivnění práce 

operátora pomocí ergonomii a jednoduchosti ovládaní.  

V rámci variantních studií byly představeny různé směry řešení, které splňovaly výše dané 

cíle práce. Z variantních studií vyplynul hlavní směr, kterým se práce ubírala. Pro finální 

tvarové řešení byla vybrána druhá varianta, ve které byly využity prvky se zbylých dvou 

studijních variant.  

Ve finální variantě je využit pro výrobu hlavního krytování a některých pohyblivých částí 

biopompozit. Tento materiál stroj výrazně odlehčí, ale hlavně ulehčí při ekologické 

recyklaci stroje. Jako nosný prvek je zvolen betonový rám, která je rozdělen na totožné 

segmenty, což umožňuje individuálně pracovat s pracovním rozměrem, nebo je použít při 

sériové výrobě strojů s jiným pracovním rozměrem. Ve finálním návrhu jsou 

implementovány i vylepšení z hlediska ergonomie. Jako posuvný ovládací panel, který je 

možno libovolně natočit. Velká průhledná plocha, která dodává operátorovi větší přehled o 

dění ve stroji. A také mechanismus pro vysouvání částí pracovní plochy, které usnadňuje a 

urychluje sběr hotových výpalků. Stroj má zvednuté vedení řezné hlavy, což umožňuje 

velké odlehčení portálu, toto odlehčení je navíc podtrhnuto volbu materiálu. Tento portál je 

vyroben z biokopozitního profilu. Tyto dvě změny, oproti stávajícím řešením, dovolují 

mnohem větší pracovní rychlosti. Stroj také využívá automatické výměny pracovních stolů 

a poloautomatický sběr propadlého zbytkového materiálu nebo výpalků. Na tomto stroji se 

také nachází oznamovací osvětlení, které upozorňuje na provoz stroje a informuje v jaké 

fázi se stroj nachází. Z hlediska designu má tento stroj typickou křivku, která prochází 

napříč téměř celým strojem. Typická je pro tento stroj také velká průhledná plocha. 

Celkové tvarosloví je jednoduché a čisté, s jednou výjimkou, a to přiznaným nosným 

rámem, který má geometrickou strukturu.  
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Diplomová práce naplňuje všechny cíle práce a dodává nový směr z hlediska 

materiálového využití. Tento stroj využívá několik nových prvků z technického, 

ergonomického a designerského hlediska. Všechny tyto aspekty by měly pomoci proražení 

konceptu stroje na trh.  
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