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ABSTRAKT 

PODANÝ Petr: Optimalizace technologie laserového dělení trubek se čtvercovým průřezem 
  
 Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a zhotovení zámků u profilu  
se čtvercovým průřezem pomocí laserového dělení. Zkoumá se jejich vhodnost a vliv  
na následující operaci svařování metodou MAG z hlediska efektivity a přesnosti. Teoretická 
část podává základní informace o laserech používaných v průmyslu a metodách laserového 
dělení. Je zde také zahrnuta část věnující se laserovým zařízení pro dělení profilů spolu  
s problematikou laserového řezání profilů. V experimentální části je popsán postup při návrhu 
zámků, zhotovení vzorků a jejich měření. V závěru jsou jednotlivé vzorky srovnány  
z hlediska úhlové odchylky po svařování. Práce obsahuje taktéž technicko-ekonomické 
zhodnocení, kde jsou vyčísleny náklady na jednotlivé operace. 
 
Klíčová slova:  laserové řezání, uzavřený profil, zámkový spoj, MAG svařování, pásová  
      pila 

ABSTRACT 

PODANÝ Petr: Optimization of the laser cutting technology of tubes with a square cross 
        section 
 
 The master thesis deals with the design and manufacture of tabbed joint in the profile with 
a square cross section using laser cutting. They examine their suitability and impact on the 
following MAG welding operation in terms of efficiency and accuracy. The theoretical part 
provides basic information about lasers used in industry and laser cutting methods. There is 
also a section dedicated to laser apparatus for tube cutting along with problematic about the 
laser cutting profiles. The experimental part describes the procedure of designing tabbed joint, 
making samples and measuring them. In the end, the individual samples are compared in 
terms of angular deflection after welding. The thesis also contains a technical-economic 
evaluation, where the costs of individual operations are quantified. 
 
Keywords:  laser cutting, tube, tabbed joint, MAG welding, band saw  
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ÚVOD [2], [3], [4], [5] 
 Laserové technologie jsou moderní a velmi progresivní metody, jež se stále více rozvíjejí 
a začleňují do výrobních procesů. Jejich výhodou je dobrá kvalita i při vysokých řezných 
rychlostech a relativně snadná automatizace. Zařízení nevyžadují dlouhé přípravy a seřízení, 
stejně jako nevyžadují drahé obráběcí nástroje. Proto jsou vhodné pro velkosériové výroby, 
ale i pro speciální aplikace, přičemž jejich nevýhodou je vysoká pořizovací cena. 
 Velkým odvětvím mezi laserovými technologiemi je řezání materiálu, jehož principem  
je zahřátí materiálu paprskem o vysoké hustotě energie. Obráběný polotovar se poté rychle 
taví a sublimuje, což nachází uplatnění v moha sférách od medicíny až po strojírenství.  
Zde se nejčastěji využívá k řezání kovových formátu plechu a v posledních letech hraje 
nemalou roli při dělení složitých dílců či profilů. Tím dává nový pohled na konstrukční  
a technologické řešení dílců, jež byly v minulosti vyráběny pomocí konvenčních technologií. 
Na obrázku č. 1 jsou ve spodní části vidět součásti, které mají specifické prvky zhotovené 
laserovým řezání. V horní části obrázku je vidět automatizace procesu a laserové dělení. 

  

Obr. č. 1 Automatizace, laserové dělení a dílce zhotovené touto technologií [2], [3], [4], [5] 
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1 ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU [6] 
 Moje diplomová práce se zabývá optimalizací svařované konstrukce tvořené profily 
se čtvercovým průřezem. Firma Hestego, ve které experiment provádím, se mimo jiné zabývá 
vývojem a výrobou kapotáží pro obráběcí stroje. Zmíněné profily se svařují a tvoří rám,  
který se následně oplechuje. Do nedávna se trubky pro svařované konstrukce převážně řezali 
na pásové pile a v dalších operacích se pomocí frézy a zámečnických operací zhotovovali 
potřebné konstrukční prvky. Jelikož firma disponuje laserovými zařízení, rozhodla  
se pro zakoupení rotační osy, což je nástavbová funkce pro tyto stroje, díky které je možno 
řezat profily laserem. Proto je nyní snaha nahradit stávající konvenční operce a využít 
možnosti, které poskytuje dělení laserem. 
 Vyrábí se několik typů kapotáží, přičemž svařované rámy mají různou podobu. Často  
se liší úhlovým napojení jeklů, které se ne vždy svařují kolmo na sebe. U těchto sestav bývá 
častým problémem nedodržení úhlu v dané toleranci a s tím spojená i rozměrová nepřesnost. 
Svařování je tedy doprovázeno složitým upínáním do přípravků, které je nutno vyrábět, 
popřípadě sestavovat. To prodlužuje výrobní čas a zvyšují se tak náklady.  
 Pro můj experiment jsem po domluvě s doc. RNDr. Liborem Mrňou, Ph.D. zvolil 
pravoúhlý svar dvou jeklů se čtvercovým průřezem o rozměrech 40x40x3 mm, jež se ve firmě 
využívá nejvíce. Na obrázku č. 2 je možné vidět kapotáž se znázorněním svařovaného prvku.  

Obr. č. 2 Kapotáž obráběcího stroje se znázorněním svařovaného prvku [6] 
12 

 



2 METODY DĚLENÍ TRUBEK [7], [8], [9] 
 V oblasti dělení trubek existuje celá řada možností, jak trubku rozdělit na dva či více kusů. 
Lze je dělit třískovým způsobem, beztřískovým nebo nekonvenčními technologiemi. Mezi 
třískové patří například řezání na pile, rozbrušování, upichování apod. Beztřískové metody 
jsou stříhání a lámání. Do nekonvenčních technologií se řadí řezání kyslíkem, plazmou, 
laserem a vodním paprskem. Každá z těchto metod má své specifické výhody a nevýhody  
a podle nároků kladených na dílec po dělení se volí daná technologie. Moderní technologie 
poskytují zcela nový pohled na řešení konstrukčních úloh a mohou značně ušetřit práci  
při zjednodušení mezioperačních úkonů či jejich úplné odstranění. Možné využití technologií  
při řezání profilu je vidět na obrázku č. 3. 
 V experimentální části této práce jsem se zaměřil na řezání a následné svařování trubek  
se čtvercovým profilem. Proto dále popíši nejběžnější metody pro přípravu trubek  
ke svařování. Jedná se o pilu, frézku a dělení laserem.  

2.1 Řezání na pile [9], [10], [11], [12] 
 Jedná se o nejpoužívanější a levnou metodu s dlouhou tradicí. Na trhu je několik druhů pil, 
které se liší v mnoha aspektech. Co mají pily společné je to, že nástroj má pilové ozubení, 
které odebírá materiál v podobě třísek. Vždy vzniká prořez, který je závislý na tloušťce 
pilového pásu nebo kotouče. Ten se pohybuje v rozmezí od 0,2 do 14 mm.Dle objemu 
řezaných profilů za měsíc se dá určit velikost zařízení a typ stroje. Od manuálních, přes 
gravitační a poloautomatické až po plně automatické CNC stroje. Nejčastěji používané pily 
pro řezání kovu jsou pily pásové a kotoučové. 

2.1.1 Pásové pily [9], [10], [11], [12], [13] 
Pásová pila je charakteristická nekonečným pilovým pásem, což je pás, který je svařen  
do kruhu metodou stlačovacího smykového svařování (obrázek č. 4). Tento pás je napnut 
mezi napínací a hnací kolo, jež ho žene jedním směrem rovnoměrnou rychlostí. Kola mohou 
být vůči sobě uloženy buď svisle, nebo vodorovně. Pro řezání hutního materiálu se používá 
především vodorovné uložení kol.  

Obr. č. 3 Technologické zámky profilů [7] 
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 Pilový pás má tloušťku 0,4 až 1,6mm, díky čemuž je dosaženo velmi malého prořezu 
materiálu. Proto je tato technologie vhodná pro drahé kovy a slitiny, kde chceme mít úběr 
materiálu co nejmenší. Po otupení pilového pásu jej nelze přebrousit a musí se vyměnit  
za nový. Proto je nutná správná volba materiálu a druhu pásu, aby byla životnost co nejdelší. 
V současnosti se často používá bimetalový pás, ten je tvořen speciální ocelí, na kterou  
je navařena vrstva HSS materiálu. Do pásu se poté vyfrézuje ozubení, které je konstantní nebo 
variabilní. Aby se životnost pásu prodloužila, používají se speciální chladící a mazací emulze. 
 Mezi výhody pásové pily patří to, že dokáže řezat velké průměry materiálu. V závislosti  
na stroji až do průměru 1000mm. Další výhodou je možnost řezání svazku hutního materiálu, 
což zvyšuje produkci a to až na desetitisíce kusů měsíčně. Zároveň je díky tloušťce pásu úběr 
materiálu malý, což je velká výhoda při řezání drahých ocelí a slitin. Nevýhodou je povrch 
řezu s otřepy. Pásové pily jsou cenově dostupnější než kotoučové pily. Celý proces může být 
plně automatizován.  

2.1.2 Kotoučové pily [9], [10], [12], [13], [14] 
 Hlavními prvky kotoučové pily jsou vřeteno a pilový kotouč. Ten koná otáčivý pohyb  
a břity na konci kotouče řežou materiál. Maximální velikost řezaného materiálu je dána 
průměrem kotouče. Od toho se odvíjí také velikost stroje. Kotoučové pily mohou být malé 
ruční až po automatizované CNC stroje s podavači materiálu.  
 Pilové kotouče se vyrábí v mnoha variantách a velikostech. Od průměru 20mm a tloušťce 
0,6mm až po průměry 1200mm a tloušťce 8mm. K řezání kovů se nejčastěji používají 
kotouče celistvé nebo segmentové s pájenými břitovými destičkami.  

Obr. č. 4 Stlačovací smykové svařování pilových pásů [11] 
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 Celistvé kotouče se dělí na HSS a VHM. HSS jsou vyrobeny z rychlořezné oceli a řežou  
se s ním běžné kovy při nižších otáčkách. Tělo VHM kotoučů je vyrobeno z tvrdokovu. Řezná 
rychlost je u těchto kotoučů 3 až 4 násobně větší než u HSS a díky tomu s ním lze dobře řezat 
vysokopevnostní a abrazivní materiály (wolframová měď, měď, nerez, titan...).Do celistvých 
kotoučů se často zhotovuje dilatační výřez, který zamezuje deformaci či prasknutí v průběhu 
řezání (viz obrázek č. 5). Pro vyšší životnost kotoučů se povrch povlakuje (TiN, CrN, TiCN, 
TiAlN, VAPO).Důležitým faktorem pro životnost kotouče a čistý řez je geometrie zubů. Zuby 
se liší ve tvaru, rozteči, zúžením, zkosením a podobně. 

 Segmentové kotouče mají tělo tvořené z oceli (nejčastěji chromvanadové) a zuby jsou 
připájeny v podobě břitových destiček ze slinutého karbidu nebo VHM a HSS oceli. Tloušťka 
kotouče je závislá na šířce břitové destičky a to až 14mm. Segmentové pilové kotouče  
se upínají do rychloběžných pil a používají se pro řezání ocelí a slitin. 
 Hlavní výhodou je kvalitní řez bez otřepů, jež nevyžaduje sekundární operace.  
S kotoučovou pilou lze dělit tenkostěnné profily s kvalitní řeznou plochou a bez deformace 
samotného profilu v místě řezu. Materiál se méně zahřívá a při některých aplikacích není 
zapotřebí chlazení. S vhodným typem kotouče lze dělit vysokopevnostní materiály. Kotouč je 
možno přebrousit 30x až 40x a použít jej opakovaně. Nevýhodou je tloušťka kotouče a tím 
pádem i šířka prořezu, která je oproti pásové pile až 8x větší při řezání stejného materiálu. 
S kotoučovou pilou nelze řezat příliš velké plné hutní tyče, ale co se týče profilů velkých 
průměru, lze využít orbitální pily s více kotouči. U těchto typů strojů lze zhotovit řez  
s úkosem. 

Obr. č. 5 Dilatační výřezy na pilovém kotouči [15] 
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2.2 Frézování [10], [16], [17], [18] 
 U frézování nejde ani tak o způsob dělení jeklu, jako spíše o úpravu polotovaru pro plnění 
určité funkce, ať už jde o zámky pro svařování nebo podélný otvor pro montáž komponentů  
a podobně.Zhotovení drážky frézováním je vidět na obrázku č.6. Frézování je technologie 
třískového obrábění, při kterém koná fréza otáčivý řezný pohyb. Rozlišujeme čelní a válcové 
frézování, které se liší vzájemnou polohou osy nástroje vůči obrobku. Při čelním je osa kolmo 
na obrobek a naopak při válcovém je vodorovně.Strojů užívaných k frézování, kterým se říká 
frézky, existuje celá řada. Liší jak velikostí, počtem ovládaných os, řízením, tak celkovou 
konstrukcí.  
 Stejně jako je mnoho typů 
frézek, je mnoho typů fréz pro 
obrábění. Podle umístění břitů se 
dělí na válcové, čelní, kotoučové, 
kuželové a tvarové. Dalším 
důležitým rozdělením je na 
monolitní, s vyměnitelnými 
břitovými destičkami a skládané 
frézy. Z tohoto je patrné, že 
frézování je oproti  řezání na pile 
nebo laseru více variabilnější a 
záleží i na zkušenostech při volbě 
vhodného nástroje pro danou 
operaci.  
 K výhodám frézování patří 
velmi přesné rozměry. Zatímco u 
pily a laseru je přesnost okolo ±0,15mm, u CNC frézování se běžně pohybuje kolem 
±0,001mm. Obrobené plochy jsou velmi kvalitní bez otřepů a nevyžadují další dokončovací 
operace. Navíc lze na hranách zhotovit šikminu, která je pro některé aplikace žádoucí.  
Z hlediska obrábění čtyřhranných profilů patři mezi nevýhody zdlouhavý čas na upnutí.  
Při samotné operaci ubírá na produktivitě nutnost výměny nástroje pro jednotlivé úkony.  
Pro frézování nejen trubek je charakteristický velký úběr materiálu. Musí se počítat  
s přídavky na upnutí. Proto je frézování vhodné pro jekly, které vyžadují velmi přesné 
rozměry. Spíše se využívá jako další operace po řezání na pile pro malosériovou výrobu,  
kde není k dispozici laser pro řezání trubek. 

2.3 Řezání laserem [5], [7], [8], [9], [19] 
 Nekonvenční technologie tavného dělení materiálu, která se v průmyslu používá již od 
roku 1969.  Při řezání laserem se používá zdroj energie generující elektromagnetické záření 
s velmi velkou hustotou energie a to až109 Wcm-2.Fokusovaný paprsek o takové hustotě hravě 
řeže širokou škálu materiálů. Existují malé řezačky pro domácí použití, ale v průmyslu  
se využívají CNC stroje, které mají zpravidla celý proces automatizovaný.  
 Zdrojem energie je buzené médium umístěné v rezonátoru, ze kterého vychází svazek  
se specifickou vlnovou délkou. Dvě nejpoužívanější laserové média jsou CO2 plynné  

Obr. č. 6 Frézování obdélníkového profilu [18] 
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a Nd:YAG pevnolátkové lasery. Poté co paprsek dopadne na povrch řezané součásti, začne se 
materiál intenzivně zahřívat, tavit a sublimovat. Součástí řezného procesu je pracovní plyn, 
který vyfoukne taveninu ze spáry, aby bylo dosaženo čistého řezu. Používá se vzduch, kyslík 
nebo dusík. Podle daného typu plynu a nastavení výkonu laseru se laserové dělení rozděluje 
na tavné, oxidační a sublimační. 
 Řezání laserem je efektivní způsob výroby složitých dílců. Obyčejně takové dílce vyžadují 
celou řadu postupných operací jako je řezání na pile, vrtání, frézování a odstraňování otřepů. 
Laserové dělení umožňuje kompletní zpracování součástí v jedné operaci a následné operace 
jsou tak odstraněny, čímž se šetří čas potřebný na výrobu zadané součásti. Některé lasery mají 
tu možnost, že se jejich řeznou hlavu lze naklonit. To umožňuje výrobu úkosů, které mohou 
být žádoucí pro další operace. To je vidět na obrázku č.7.Při správně nastavených řezných 
parametrech je řez kvalitní a bez otřepů. U řezání profilů se může stát, že na vnitřních 
stranách trubky budou uchyceny struskovité vrstvy a části nataveného materiálu. Nevýhodou 
technologie je vysoká pořizovací cena v porovnání s ostatními technologiemi. Proto je nutno 
zvážit celý výrobní proces včetně nákladů na údržbu a provoz, stejně tak i možné úspory při 
manipulaci s materiálem a ušetření času při odstranění operací. Z toho plyne, že řezání 
laserem je účinnou metodou pro malosériovou i velkosériovou výrobu složitých dílců. 
Rozhodně není vhodná pro jednoduché profily s jednou operací. 

  

Obr. č. 7 Řezání úkosů na trubkovém laseru [19] 

17 
 



3 LASERY POUŽÍVANÉ NA DĚLENÍ V PRŮMYSLU [1], [20], [21], [22] 
 Na trhu nalezneme nepřeberné množství laserů. Od drobných plotrů na řezání lepenky  
až po mohutné CNC stroje s výkonem až 12kW, které přeřežou i 60mm širokou uhlíkovou 
ocel. Podle účelu použití se liší celá koncepce stroje včetně zdroje laseru. V průmyslu  
se k řezání ocelí a tedy i trubek nejvíce používají lasery plynové CO2, pevnolátkové Nd:YAG 
tyčové, Nd:YAG diskové. Novinkou na industriálním poli řezání plechů jsou polovodičové 
lasery (DDL), které ještě nejsou rozšířeny. Obecně se za první generaci průmyslových laserů 
považují CO2lasery, následuje je druhá generace diskové a vláknové lasery. Pevnolátkové 
lasery jsou dynamičtější, nicméně nedokážou konkurovat plynovým laserům v řezání plechů 
od tloušťky 5mm a výše. Nastupuje nová třetí generace DDL laserů, přičemž tato technologie 
má slušně našlápnuto konkurovat jak pevnolátkovým tak plynovým laserům. Parametry 
jednotlivých typů laserů jsou uvedeny v tabulce č.1. 

Tab. č.1 Parametry jednotlivých typů laseru [21] 

Laser Vlnová délka 
[nm] Buzení Přibližná 

účinnost Výkon Přibližná 
životnost [h] 

CO2 (plynový) 10 600 

radio 
frekvenčně 10% až 5kW 20 000 

elektrický 
výboj 25% až 20kW neomezená 

Nd:YAG tyčový 
(pevnolátkový) 1064 laserové diody 8% až 6kW 10 000 

Nd:YAG 
diskový 

(pevnolátkový) 
1030 laserové diody 20% až 16 kW 10 000 

Vláknový 
(pevnolátkový) 1070 laserové diody 35% až 80 kW 100 000 

Polovodičové 
(pevnolátkový) 970 průchod el. 

proudem 45% až 8 kW 300 000 

3.1 Plynový laser [1], [20], [22], [23], [24] 
 Aktivní prostředí je zde tvořeno atomy, ionty nebo molekulami. Může se jednat o plyn 
nebo směs plynů vysoké čistoty, jež zajišťuje stálost parametrů. Plynový laser byl první laser, 
který dokázal přeměnit elektrickou energii na koherentní svazek světla. Nejrozšířenější lasery 
jsou helium-neonové, argonové, excimerové a CO2 lasery. Každý z těchto typů má své 
specifické vlastnosti a použití. Liší se především vlnovou délkou od infračerveného až po 
ultrafialové záření. Výkon může být v rozmezí několika wattů až po několik kilowatt.  
V průmyslu se nejvíce požívají CO2lasery. Excimerové lasery vyzařují na vlnových délkách 
ultrafialové části spektra a používají se především k povrchovým úpravám, přičemž  
v medicíně se využívají k odstraňování mikroskopických vrstev tkáně. Plyny se čerpají  
do uzavřených trubic, jež jsou na koncích uzavřeny a opatřeny zrcadlem, přičemž jedno  
je polopropustné. Tato zrcadla slouží jako rezonátor. Excitace plynu probíhá pomocí 
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elektrického výboje, výjimečně se používá chemická reakce či optická excitace. Při provozu 
laseru se může plyn ohřát až na teplotu okolo 200°C, což by způsobilo fyzikální změnu 
vlastností.Proto je zapotřebí jej chladit. Složitosti laserového zařízení odpovídá mechanismus 
sloužící pro chlazení. Vetší soustavy se chladí vodou, přičemž plyn v trubici cirkuluje a chladí 
se tak celý jeho objem. Zároveň se také chladí zrcátka rezonátoru. Princip chlazení plynu lze 
vidět na obrázku č. 8. 

3.1.1 CO2 lasery [20], [21], [22], [23], [24] 
 Jak už název napovídá, jedná se o lasery, kde aktivním prostředím je oxid uhličitý. Není  
to však pouze čistý CO2, ale jedná se o směs plynů oxidu uhličitého, dusíku a helia. Poměr 
plynů použitý pro průmyslové aplikace je nejčastěji CO2: N2: He = 1: 2: 4 nebo 1: 2: 8.Tato 
směs je uzavřena v trubici o průměru 10 až 20mm, jejíž délka je okolo 0,5 až 1m. V jednom 
laserovém zařízení může být použito více trubic propojených optickým systémem. Aktivní 
prostředí se převážně budí radio-frekvenčně nebo elektrickým výbojem.Vzniklé záření  
se pohybuje v infračerveném pásmu světelného spektra a má vlnovou délku 10,6µm,  
ale i 10,2µm nebo 9,3µm. Pro řezání se používá 10,6µm, zbylé 2 zmíněné se používají spíše 
pro značení nebo jiné aplikace. Pro CO2 lasery existují dva základní typy konstrukce a to sice, 
kdy je směs v rezonátoru uzavřena, a nebo v něm neustále proudí.  
 Hermeticky uzavřená směs plynu se budí pomocí velkoplošných měděných elektrod. 
Ty jsou připojeny k radio-frekvenčnímu generátoru, který je napájen stejnosměrným 
proudem. Účinnost laseru je okolo 15% a převážný zbytek energie se přemění na teplo.  
V průmyslových aplikacích je zapotřebí velká stabilita procesu a je nutno soustavu chladit. 
U takto koncipovaných laserů je aktivní prostředí chlazeno přes elektrody. Velkoplošné 
elektrody jsou chlazeny vodou a díky difuzi plynu se celý objem rovnoměrně ochlazuje  
a udržuje stálou teplotu během procesu. Výhodou této konstrukce je, že plyn neuniká  
a nedochází ke ztrátám, čímž se šetří náklady.  Nevýhodou oproti laserům, ve kterých plyn 
neustále proudí, je relativně malý výkon. Maximální výkon může být až 5kW, ale běžně  

Obr. č. 8 Princip chlazení plynového laseru [24] 
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se tyto typy laserů vyrábějí s výkonem do 200 W a používají se převážně ke značení, 
povrchovému kalení, svařování nebo popřípadě řezání nekovových materiálů. 
 Konstrukce laserů, ve kterých plyn neustálé proudí, se nazývají průtočné. Stále protékající 
CO2 přes rezonanční optický obvod se budí elektrickým výbojem, který přesune elektrony  
do excitovaného stavu. Proudění plynu zajišťuje integrované radiální turbodmychadlo 
s magnetickými ložisky. To eliminuje hluk, opotřebení a možné znečistění plynu mazivem. 
Chlazení rezonátoru je realizováno tak, že je plyn hnán přes vinuté chladící potrubí podobně 
jako pivo u výčepního zařízení. Dalším opatřením, jak efektivně chladit rezonanční obvod, 
je  nedávat jej do skleněné trubice, ale do hliníkového monobloku, který snadněji odvádí teplo  
a prodlužuje tak životnost. Celou konstrukci laseru je vidět na obrázku č.9. Nevýhodou 
průtočných laserů je velká spotřeba plynu. Jejich konstrukce je kvůli složitější soustavě optiky 
o poznání složitější a ve výrobní hale zabírá více místa. Také je nutno počítat s náročnější  
a nákladnější údržbou. Předností tohoto typu je velký výkon, který může dosahovat až 30kW. 
Běžně se ale konstruují lasery s výkonem 5kW, které se především používají k řezání 
kovových materiálů.  

 Vlnová délka 10,6µm je výhodou i nevýhodou tohoto laseru. Plusem je schopnost řezat a 
svařovat oceli do tloušťky až 45mm. V tomto směru je tento laser takřka nenahraditelný. Pro 
tuto vlnovou délku mají dobrou absorpci také organické materiály jako je kůže, dřevo a papír, 
které se s touto metodou zpracovávají. Nevýhodou je způsob dopravování paprsku k řezací 
hlavě. Není možno využít optické vlákno kvůli vlnové délce a je zapotřebí použít soustavu 
zrcátek. To s sebou nese problémy při seřízení zrcátek a nutností pravidelného kalibrování 
optické soustavy. Existují však i aplikace CO2 laseru na robotické rameno. Optické vlákno je 
zde nahrazeno dutou vysoce odrazivou hadicí, která je schopna přenášet paprsek. Nicméně je 

Obr. č. 9 Konstrukce CO2 laseru [25] 
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toto vedení problematické a proto se používá jen ve velmi výjimečných případech. Další 
nevýhodou je rychlost řezání tenkých plechů (do 4  mm), kde tyto lasery nemohou konkurovat 
pevnolátkovým laserům. Od 4 mm do 8 mm jsou oba typy laserů srovnatelně rychlé při 
řezání, ale jakmile se pohybujeme u tlouštěk nad 8mm, je co se týče rychlosti a kvality řezu 
jasným favoritem CO2 laser. Vlnová délka plynového laseru má nižší nároky na ochranu 
obsluhy, respektive odražený paprsek CO2 laseru není tak nebezpečný jako u pevnolátkového. 
Což je výhodou při konstrukci kombinovaných laserů, kde se pohybuje stůl s plechem  
(ne řezací hlava) a stroj není zapotřebí zakrytovat na rozdíl od pevnolátkových laserů. 

3.2 Pevnolátkové lasery [20], [22], [23], [26], [27], [28] 
 Jedná se o lasery, ve kterých je aktivní prostředí na bázi pevných látek. Mohou to být 
krystaly drahých kamenů jako je rubín, což byl první laser vůbec. Specifickým představitelem 
je polovodičový laser, který je nejrozšířenější a používá se v mnoha oblastech. Typické 
průmyslové lasery využívají skla s přídavky vzácných prvků (např. Nd:YAG, Nd:YVO4). 
Tato skla se poté zhotovují do různých tvarů, což jim dává odlišné vlastnosti. Jako první se 
začaly zhotovovat skla do podoby tyče, potom se přišlo na trh s diskem a v neposlední řadě  
je to vlákno. Lasery se budí buď výbojkou (již se nepoužívá a je na ústupu) nebo blokem 
polovodičových diod. Ty jsou umístěny zezadu nebo z boku laseru tak jak je to vidět  
na obrázku č.10. Diody nemusí být umístěny přímo v blízkosti aktivního prostředí, ale stačí, 
když je jejich vyzařované světlo vedeno optickým vláknem k rezonátoru. Vlnová délka těchto 
laserů je přibližně 1060 nm a to jim dává výhodu ve vedení paprsku. Ten se na rozdíl  
od plynového laseru může dopravovat do potřebného místa pomocí optického vlákna. Z toho 
plynou menší rozměry zařízení, menší náklady na pravidelné výměny a kalibraci optického 
systému, možnost umístit řezací hlavu na robotické rameno.  

3.2.1 Tyčový Nd:YAG laser [20], [21], [22], [23], [26], [27] 
 Pevnolátkový laser,který byl jako první používán v průmyslu. Je to sklo vybroušené  
do tvaru válce složené z Nd:YAG, tedy yttrio-hlinitý granát dopovaný ionty neodymu Nd3+. 
Tento prvek dává krystalu typické růžové zabarvení a podle toho jak moc je zbarvený, lze 
orientačně zjistit jeho kvalitu. Jedná se o nejrozšířenější krystal používaný pro pevnolátkové 
lasery, protože je zvládnuta jeho technika pěstování a zpracování. Pro excitaci laseru  
se používají výbojky (LPSS - lamp pumped solid state) nebo polovodičové diody (DPSS - 
diod pumped solid state). Výbojky dokážou nabudit aktivní prostředí laseru, nicméně ne moc 

Obr. č. 10 Umístění budících diod zezadu a z boku [28] 
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efektivně. Jejich účinnost se pohybuje okolo 3%, a proto se od objevení buzení pomocí diod 
přestávají používat.Nahrazují je zmíněné diody s účinností přibližně 8%. Navíc diody mají 
životnost 10000 až 20000 hodin, zatímco lampy mezi 3000 až 5000 hodin. Diody je nutné 
chladit, protože změna jejich teploty vyvolá změnu vlnové délky vyzařovaného světla. To by 
mohlo mít za následek nefunkční budící obvod nebo by se výkon laseru rapidně snížil. Vlnová 
délka laseru za běžných provozních podmínek je 1064nm. Na obrázku č.11můžeme vidět 
schéma Nd:YAG laseru buzeného pomocí výbojek. 
  

 Nd:YAG lasery mohou pracovat v kontinuálním nebo pulzním režimu. Při kontinuálním 
režimu jde o nepřerušovaný paprsek o stálém výkonu. Pulzního režimu je možno docílit 
zařazením součástky Q-spínače (quality switch) do rezonátoru zařízení. Tato součástka mění 
index lomu světla na základě ultrazvukových vln (AQ-spínač) nebo pomocí přivedeného 
napětí (EOQ-spínač). Při aktivaci Q-spínače dojde k přerušení rezonátoru a tím  
k naakumulování fotonů, které pak mají při opětovném otevření rezonátoru několikanásobně 
větší výkon. K přerušení dojde na velmi malý časový úsek a to sice několik nanosekund  
až pikosekund. Laserový paprsek je tedy dávkován v pulsech, které mají krátký interval  
a vysoký výkon. Tento jev lze jednoduše přirovnat k proudu tekoucí vody z kohoutku, kterou 
na chvíli zadržíme pomocí dlaní. Když dlaně rozevřeme, propustíme naráz větší množství 
vody s větší kinetickou energií. 
 Stejně jako je nutné chladit diodové budící bloky, je nutné chladit i aktivní prostředí, které 
se během chodu zahřívá. Pro malé výkony si vystačíme s chlazením pomocí vzduchu. 
Výkonnější lasery je nutné chladit vodou. Aktivní prostředí je chlazeno na povrchu válce  
a dochází k problému nerovnoměrného ochlazování celého objemu. Jádro je ochlazováno 
pomaleji než povrch a celý krystal se vlivem rozdílné teplotní roztažnosti může mírně 
deformovat. Při dlouhodobém používání dochází k trvalé deformaci krystalu. Přestože  
je deformace takřka zanedbatelná, výrazně zhoršuje vlastnosti výchozího paprsku.  
Proto se pro výkonné aplikace vyvinul diskový a vláknový laser, u nichž je proces chlazení  

Obr. č. 11 Schéma tyčového Nd:YAG laseru [23] 

22 
 



v celém objemu dokonalejší. Tyčové lasery se používají především pro značení, gravírování  
a nanášení povrchových vrstev. 

3.2.2 Diskový laser [20], [21], [22], [23], [29], [30] 
 Jedná se o laser, který byl vyvinut kvůli nedostatkům předchozího zmíněného laseru. 
Rovněž pevnolátkový laser zhotovený z umělého skla YAG, jenž je dopováno Neodym 
popřípadě Ytterbiem. Hlavní rozdíl je ve tvaru samotného krystalu, jak název napovídá, jedná 
se o krystal vybroušen do tvaru disku, který má v průměru okolo 100mm a tloušťka  
se pohybuje od 100 do 200 mikrometrů. Takto koncipovaný krystal je připevněn rovinnou 
plochou na chlazení s reflexní vrstvou. Díky velmi malé tloušťce disku dochází k mnohem 
rovnoměrnějšímu ochlazení celého objemu a tím pádem nedochází k deformacím 
způsobeným rozdílnou teplotou.  
 Čerpání laseru je prováděno laserovými diodami, které ozařují diskem zepředu směrem  
k reflexní vrstvě chlazení. Diody jsou zaměřeny na oblast jen několika milimetrů. Disk je tak 
tenký, že absorbuje pouze zlomek průchozího záření. Proto je součástí budícího systému 
několik ohybových a parabolických zrcadel, díky kterým záření projde diskem několikrát  
pro vyšší účinnost. Konstrukce diskového laseru a metodika buzení, lze vidět na obrázku č.12. 
 
 

 Výkon jednoho disku dosahuje hodnoty 1kW. Výkon lze snadno regulovat tím, jak moc 
velká plocha disku je ozařována, přičemž se nemění hustota výkonu. Na rozdíl od jiných 
laserů (vláknový, tyčový) je hustota výkonu nekritická i při nejvyšším výstupním výkonu. 
Jednotlivé dutiny s disky lze opticky spojit pomocí vnějších zrcadel a tím zvýšit výkon 
samotných disků. Disk může svůj výkon zvětšit až na čtyřnásobek. To znamená, že jeden disk 
se může dostat na výkon 4kW. Pakliže jsou disky v rezonátoru 4, je maximální výsledný 
výkon 16kW. Metodika skládání paprsku je zobrazená na obrázku č.13. Výsledný paprsek má 
vlnovou délku 1030nm. Diskový laser má oproti tyčovému vyšší účinnost a díky možnosti 
skládání více disků dohromady i vyšší výkon. V průmyslu se používá především k řezání  
a svařování kovových materiálů. 

Obr. č. 12 Konstrukce diskového laseru [30] 

23 
 



3.2.3 Vláknový laser [20], [21], [22], [23], [31], [32] 
 Přestože se řadí k nejmodernějším laserům používaných pro řezání, jejich historie sahá  
až do šedesátých let. Nicméně vláknové lasery v průmyslové kvalitě představila až v roce 
1996 firma IPG, která se dodnes řadí k výrobcům nejkvalitnějších fiber laserů. Jde o zařízení, 
ve kterém dochází ke generování laserového svazku v jádru optického vlákna. To má  
v průměru jeden až šest mikronů a může mít nejrůznější podobu, většinou se jedná  
o čtvercový nebo obdélníkový průřez. Vlákno má délku několika metrů a je tvořeno krystalem 
dopovaným ionty vzácných zemin jako je: ytterbium, erbium, neodym nebo praseodym. 
Nejčastěji se však používá erbium nebo ytterbium. Aktivní vlákno vykonává stejnou funkci 
jako aktivní prostředí u předešlých pevnolátkových laserů.Budí se pomocí diod, které jsou 
umístěny kolmo na aktivní vlákno. Světlo z diod o určité vlnové délce působí na vlákno,  
které zvyšuje výkon záření a mění i vlnovou délku.Často jsou za vláknové lasery označovaný 
i běžné tyčové či diskové lasery, které paprsek vláknem pouze přenáší (ne generují),  
což je častý omyl a bohužel běžná praktika obchodníků. Namísto rovnoběžných zrcadel 
sloužících jako rezonátor je zde použito Braggovské mřížky. Jedná se o speciální strukturu 
vytvořenou UV laserem na optickém vlákně. Zjednodušeně řečeno jsou to zářezy, které mění 
index lomu a fungují jako zrcátka. Ty propouští jen určitou vlnovou délku a rozdílnou odráží. 
Oproti předchozím laserů má vláknový velmi dobrý poměr plochy a objemu aktivního 
prostředí. Generované teplo se při samotném procesu velmi efektivně odvádí jen samotnou 
plochu vlákna. Při běžných operacích stačí pouze chlazení vzduchem. To souvisí i s účinností 
laseru, jež se pohybuje okolo 35%. 
 Výkon jednoho vlákna může dosáhnout 500 W. Výkon se dá regulovat použitím více či 
méně laserových diod. Vlákna je možno skládat do tzv. modulů, přičemž jejich počet 
odpovídá výslednému výkonu. Lze tak skládat vlákna k sobě až do výkonu 80 kW.  
Běžné lasery pro řezání mají nejčastěji výkon 4 až 6 kW s velmi dobrou kvalitou paprsku.  
To že laser nemá klasický rezonátor se trochu odráží na výkonu pulzního režimu, který je  
v porovnání s ostatními metodami menší. 
 Mezi výhody laseru patří určitě možnost dopravy paprsku optickým vláknem přímo  
k aplikaci bez složitých optických soustav.Výhodou je také samotná váha optického vlákna, ta 
je velmi nízká a díky tomu mohou 3D  lasery umístěny na robotických ramenech zrychlit 
dynamiku. Umístění řezné hlavy na robotickém ramenu je vidět na obrázku č. 14. 

Obr. č. 13 Metodika skládání výchozího paprsku [30] 
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Zdroj paprsku se zjednodušeně skládá pouze z diod a aktivního vlákna.To má za následek 
snížení hmotnosti zdroje a snížení nároků na plochu potřebnou pro instalaci zařízení.  
Takto koncipovaný laser má téměř nulové nároky na údržbu. Životnost laseru se odhaduje  
na 150 000 hodin.Vláknový laser má perfektní kvalitu paprsku. Záření lze fokusovat do velmi 
malé plochy. Energie vnesená do materiálu nabývá větších hodnot a u řezání je tak možno 
dosahovat vyšších řezných rychlostí. Pro tyto výhody je vláknový laser bezkonkurenční  
při řezání tenkých plechů. Zvládne řezat běžně materiály až do tloušťky 30mm u konstrukční 
oceli, ale od tloušťky 8mm mu konkuruje CO2 laser, také díky větší intenzitě pulzu.  
Fiber laser se používá především pro řezání, svařování a značení. 

3.2.4 Polovodičové lasery  [20], [21], [22], [23], [34], [35], [36] 
 U polovodičových laserů je aktivním prostředí PN přechod, který je buzen průchodem 
elektrického proudu. Díky rekombinaci elektronů a děr se může část elektrické energie 
přeměnit na světlo. Je-li proud nízký, tak v polovodičových krystalech dochází  
k tzv. spontánní emisi a vyzařování světla s nízkou intenzitou. Při zvyšování proudu roste 
fotonový tok, jež stimuluje další rekombinace. Po překročení prahové hodnoty proudu  
Ip se stimulované zesílení rovná ztrátám a laserová dioda přechází z nekoherentního režimu  
do režimu laseru. Pro tento proces je charakteristické, že zářivé přechody probíhají mezi 
energetickými pásy a ne mezi diskrétními energetickými hladinami jako u jiných typů laserů.  
 Jeden článek s PN přechodem schopný generovat koherentní svazek světla se nazývá 
emitor. Tato součástka má sama o sobě výkon několik wattů. Pro získání většího výkonu  
se jednotlivé emitory sdružují do řad s výkonem řádově desítek wattů. Řady se skládají  
do bloku, přičemž jejich výkon narůstá na několik stovek wattů. Důležité je uspořádat diody 
co nejblíže sobě, aby byl svazek co nejvíce symetrický. Náročnost na uspořádání emitorů 
limituje konstrukci chlazení, které je důležité pro samotnou funkci. U polovodičových laserů 
jde spíše o stabilizaci teploty než o chlazení, protože vlivem teploty se zásadně mění 
vlastnosti polovodiče, což má za následek i změnu vlnové délky. Výkonnější lasery  

Obr. č. 14 Řezná hlava umístěná na robotickém ramenu [33] 
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se skládají z více bloků, přičemž každý generuje záření o jiné vlnové délce. Tato jednotlivá 
záření se poté opticky spojují do jednoho výsledného svazku, tak jak je to vidět  
na obrázku č. 15. 

 Optickým rezonátorem pro polovodičové lasery jsou dvě protilehlá zrcadla obdélníkového 
tvaru. V některých případech se místo toho používají odštípnuté krystaly v krystalografických 
rovinách. Paprsek se při dopadu na takovou plochu láme a díky rozdílným indexům lomu 
paprsek zesílí. Dalším prvkem pro zesílení světla jsou difrakční mřížky. Tyto soustavy 
periodicky umístěných štěrbin ohýbají světlo a díky interferenci se zvýší jeho intenzita.  
V praxi bývá umístěno více mřížek za sebou, čímž se docílí zaostření a zesílení paprsku  
do pomyslného bodu či plochy. 
 Mezi výhody diod patří vysoká účinnost pohybující se okolo 50%, přičemž výkon lze 
snadno regulovat změnou proudu. Hlavním důvodem vysoké účinnosti je vynechání 
mezičlánku v podobě aktivního média jako u ostatních typů laserů. S tím souvisí i další 
výhoda a to sice, že diody mají velmi malé rozměry. Kompaktnost zdrojů umožňuje v případě 
potřeby mobilní použití, což umožňuje zcela nové služby a strategii zálohování.V případě 
neznáme poruchy, která by mohla zastavit výrobu na několik hodin, lze zdroje vyměnit  
a porouchaný zdroj opravit bokem nezávisle na chodu firmy.Laserový svazek nedosahuje 
takové kvality jako například vláknový a je nutno jej složitěji fokusovat. Až donedávna se  
v průmyslových aplikacích používal spíše tam, kde nebylo nutné zaostřit paprsek do bodu 
nebo nebyl nutný vysoký výkon. To znamená na povrchové kalení součástí, svařování, 
gravírování nebo řezání nekovových materiálů. Minulý rok firma Mazak představila stroj  
s polovodičovým zdrojem, který je schopen řezat kovové materiály. Navíc se pyšní řeznou 
rychlostí, kterou dokáže konkurovat pevnolátkovým laserům při řezání tlouštěk do 4mm,  
ale i CO2 laserům pro řezání tlouštěk 10 mm a více. Se zmíněnými výhodami lze 
předpokládat, že tyto lasery se budou postupně rozšiřovat. 

Obr. č. 15 Spojení více záření o různých vlnových délkách [36] 
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4 METODY LASEROVÉHO DĚLENÍ [1], [22], [37], [38] 
 Při procesu řezání se po dopadu paprsku na materiál uplatňují tři fyzikální jevy - spalování 
materiálu, jeho tavení a sublimování. Většinou se nejedná čistě o jeden fyzikální jev,  
ale zpravidla se projevuje kombinace těchto jevů. Ať už se jedná o plynový či pevnolátkový 
laser, mají tyto lasery mnoho parametrů, které lze upravovat a nastavovat. To jakým 
způsobem parametry nastavím, zásadně mění vlastnosti zařízení a samotnou kvalitu řezu. 
Odráží se to také na metodě dělení, která označuje, jakým procesem dochází k řezu materiálu. 
Hlavními proměnnými při určení dané metody jsou druh plynu a výkon laseru. Podle toho  
se jedná o: 

• tavné řezání 
• oxidační řezání 
• sublimační řezání 

4.1 Tavné řezání [1], [22], [37], [38], [39], [40] 
 Tato metoda řezání laserem používá jako plyn dusík popřípadě argon. Nejedná se o aktivní 
řezné plyny, které by se podíleli na řezání, ale jedná se o inertní plyny, které mají ochranou 
funkci. Laser s hustotou energie 107 až 109 Wcm-2 lokálně nataví materiál. Na rychlost vzniku 
taveniny a tedy i rychlosti řezání má také vliv ohnisko paprsku. To se fokusuje do spodní 
poloviny tloušťky materiálu, čímž je dosaženo nejlepšího natavení v celé tloušťce. Zmíněné 
plyny jsou do místa řezu přivedeny řezací hlavou a mají za úkol natavený materiál 
vyfouknout z řezné spáry.Aby došlo k efektivnímu odstranění taveniny bez toho aniž  
by ulpívala na řezných hranách, je zapotřebí dostatečně velký tlak plynu. Ten se zpravidla 
pohybuje v rozmezí od 10 do 
20 barů podle druhu materiálu 
a jeho tloušťky. Pozůstatek 
materiálu na spodní hraně řezu 
v podobě otřepu je jednou z 
častých vad při řezání laserem. 
Může mít různé varianty, ale v 
zásadě se jedná o 2 typy a to 
sice v podobě slzy nebo 
ostrých úzkých špiček. 
Můžeme ho vidět na obrázku 
č.16.V případě slzy jde  
o vadu, která se zpravidla musí 
namáhavě obrousit a s největší 

pravděpodobností vznikla  
v důsledku špatně nastavených 
parametrů. U jehlicovitých špiček se jedná spíše o vadu, které se nevyhneme ani při vhodně 
zvolených parametrech a zvláště se projeví u snadno natavitelných materiálů jako je hliník. 
Lze však snadno odstranit odjehlením například pomocí šábru. 

Obr. č. 16 Otřep v podobě ostrých špiček 
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 Vyfouknutí nataveného materiálu není jedinou funkcí inertního plynu. Ten má také 
ochranou funkci a zamezuje přístupu vzduchu do místa řezu. Chrání tak materiál před oxidací 
a řezná hrana má kvalitní povrch. Tavné řezání je tak vhodnou metodou pro dělení 
vysokolegovaných ocelí, nerezových ocelí, hliníku a jeho slitin, mosazi, mědi 
a pozinkovaných plechů. Přičemž pro tyto materiály se používá jako inertní plyn především 
dusík. Argon se používá u velmi reaktivních materiálů, kde je zároveň riziko vzniku 
nežádoucích nitridů. 
 Nevýhodou u tavné metody dělení je řezná rychlost. U tenkých plechů je srovnatelná  
s oxidační metodou, ale se zvětšující tloušťkou se řezná rychlost snižuje oproti dělení  
s kyslíkem. Důvodem je fakt, že se plyn aktivně nepodílí na řezání a chybí tak energie 
exotermické reakce, která podporuje řezání. S tím souvisí také skutečnost, že vyšší řeznou 
rychlost (rychlost tavení) musíme úměrně regulovat vyšším výkonem oproti oxidačnímu 
řezání.Nicméně výkon není všechno a ku příkladu 6kW vláknový laser je schopen uříznout 
tavnou metodou konstrukční ocel tloušťky 15mm a navíc s ne moc dobrou kvalitou řezu.  
Při stejném výkonu a nižším tlaku ten stejný laser zvládne oxidační metodou dělit konstrukční 
ocel tloušťky 30mm s relativně kvalitní řeznou hranou. Rovněž jako výkon je vyšší i tlak 
plynu, který musí vyfouknout natavený kov. To se odráží na spotřebě, která je zhruba 3x vyšší 
a spolu s vyšším výkonem na celkově vyšších provozních nákladech. Nicméně je tato 
nevýhoda vyvážena kvalitou řezu a jeho čistotou.Protože se většina firem orientuje  
na produktivitu a kvalitu, je v praxi používané především tavné řezání u plechů do tloušťky  
4mm, kde je řezná rychlost téměř totožná. Dále se tato metoda řezání používá pro již zmíněné 
materiály (legované, nerezové, hliníkové, mosazné, pozinkové,..), které se oxidační metodou 
řezat nedají nebo jejich výsledná kvalita po řezu není adekvátní.Porovnání tavného  
a oxidačního řezu můžete vidět na obrázku č.17. Je zde také vidět ukázkový příklad vady 

Obr. č. 17 Srovnání tavné a oxidační metody (DC01 - 3mm) 
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řezu, jež je způsobená nestoprocentní čistotou plynu. U dusíku se většinou požaduje čistota 
4.6 reprezentující čistotu 99,996%. Právě ve 0,004% nečistot byl kyslík, který způsobil 
zoxidování povrchu v podobě žluto-oranžového flíčku, jež je na obrázku v červené kružnici. 

4.2 Oxidační řezání [1], [22], [37], [38], [41] 
 U oxidační metody, jak již název napovídá, je řezným plynem kyslík. Ten se na rozdíl  
od dusíku na řezném procesu podílí aktivně. Z prvopočátku laserový paprsek nataví a zahřeje 
materiál. Poloha ohniska je cíleně zaostřena těsně pod povrch materiálu, aby došlo  
k co nejrychlejšímu zahřátí materiálu na teplotu podporující exotermickou reakci. Jelikož má 
laser dostatečně velkou energii, dochází k reakci téměř okamžitě a to sice při nažhavení 
materiálu na teplotu 680°C. Kyslík, který podporuje hoření, začne reagovat s železem  
a produkuje přitom velké množství tepla. Reakce železa s kyslíkem je vidět v rovnici č. 4.1. 
 
                                               𝐹𝐹𝐹𝐹 + 1

2
𝑂𝑂2 → 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑂𝑂 + 27 048 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−1                                            (4.1) 

Exotermická reakce má až pětinásobně větší energii než je energie paprsku. To má za 
následek prudké zahřátí a tavení materiálu. Rovněž dochází ke spalování materiálu, podobně 
jako tomu je u řezání kyslíko-acetylenovým plamenem. Tlak plynu se u oxidačního řezání 
pohybuje od 0,5 do 6 barů. V porovnání s tavným řezáním jsou tlaky nižší. Totiž u tavného 
řezání musí plyn vyfouknout taveninu držící se ve spáře a překonat tak velké povrchové 
napětí. Při řezání kyslíkem vzniká ve finále jen málo taveniny oproti spálenému materiálu a 
povrchové napětí proto není tak velké. 
 Přítomnost vysoké teploty při tomto procesu nemusí být jen výhodou. Nese s sebou 
problémy týkající se kvality řezu. Hrana po dělení je zoxidovaná a je pokryta tvrdou vrstvou. 
Taktéž se zde objevují otřepy, ale jehlicovitý typ se objevuje výjimečně. O to více se objevuje 
slzovitý typ, který se odstraňuje hůře než u tavné metody, protože materiál je částečně 
zakalený nebo je pokryt tvrdou oxidační vrstvou. Tento typ otřepu je na obrázku č.18. 

Obr. č. 18 Slzovitý otřep na materiálu 
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Dalším problémem spojeným s velkým ohřevem materiálu je kvalita řezu u úzkých drážek  
či otvorů s malým průměrem. Laser se pohybuje v malé oblasti a dochází k velkému 
lokálnímu ohřevu, což má za následek roztečení materiálu v místě řezu popřípadě spálení 
hran, tak jak je to vidět na obrázku č.19. Tento typ vady často bývá důsledkem špatně 
nastavené řezné rychlosti a výkonu. Lze ji taky odstranit tím, že se nepoužije kontinuální řez 
ale pulzní režim. Ten je charakterizován přerušovaným přívodem paprsku do řezaného místa. 
Přerušovaný paprsek má velmi krátký interval a vyšší intenzitu. Tím se do materiálu nevnese 
tolik tepla a řez je krásně hladký. 

 Dalším případem použití pulzního režimu je při zapichování, což je vlastně proces zapnutí 
paprsku a jeho proniknutí skrz celou tloušťku materiálu. Na obrázku č. 20 jsou vidět dvě 
zapíchnutí v podobě zvětšených děr, jež vedou ke kontuře dílců. Zde rovněž nastává problém 
natavování materiálu. Zatímco u tavného řezání je paprsek nasměrován do spodní poloviny, 
aby se co nejrychleji roztavila celá tloušťka, u oxidačního řezání je ohnisko co nejvýše,  
aby došlo k co nejrychlejšímu zahřátí. To není ideální pro zápich a trvá delší dobu, než se 
paprsek provrtá skrz celou tloušťku, protože ve spodní části tlustého materiálu je nezaostřený. 
Proto je často použit pro zápich režim pulzu, aby se do materiálu nevnášelo moc tepla. 
Jakmile je polotovar proříznut, exotermická reakce probíhá napříč celou šířkou a operace 
řezání je velmi rychlá. V praxi se problém spojený s velkým vneseným teplem obchází tak,  
že se nejdříve na tabuli zhotoví všechny zápichy. Přičemž se dělají v pořadí takovém, aby 
vždy následující zápich byl dostatečně vzdálený na to, aby předchozí lokální část tabule 
mohla chladnout. Až jsou zhotoveny všechny zápichy, které vnáší do materiálu nejvíce tepla, 
začnou se řezat samotné geometrie dílců taktéž napřeskáčku. 
 

Obr. č. 19 Opálené hrany řezu 
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 Metoda oxidačního řezání je vhodná pro řezání běžných konstrukčních ocelí do tloušťky  
až 45mm. Dají se s ní také řezat nízko a středně legované oceli. Tyto oceli mohou však 
vytvářet některé oxidy, které jsou nežádoucí pro následující aplikace. Například 
pro svařování, kde by se musely očistit. Někdy se používá řezání kyslíkem na hliník a jeho 
slitiny, čímž se u těchto snadno tavitelných materiálů až ztrojnásobí řezná rychlost. Kyslík 
vytváří u hliníku pasivační vrstvu, která by se dříve či později stejně vytvořila. Dalo by se říct, 
že atypický materiál pro řezání kyslíkem je měď. Opak je však pravdou. Více známé 
problémy s mědí u svařování jsou společné i pro řezání laserem. U mědi je největší problém  
s její vysokou tepelnou vodivostí a u dělení laserem také s odrazivostí jejího povrchu. Teplo 
je z nahřívaného místo tak rychle odváděno, že se nestačí tavit. Proto je právě logické řezat 
měď kyslíkem, protože se touto metodou vnáší daleko více tepla a můžeme tak dosáhnout 
pěkného řezu. Odrazivost mědi je tak velká, že ji nemůžeme řezat na plynovém laseru  
s velkou vlnovou délku, protože se paprsek odráží. Musí se řezat na pevnolátkových laserech 
s malou vlnovou délkou oxidačním řezáním. 
 Mezi výhody řezání kyslíkem určitě patří vysoká řezná rychlost. Ta je zvýšena v důsledku 
dodané energie z exotermické reakce. Vliv exotermické reakce na rychlost řezání je zvláště 
patrný u materiálu od tloušťky 6mm a více, kde jasně konkuruje oxidační řezání nad tavným. 
Stejně jako u dusíku jsou kladeny vysoké nároky na čistotu plynu. Kyslík se většinou dodává 
v čistotě 3.5 (99,95%) a může mít značný vliv na řeznou rychlost. Při této čistotě dochází  
k optimálnímu průběhu exotermické reakce a řezná rychlost je zhruba o 20% vyšší oproti 
kyslíku s nižší čistotou. Další výhodou je řezání mědi a velkých tlouštěk plechu, které by bylo 
nemožné řezat dusíkem. Mezi nevýhody patří horší kvalita řezné hrany co se týče drsnosti  
a také zoxidování povrchu. S tím souvisí i větší tepelně ovlivněná oblast. Materiál se může  
v místě řezu zakalit, což může být nepříznivé pro další zpracování. Například u děr řezaných 

Obr. č. 20 Zapichování laserového paprsku 
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laserem, které se mají následně vrtat a závitovat, by rychle rostla spotřeba závitořezů. Rovněž 
tak oxidační metodou nelze řezat detailní drobné dílce, které by se roztavily nebo se silně 
deformovali vneseným teplem. Přestože má oxidačním řezání několik nevýhod spojených  
s kvalitou řezu, je kvalita v mnoha případech zcela dostačují a hojně se tato metoda využívá. 
Především tam kde tavná metoda nestačí. 

4.3 Sublimační řezání [1], [22], [37], [38], [41], [42] 
 Při sublimačním řezání dochází k odpařování materiálu z místa řezu. Kromě sublimace 
dochází i ke spalování a natavení materiálu a proto je zapotřebí vyvinout paprsek s velkou 
intenzitou. Aby byla intenzita co největší, je nutné precizně zaostřit laser do co nejmenší 
plochy. To vyžaduje velmi pečlivé nastavení optiky a vhodné umístění ohniska do materiálu  
v závislosti na tloušťce. Při této metodě spolu s použitím CO2 laseru, kde se optika seřizuje 
pomocí zrcátek a optických soustav, se z důvodu zaostřování občas volí varianta, kdy  
se pohybuje stůl s obrobkem namísto řezné hlavy, aby nedocházelo k případným změnám 
zaostření. Při dobrém nastavení se obrobek minimálně natavuje a převážně je velká část 
přeměna na plynné skupenství. Vzniklá směs plynů se rozpíná a několikanásobně zvětšuje 
svůj objem. Tím se rychle vytlačuje z místa řezu a uniká nad i pod materiál, tak jak je to vidět  
na obrázku č. 21. Strhává s sebou natavený materiál, který může ulpívat na hranách 
polotovaru. Aby se zabránilo zachytávání taveniny na polotovaru, používá se ochranný plyn. 
Ten taveninu z místa řezu odfoukne a mimo to chrání oblast řezu před okolním prostředí. 
Nedochází tak k oxidaci a výsledný řez má vysokou kvalitu. Jako plyny se používají dusík, 

Obr. č. 21 Princip řezání sublimační metodou [42] 
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argon nebo helium, které se volí podle řezaného materiálu tak, aby nevznikaly nežádoucí 
sloučeniny. Tlak plynu se pohybuje v rozmezí od 1 do 3 barů.Pro některé typy materiálu, jako 
je papír či textil, se používají pouze minimální tlaky nebo se nepoužívá vůbec. Pracuje se s 
malými výkony a veškeré teplo odchází z materiálu v podobě odpařeného plynu. Ochranný 
plyn by nám tedy pouze odfoukával nebo nadzvedával řezaný materiál, což by bylo 
kontraproduktivní. 
 U této metody dělení pomocí sublimace se využívají 2 systémy dopravy paprsku do místa 
řezání. Jedná se o lasery plotrové a lasery se skenovací hlavou. Každá z těchto variant má své 
výhody a hodí se pro různé výrobky. Plotrový laser má umístěnou řeznou hlavu na dvou 
pojezdech ve směru x a y, přičemž se pohybuje těsně nad materiálem, který řeže po celé 
pracovní ploše. Výhodou plotru je možnost řezat materiály o větší tloušťce a také mívá větší 
pracovní plochu. Skenovací hlava je umístěna vysoko nad materiálem, pro větší polotovary je 
vzdálenost mezi 1 a 2 metry. 
Hlava obsahuje 2 zrcátka  
a beam expander, který mění 
tloušťku paprsku. Pomocí 
vychylování zrcátek  
se paprsek směřuje  
do potřebných míst a tak řeže 
či značí materiál. Výhoda 
skenovací hlavy je určitě 
rychlost řezání, která je díky 
snadnému vychylování 
zrcátek opravdu veliká.  
Je však limitována velikostí 
řezné oblasti a malou 
tloušťkou materiálu. Princip 
skenovací hlavy je vidět  
na obrázku č. 22. 
 Sublimační řezání je 
především vhodné pro tenké 
materiály všeho druhu.  
Při řezání ocelí se dají řezat 
tloušťky do 1mm. Metoda se 
spíše ale využívá pro řezání papírů, překližek a dřeva. To je běžně řezáno do tloušťky 10mm. 
Dalšími typicky řezanými materiály jsou lepenky, textilie, koženkové materiály, organické 
materiály, plasty, ale také například keramika nebo pěna. U kovových materiálů se používá 
tato metoda především pro řezání tenkých fólií podobných alobalu, kde je laser schopen díky 
skenovací hlavě dosáhnout opravdu velkých řezných rychlostí. 
 Přestože se u většiny řezaných materiálů výkonově pohybujeme řádově ve stovkách Wattů, 
je sublimační proces nejvíce energeticky náročný. Kdybychom porovnali energii potřebnou 
pro dělení stejného materiálu u sublimační a oxidační metody, energie spotřebovaná 
sublimační metodou bude několikrát větší než u oxidační metody. Materiál musí totiž 

Obr. č. 22 Princip skenovací hlavy [41] 
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přijmout více energie na to aby se odpařil. Stejně tak kdybychom porovnávali řeznou rychlost 
u oxidační a sublimační metody, tak sublimační bude pomalejší. Nicméně pro většinu 
aplikací, jako je řezání papíru či folie, je rychlost dostatečně velká.Největší výhodou 
sublimační metody je, že veškeré teplo odchází z materiálu jako plyn a řezaný materiál se tak 
takřka nezahřívá. Tím pádem nedochází k tepelnému ovlivnění a je možno provádět velmi 
detailní řezy.Pomocí sublimačního řezání můžeme vytvořit miniaturní součástí s perfektní 
kvalitou řezné hrany. Řezání detailů do papíru pomocí této metody je vidět na obrázku č.23. 

  

Obr. č. 23 Detailní řezy zhotovené sublimační metodou [43] 
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5 LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚLENÍ TRUBEK [44], [45], [46], [47] 
 Řezání laserem je nekonvenční metoda, jež je velmi vhodná a progresivní metoda pro 
dělení kovových materiálů. Zprvopočátku existovaly laserové zařízení se dvěma osami x a y, 
které dokázali řezat tabulový materiál ve formě plechu. Postupem času se zvyšovaly nároky  
a byla snaha vytvořit zařízení, které by byly schopné řezat profily. Možnost řezat do profilu 
nejrůznější otvory a výřezy přináší nové konstrukční možnosti a inovativní řešení mnoha 
aplikací. Díky tomu vznikly komplexní laserová zařízení a nástavby, jež umožňují dělit 
profilové polotovary.Tato zařízení se liší počtem řízených os pro obrábění laserem, případně 
umístění řezné hlavy na robotické rameno. Základní aplikace určené pro řezání profilu jsou: 

• rotační osa (nástavba pro 2D laser) 
• trubkový laser 
• 5-ti osé obráběcí centrum 
• robotické rameno 

5.1 Rotační osa [44], [46] 
 Jedná se o přídavné zařízení pro klasické lasery, sloužící pro řezání plošného materiálu.  
Do stroje se nainstaluje čtyřbodové sklíčidlo pro upínání trubek, které má řízenou rotační osu. 
Ta má ve většině případů přesnost ±0,1° natočení. Opozičně se ke sklíčidlu umístí koník  
pro oporu při upínání profilu. Tato přídavná zařízení jsou vidět na obrázku č.24. Sklíčidlo je v 
útrobách stroje situováno tak, aby upnutý materiál směřoval do pracovní oblasti laseru.  
V této oblasti se za normálních podmínek nachází opěrný rošt, na který se při 2D řezání 
položí plech. Rošt musí mít v případě použití rotační osy odstavnou "parkovací" polohu, aby 
se dal vsunout profil pro řezání. 

Obr. č. 24 Sklíčidlo a koník rotační osy [44] 
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 Poté co je rošt zaparkován se může vložit profil. Vsune se do sklíčidla, které se buď 
mechanicky, nebo hydraulicky sevře a vycentruje tak profil na střed rotační osy. V případě,  
že se jedná o krátký profil, není zapotřebí použití koníka, který by profil podepřel. U delších 
trubek a jeklů se koník s hrotem nasune do trubky z druhé strany, aby obrobek takzvaně 
neházel. Řezná hlava se poté pohybuje nad osou obrobku a díky otáčení rotační osy se 
zhotovují výřezy do profilu. Znamená to, že při řezání trubek laser pracuje ve 3 řízených 
osách. Protože je laserové zařízení primárně určeno pro řezání plechů, není zde možnost 
natočení řezné hlavy. Veškeré výřezy jsou tedy zhotoveny kolmo na materiál. Není zde tedy 
možnost zhotovovat úkosy a v případě jejich potřeby je nutno zařadit mezioperaci  
před svařováním.  
 Starší verze přídavné rotační osy měly neprůchozí sklíčidlo, takže délka profilu byla 
limitována délkou pracovní oblasti laseru. Novější verze mají průchozí sklíčidlo a ke stroji lze 
připojit prodlužovací box. Ten je vidět na obrázku č. 25. Tento mobilní box slouží jako ruční 
zakladač materiálu.  Mimo to má i jiné výhody. Můžeme skrz něj vsunout materiál jež je delší 
než pracovní oblast stroje. Boxy lze navíc skládat za sebe a můžeme si tak vytvořit zásobník 
pro libovolně dlouhý hutní materiál. Taktéž se díky němu šetří materiál a operační čas. Box 
můžeme využít i při výrobě krátkých dílců.Založíme do něj profil v dodávané délce  
a do sklíčidla poté vsuneme jen potřebnou délku a vyřežeme do něj co potřebujeme bez 
zbytečných přídavků na upnutí. Navíc odpadá operace řezání na pile pro vychystání materiálu 
pro rotační osu.  

 Přestože se při řezání profilu pohubuje rotační osa a řezná hlava popojíždí v jedné ose nad 
řezaným profilem, je důležité, aby řezná hlava konala pohyb ještě v jedné ose. A to sice v ose 
z - směrem nahoru a dolů. Mohlo by se zdát, že klasický 2D laser tuto osu nepotřebuje, 
nicméně je nutno polohovat řeznou hlavu dle tloušťky materiálu a taky díky senzorům 
reagovat na průhyb plechu. U řezání profilu tato osa nabývá na důležitosti. Když  

Obr. č. 25 Prodlužovací box pro dlouhé profily [46] 
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si představíme řezání kulaté trubky a její otáčení, respektive vzdálenost jednotlivých bodů 
povrchu trubky k ose, dojdeme k tomu, že poloha řezné hlavy je pořád ve stejné výškově 
pozici. U čtyřhranného jeklu nastává problém, že jednotlivé body povrchu mají proměnlivou 
vzdálenost od osy. To znamená, že lasery na tyto změny musí reagovat polohováním výšky 
řezné hlavy. Pro lepší představivost je to znázorněno na obrázku č.26. Většina 2D laserů  
má relativně malý rozsah v ose z, což může být problém při řezání čtvercových profilů.  
Ještě důrazněji tuto skutečnost pocítíme u obdélníkových profilů, kde je výškový rozdíl  
při poloze 0° a 45° tím větší, čím je větší rozdíl mezi stranami A a B. 

 Instalace nástavby v podobě rotační osy spolu s příslušenstvím je relativně levná metoda 
jak řezat profily (pokud nepočítáme pořizovací cenu laserového stroje, který firma vlastní). 
Přičemž cena nástavby se pohybuje okolo 1 milionu Kč, ceny trubkových laserů startují  
u 5 milionů Kč a běžně se jejich cena pohybuje okolo 10 milionu Kč. Nicméně je nutno 
počítat s tím, že laserové zařízení, které má možnost připojení rotační osy, je primárně určené 
pro plošné 2D řezání plechů. Tomu odpovídá i jeho koncepce a vychází z toho, že celková 
obsluha a používání nástavby není zcela optimalizována na rozdíl od trubkových laserů. Jedná 
se například o ruční zakládání a vybírání hotového kusu z útrob stroje. Samotnému řezání 
trubek předchází seřízení stroje z plošného řezání související s několika úkony. Jsou to tedy 
delší přípravné časy, které prodražují výrobek. Proces není možno automatizovat. Dále není 
možnost natočení řezné hlavy a zhotovení úkosů. S tím souvisí i nemožnost řezat otevřené 
profily typu H a I, u kterých by se laserová hlava nedostala do rohových míst. Sklíčidlo této 
nástavby má čtyřbodové upínání, u kterého se čelisti zavírají souměrně. Proto se například  
u obdélníkových jeklů musí použít speciálních přípravků pro uchycení. Další nevýhodu 
pocítíme při zpracování dlouhých výrobků. Obrobek je totiž na jedné straně pevně upnut ve 

Obr. č. 26 Polohování řezné hlavy během procesu 
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sklíčidle a na druhé straně je doražen koníkem. Jelikož při řezání laserová hlava putuje  
z jedné strany na druhou, není zde možnost podložit profil, protože by hrozila kolize  
či přeřezání podpěrného článku. V průběhu řezání může dojít k průhybu materiálu  
a vlivem toho k vyhotovení zmetku s nepřesně vyřezanými otvory ve středové části. Z toho 
vyplývá, že je tato varianta dělení trubek určená spíše pro malosériovou výrobu, případně pro 
výrobu vzorků. Počítá se s tím, že většinu času se bude využívat laser pro řezání plechů  
a rotační osa bude využívána jen jako doplňková funkce pro malý objem práce.  

5.2 Trubkový laser [47], [48] 
 Laserové zařízení jenž je primárně určeno pro řezání trubek. Tomu odpovídá jeho 
konstrukce a možnosti zhotovení profilu. Přestože princip je velmi podobný jako u rotační 
osy, jsou zde malé odlišnosti jenž dávají výhody trubkovému laseru. Jeden z hlavních rozdílů 
je v konstrukci sklíčidla. To je tvořeno čtyřmi otočnými válci, jež se svírají nezávisle na sobě. 
To znamená, že dva protilehlé válce mohou mít rozdílnou svírací hodnotu než zbylé dva 
protilehlé válce. Jednoduše si to lze představit při upínání obdélníkového profilu, který bude 
sevřen pevně válci ze všech čtyř stran, tak jak je to vidět na obrázku č. 27. 
 Další výhodou těchto válců je, že jejich rotační pohyb je strojně řízen. Umožňuje plynule 
pohybovat s profilem během  řezání v jedné ose a měnit tak délku jeho vysunutí. Řezná hlava 
je v blízkosti za válci. Díky pohybu válců není nutné, aby se řezná hlava pohybovala  
ve vodorovné ose. Toto konstrukční řešení trubkového laseru zaručuje, že se materiál 
neprohýbá a tím pádem jsou všechny výřezy a otvory zhotoveny s větší přesností. Navíc má 
většina zařízení tohoto typu podpěrný mechanismus, který je umístěn opodál. Nemůže tedy 
dojít k průhybu materiál ani vlivem velkého povysunutí profilu. Tím že je hlava  
na konstantním místě ve vodorovném směru ani nehrozí kolize podpěrného mechanismu  
a řezné hlavy. Samozřejmostí je rotační pohyb sklíčidla, jenž je myšlený jak rotace okolo osy 
profilu, tak aby bylo možné laserem řezat celý obvod profilu. 

Obr. č. 27 Sklíčidlo a sklopná řezná hlava trubkového laseru [47] 
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 Další specifická vlastnost, kterou se trubkový laser vyznačuje, je rotace řezné hlavy,  
tak jak je to vidět na předchozím obrázku č. 26. Rozsah tohoto pohybu je 90° a to sice 45°  
v kladném směru a 45° v záporném. To přináší možnost zhotovení úkosů na hranách profilu. 
Může se tak odstranit mezioperace srážení hran před svařováním či jinou následující operací. 
Sražení je ve všech místech řezu pravidelné a má danou hodnotu (odchylka ±0,2 mm) podle 
modelu, z kterého se generuje program pro CNC. V praxi se často srážení hran provádí 
pomocí ruční brusky a výsledný tvar hran nebývá zcela pravidelný, což se při řezu na laseru 
eliminuje. Stejně tak je možné provést na trubkovém laseru zahloubení díry pro šroub  
a mnoho dalších tvarových prvků spojených se zkosením hran. Laserové možnosti dovolují 
řezat materiál o tloušťce stěny 8mm. Zároveň ale není možné u toho profilu zhotovit šikmý 
řez přes celou tloušťku, protože by hodnota řezu přesáhla limitující vzdálenost 8 mm. Z toho 
vyplývá, že maximální možné sražení hrany pod úhlem 45° je zhruba 5,7 mm.  
 U trubkového laseru bývá zvyklostí, že součástí zařízení jsou i prvky automatizace. 
Popřípadě je možné si je v různých variantách dokoupit, aby celý proces běžel plynule bez 
zásahu člověka. Jedním z takových zařízení je zakladač a podavač materiálu (obrázek č. 28). 
Ten má velký zásobník na polotovary, jenž se do něj dají naskladnit v délkách od dodavatele, 
popřípadě zakrácené na požadované délky. Podavač si ze zásobníku automaticky odebere 
jeden kus profilu, který je posuvným mechanismem dopraven ke sklíčidlu a řezné hlavě.  
V případě, že se jedná o jakékoliv jiné profily než je kulatá trubka, zařízení si natočí tento 
profil dle naprogramování do správné polohy. Stroj přesně ví do jaké vzdálenosti má profil 
posunout a upnout. Podavač rozpozná délku polotovaru a umí si spočítat, kolik kusů je možno 
vyrobit z daného polotovaru včetně přídavků na uchycení, tak aby nedošlo k vyrobení 
krátkého zmetku. Stroj je také možno naprogramovat tak, aby z celé tyče vždy nechával 

Obr. č. 28 Zásobník a podavač polotovarů [45] 
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zbytky o určité délce (například 1 metr), pro možné použití k výrobě dalších výrobků. 
V případě že podavač rozpozná, že už má krátký polotovar, zbytek profilu odloží  
a automaticky si ze zásobníku odebere nový kus. Součástí automatizace je i odebírání 
hotových výrobků. Po dokončení laserového procesu je hotový dílec vysunut a podle typu 
odebírání dál putuje na určené místo. Standardem je mírně nakloněný dopravník, na kterém se 
výrobky shromažďují. Jsou i varianty typu robotického ramena, či polohovatelného zařízení  
s magnety, přísavky a čelistmi jenž přepraví profily například na paletu v určitém počtu kusů. 
Existuje i varianta odebírání rozměrově menších dílců. Pro ty je určen takzvaný "šuplík",  
do kterého po odřezání kusy odpadnou. Z šuplíku se kusy dopravují do externě uloženého 
zásobníku, tak aby je obsluha mohla bezpečně odebírat i během procesu řezání. Při velkých 
sériích je tedy jedinou starostí doplňování polotovaru do zásobníku a odebírání hotových 
kusů. 
 Výhodou trubkového laseru je, že do sklíčidla je možné upnout nejrůznější profily, jaké si 
je možno jen představit a to jak uzavřené profily tak i otevřené.Pár netypických profilů, které 
je možno řezat jsou vidět na obrázku č. 29. 

Všechny tyto typy je možno obrábět bez speciálních upínacích přípravků. Zařízení obsahují 
různé typy měřících sond, jenž detekují polohu profilu a natočí si je dle potřeby. Podle 
výrobce a typu zařízení se sklíčidla u trubkových laserů mírně liší, avšak u většiny zařízení je 
průměr profilů limitován maximálním rozevřením sklíčidla. To se u většiny trubkových laserů 
rozevírá do hodnoty cca 250 mm. Délkově nás limituje typ zakládacích a odebíracích zařízení. 
Trubkáče zvládnou zhotovit až 6-ti metrové výrobky, což se ale promítne ve velikosti zařízení 
a při těchto schopnostech zabírá hodně místa na hale. Materiálově jsme omezeni podle typu 
zdroje laserového zařízení. Lasery používají buď CO2 nebo vláknový zdroj. S ohledem  
na zvolený typ laseru jsme schopni řezat konstrukční oceli, nerez, měď, hliník a tak dále. 
Díky způsobu odkládání, které může být velmi šetrné, nedochází k mechanickému poškození 
vnějších ploch, což může hrát velkou roli například v nábytkářském průmyslu, kde je 
požadována určitá vizuální kvalita. Další výhodou je popsaná automatizace, jež výrazně 
urychlí celý proces a navíc nevyžaduje výrazně proškolenou a kvalifikovanou obsluhu. 
Zařízení jsou navíc navrhnuté tak, aby zvládaly třísměnné či nepřetržité provozy.  
Ze zmíněných výhod je patrné, že tato zařízení jsou schopny zhotovit velké objemy zakázek  
a jsou velmi vhodné pro sériovou práci. 

Obr. č. 29 Příklady tvarů řezaných profilů [45] 
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5.3 5-ti osé laserové obráběcí centrum [48], [49] 
 Multifunkční centrum určené na speciální aplikace spojené s laserovým řezáním  
či svařováním. S předchozími zařízení určenými ke zpracování profilů toho už moc 
společného nemá. Nejedná se o stroj, který by byl primárně určen na řezání profilů, ale spíše  
o stroj, jenž dokáže řezat jakékoliv trojrozměrné objekty i s proměnlivou tloušťkou stěny. 
Konstrukcí velmi připomíná portálovou frézku, s tím rozdílem, že namísto vřetena a frézy je 
umístěna řezací laserová hlava. Ta je umístěna na jednom z hlavích prvků konstrukce a to sice 
na příčníku. Hlava se po příčníku může pohybovat vodorovně v ose X a také měnit svoji 
výškovou polohu svisle v ose Z. Příčník se pohybuje ve směru Y po vysokých ložích, 
popřípadě je pevně spojen s nosnými sloupy, jenž se pohybují po ložích umístěných přibližně 
v úrovni stolu. Zařízení má kromě těchto os konající translační pohyb i dvě řízené osy jež se 
pohybují rotačně. Tyto dva rotační pohyby jsou konány v upínací hlavě pro výstup laserového 
zdroje, jež umožňují naklonění laseru do potřebné polohy pro řezání. Posledním z hlavních 
prvků zařízení je pevný stůl pod portálem, na který se umísťují polotovary.Tento stůl 
zpravidla obsahuje upínací systém, pro zafixovaní objektu do pevné polohy. Zpravidla se 
jedná o T drážky pro uchycení polotovaru pomocí upínek. 
 Některé varianty zařízení mají stůl umístěný na pojezdových kolejnicích, tak aby stůl mohl 
vyjíždět z a do pracovní oblasti. Čímž se dá proces automatizovat. Mezitím co laser obrábí 
dílec zafixovaný na stole nebo speciálním přípravku, probíhá upínání dalšího kusu na stole 
umístěném mimo zařízení. Po skončení procesu odjíždí celý stůl i s hotovým kusem ven  
z pracovní oblasti a plynule najíždí polotovar, tak aby laser měl co nejmenší prostoje a jeho 
kapacita byla co nejvíce využita. Náznak automatizace můžete vidět na obrázku č. 30. 

 Tento typ zařízení využívá diskové nebo vláknové lasery, jejichž paprsek se může snadno 
doprovázet pomocí optického vlákna umístěného na konstrukci. CO2 lasery by vyžadovaly 
vysoce odrazivé hubice, které špatně snášejí pohyb a zdaleka by nemohlo být dosahováno 

Obr. č. 30 Automatizovaný stůl obráběcího centra [48] 
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takových dynamických změn jako u optického vlákna. Navíc toto centrum je určeno pro 
speciální aplikace, což je spojené i s různými typy řezaného materiálu. Proto se používají 
zmíněné pevnolátkové lasery, které mohou řezat větší škálu materiálu na rozdíl od CO2, kde 
nemůžeme řezat například měď.   
 Mezi hlavní výhody patří všestrannost spojená s možností řezat takřka cokoliv. Podle 
velikosti portálu a upevňujícího stolu jsme pak limitováni v rozměrech řezaného objektu. 
Existují i zařízení odpovídající velkostí běžné automatické pračce, které jsou určeny pro 
precizní malé dílce s vysokou přesností. Naopak jsou i portály, pod které by se dalo 
zaparkovat dodávkou, jež jsou většinou určené pro svařované konstrukce, které se doobrábějí 
po svařovaní. Typickým dílcem, jež se řeže na 5-ti osém centru, jsou tzv. tailored blanks. 
Jedná se o speciální přístřihy pro výrobu karoserie zhotovené z materiálů s rozdílnou pevností  
a tloušťkou (pro úsporu materiálu a zachování pevnostních vlastností). Tyto přístřihy se 
svařují, lisují a v neposlední řadě se často laserem zhotovují výřezy, tak jak je to vidět  
na obrázku č.31.Proto je ideální toto zařízení, které díky 5-ti řízeným osám zvládne řezat 
nejrůznější záhyby a tvarové prvky. Stroj umí v průběhu řezání měnit svoje parametry, čímž 
umožňuje přechod mezi rozdílnými tloušťkami materiálu. 

 Co se týče řezání profilů je tento stroj využíván na speciální zaúhlené rámy nebo profily  
s netypickými tvarovými prvky. Jedním s takových případů jsou lisované hliníkové profily, 
které se dnes hojně používají v mnoha oblastech. Díky rotačním prvkům na hlavě laseru je 
toto zařízení schopné vyhotovit zkosení a šikmé řezy.Pevná portálová konstrukce dobře 
odolává okolním vibracím a zaručuje vysokou rozměrovou přesnost řezaných dílců. 
Nevýhodou zařízení je vysoká pořizovací cena. Vzhledem k počtu řízených os, patří mezi 
nevýhody i náročnost naprogramování určitého dílce. Na rozdíl od předchozích variant je zde 
i větší riziko kolize řezné hlavy a obrobku. Proto bychom pravděpodobně nevyužili tento stroj 
pro řezání obyčejných profilu jako je trubka nebo jekl. Zařízení se hodí pro opravdu speciální 
tvarové  dílce, které by jinou metodou vyrobit nešly. Často se tato zařízení využívají v oblasti 
automotive, kde splňují vysoké nároky na přesnost a kvalitu výchozích dílců a díky 
automatizaci k vysoké produktivitě.  

Obr. č. 31 Řezání otvorů v tailored blank [48] 
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5.4 Robotické rameno [50], [51], [52] 
 Toto zařízení se velmi podobá předchozímu 5-ti osému laserovému zařízení. Robotická 
ramena (obrázek č.32) jsou stále rozrůstající se trend ve strojírenství, které využívají  
6 řízených os. Jejich nespornou výhodou je obrovská flexibilita, jež je jasnou odezvou na stále 
větší diverzifikaci výroby a menší výrobní dávky. Na koncový segment robotického ramena 
lze umístit jakékoliv nástroje od manipulátorů až po hybridní svařovací hlavy a tak není divu, 
že se vyvinuly i varianty s laserovou hlavou pro řezání. Roboti stejně jako laserová centra 
využívají diskové a vláknové laserové zdroje, jejichž paprsek je dopravován optickým 
vláknem. Výkon laserů se liší v závislosti na účelu použití robotického zařízení, ale může 
dosahovat až 20kW pro řezání a svařování silných materiálů. 
 Existuje několik variant a kinematických uzpůsobení robotických ramen, mezi 
nejrozšířenější však patří varianta se 3 rameny a 6 klouby poskytující 6 stupňů volnosti. 
Ramena jsou většinou vyrobeny z litiny, jež dobře tlumí vibrace. Bývají dutá, tak aby uvnitř 
mohly být umístěny důležité prvky jako jsou motory, převody a kabeláž a nepřekážely tak  
v manipulačním prostoru, přičemž by hrozilo jejich poškození. Celkové rozměry odpovídají 
požadavkům na velikost obráběných dílců, čím větší dílec tím větší rameno. Souvisí s tím  
i robustnost a nosnost ramene. Vzhledem k tomu, že koncový segment je řezná hlava, která se 
nevyznačuje velkou váhou, můžeme si dovolit zvolit lehčí typy robotů. Ty se vyznačují menší 
hmotností a v důsledku toho dosahují vyšších rychlostí a dynamických změn při procesu 
řezání. Mezi důležité charakteristiky robota patří i jeho pracovní oblast. Vzhledem k různé 

Obr. č. 32 Schéma manipulačního prostoru ramene [52] 
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kombinaci kinematických vazeb se mění oblast, kam je rameno schopné dosáhnout svým 
koncovým segmentem, na kterém je umístěn nástroj. Ne všechny kloubové prvky mají plný 
rozsah pohybu. U rotačních vazeb potom může být rozsah například 45°. Pří kombinaci  
6-ti takových prvků je poměrně složité si představit pracovní prostor robota. K tomuto účelu 
slouží diagramy ukazující dosah ramene tak jak je to vidět na obrázku č.32. 
 Co se týče robotů používaných pro laserové aplikace, všechny spadají do IV. třídy  
z hlediska bezpečnosti, proto musí být vždy uzavřeny v pracovní buňce, která chrání 
především obsluhu ale i objekty před laserovým paprskem. Stěny buňky nesmí propouštět 
nebezpečné záření a v případě, že je laser používán pro řezání pozinkových plechů, které  
při tepelném dělení uvolňují karcinogenní a jedovaté látky, musí buňka obsahovat efektivní 
odsávání. Celý proces může být automatizován podobně jako tomu je u předchozího  
5-ti osého centra. Do pracovního prostoru laseru postupně najíždí a odjíždí pracovní stůl  
s obrobkem, jenž laser opracovává. U robotického ramene občas dochází k využití otočného 
strojově řízeného stolu. V souvislosti s pracovním prostorem, se u některých součástí není 
možné dostat do zákrytu na odvrácenou stranu polotovaru. Proto se používají otočné stoly,  
jež jsou řízeny strojově a nebo manuálně. U strojově řízených se plynule zhotoví celý kus  
na 1 operaci. U manuálně otočných se po dokončení určité části musí manuálně otočit stůl  
a laser poté na druhou operaci kus dodělá. Některé lasery jsou vybaveni odměřovací sondou, 
tak jak je to vidět na obrázku č. 33. Ta dokáže načíst přesnou polohu polotovaru včetně všech 
důležitých parametrů. Sonda je díky několika nasnímání polohy schopna vyhodnotit možné 
tvarové odchylky a laser pak může cíleně tyto odchylky srovnat. Není nutné tedy polotovar 
upínat do přípravku na "tisíciny" přesně. 

 Robotické ramena jsou vhodná na řezání velmi složitých dílců. Zároveň je jejich výhodou 
velká flexibilita a tak zařízení může řezat malé plošné dílce a plynule přejít na opracování 
zmíněných tailored blanks. Pravděpodobně bychom si zařízení nepořizovali čistě pro řezání 

Obr. č. 33 Odměřovací sonda jako součást řezné hlavy [45] 
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obyčejných jeklů, ale při rozmanité výrobě lze zařízení k těmto účelům využít. Mezi výhody 
ramene patří vysoká přesnost spojená s vysokou dynamikou a rychlostí celého procesu. Díky 
možnostem naklonění řezné hlavy laser může zhotovit sražení hran a výřezy pod úhlem. 
Vývoj robotických ramen jde dopředu a již nevyžadují časté preventivní údržby. Stroje jsou 
spolehlivé a bez servisu jsou schopné fungovat bez poruchy až sto tisíc hodin nepřetržitého 
provozu. Mezi nevýhody patří nemožnost opracovávat velké dílce v zákrytné části na rozdíl 
od portálových laserových center. Typické uplatnění robotů s laserovou hlavou pro řezání je  
v automobilovém průmyslu (obrázek č.34) nebo ve firmách, ve kterých se pracuje se 
složitými dílci. 

 

  

Obr. č. 34 Využití robotů v automobilovém průmyslu [51] 
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6 PROBLEMATIKA ŘEZÁNÍ PROFILŮ [44], [47], [53], [54] 
 Řezání profilů již není žádnou novinkou. Od počátku vývoje zařízení pro dělení profilů s 
sebou nesou tyto technologie určitá úskalí, ostatně jako je to u všech ostatních technologií. 
Některé moderní zařízení eliminují případné problémy, ale u nástavbových zařízení či horších 
variant se s těmito problémy musí počítat.Na některé z nich je potřeba myslet dopředu a 
eliminovat je při programování, jiné se projeví až na stroji, kde se musí odladit. 
 Jedním takovým problémem je zhotovení šikmých řezů, popřípadě sražení hran. 
Při šikmém řezu totiž dochází k problému nerovnoměrného dopadu zaostřeného paprsku  
na materiál. Úhel dopadu záření může být pozitivní nebo negativní, tak jak je to vidět  
na obrázku č. 35. 

V souvislosti s řeznou rychlostí a nastavenými parametry se výsledný řez u těchto variant 
mírně liší. Všeobecně se u šikmých řezů zvyšuje drsnost povrchu. To že laser nedopadá 
kolmo na povrch, ovlivňuje i absorpci záření. Pozitivní sklon vykazuje lepší absorpci a tím 
pádem i vyšší účinnost. Zatímco negativní sklon působí lépe na rovnoměrnější průřez 
materiálu. U obou variant se musí počítat s tím, že při sklonu paprsku dochází ke změně 
tloušťky řezaného materiálu. Tím se naráží na další problém a to sice, že většina laseru 
používaných pro řezání trubek pracuje s jednou sadou parametrů řezání v průběhu celého 
procesu. To není ideální vzhledem k proměnlivé tloušťce materiálu při řezání pod úhlem. 
Například při řezání plechu o síle 3 mm pod úhlem 45° dochází k navýšení tloušťky  
na cca 4,2mm, tedy navýšení o 40%. Musí se tak zvolit optimální charakteristiky pro rozsah 
tloušťky.Hlavními regulovanými parametry jsou výkon a poloha ohniska. U nedostatečného 
výkonu by mohlo dojít k neprořezání materiálu, naopak u velkého výkonu k nadměrnému 
tavení, vzniku otřepů a opálených hran. Z experimentů Ing. Mullicka,PhD.vychází najevo,  
že u tavného řezání by poloha ohniska měla být na spodní hranici materiálu a pokud se jedná 
o rozsah tlouštěk (tedy kolmý řez a řez po úhlem), tak se lepší kvality řezu dosáhne  
při nastavení polohy ohniska pro větší z daných tlouštěk. Jinými slovy u kolmého řezání bude 
ohnisko pod materiálem a při přechodu na šikmý bude na spodní hranici materiálu. Tomuto 
problému se vyhneme u zařízení, které umí regulovat parametry (tedy i výkon a ohnisko) 
plynule v průběhu řezání a pro každý případ budou nastaveny optimální hodnoty. Hodnota 

Obr. č. 35 Úhel dopadu laseru na řezaný materiál [53] 

46 
 



úhlu nesmí přesáhnout 45°, protože by hrozilo odražení paprsku od materiálu a tím ohrožení 
obsluhy a zařízení. U více reflexivních materiálu jako je měď platí ještě přísnější omezení.  
 Mezi problematické jevy patří také vady objevující se na protější straně uzavřeného profilu 
vzniklé působením laseru. Toto téma hodně souvisí s nastavením řezných podmínek.  
U tabulového formátu jsme zvyklí, že odlaďujeme parametry výhradně podle výsledného řezu 
materiálu. Pod plechem se totiž nenachází nic, co bychom kvalitativně hodnotili a ovlivňovali 
například změnou výkonu. U jeklu nastává problém, že pod řezaným materiálem se nachází 
druhá strana uzavřeného profilu. Můžeme tedy nastavit ideální řezné parametry tak,  
že výsledný řez bude perfektní, ale zároveň prořežeme i druhou stranu profilu, což je 
samozřejmě nežádoucí.Při špatně zvolených parametrech nemusí dojít nutně k prořezání,  
ale k částečnému natavení a tepelnému ovlivnění dané oblasti. V případě že řežeme 
tlustostěnné profily, z řezné spáry odchází o to více materiálu, čím je tloušťka profilu silnější. 
Roztavený kov a páry kovu jsou vehnány do vnitřních útrob trubky. Část může být odvedena 
pomocí odsávacího zařízení (pokud stroj takové zařízení zahrnuje), ale zbytek ulpívá  
na vnitřních stranách trubky. Vzhledem k tomu že uvnitř profilu již není ideální ochranná 
atmosféra, malé rozptýlené části rychle oxidují. To je možné vidět na obrázku č. 36.  
Při ulpívání však většinou nedochází k tepelnému ovlivnění stěn materiálu, takže si materiál 
zachovává své pevnostní charakteristiky a převážně se jedná spíše o estetickou vadu. Vrstva 
oxidů může být natolik velká, že by mohla způsobit problémy při dalším zpracování jako je 
svařování. V tom případě se musí upravit řezné parametry nebo zařadit mezioperace očištění.  

 

Obr. č. 36 Zoxidovaná vnitřní část trubky 
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 Dalším problémem je zvýšené zahřívání materiálu a problémy spojené s tím. Materiál se 
zahřívá při řezu na dvou místech. V místě samotného řezu a zároveň na protilehlé straně 
profilu. Problematické jsou zvláště díly, které mají hodně otvorů blízko u sebe. Vlivem 
zahřátí se materiál při řezu postupně snáze taví a zhoršuje se kvalita hran. Toto je možné vidět 
na obrázku č. 37a na obr. č. 38 shora, kde jsou vidět "zuby" v řezu. Je zde naznačen začátek 
řezu a směr paprsku. Je vidět, že na začátku je kvalita poměrně dobrá a postupně se zhoršuje.  

 

Obr. č. 38 Pohled shora na "vykousané" zuby 

Obr. č. 37 Degradující kvalita řezné hrany 
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Více problematické jsou koncové - obvodové řezy (zvláště ty které jsou na celém obvodu 
kolmé k materiálu), kde se materiál zahřívá o to více. Může se stát, že se nám pří takovém 
řezu materiál i svaří. Když si představíme řez kruhové trubky, materiál se ze začátku řeže  
a zahřívá. Po natočení trubky o 180° se nám již přeřezaný a zahřátý materiál znovu intenzivně 
ohřívá vlivem vyfukující se taveniny a rozptýleného paprsku. Výsledkem je, že v místě, kde 
měl být profil rozdělen, je naopak z půlky svařen (v tom nejhorším případě). Častěji se stává, 
že vlivem dvojitého ohřevu se materiál nataví a zhorší se kvalita řezu. Ukázkový případ těchto 
vad je na obrázku číslo č. 39. Směr řezu známe z předchozího obrázku č. 37, žluté úsečky 
vymezují oblast, kde paprsek zahříval materiál dvakrát. Nejdříve řezal oblast "1", přičemž 
rozptýlený paprsek ohříval oblast "2". Při řezu oblasti "2" je vidět, že se zhoršila kvalita řezu  
a zároveň rozptýlený paprsek natavil hranu v oblasti "1". Tyto problémy se řeší nejčastěji 
úpravou výkonu a řezné rychlosti. Ti zkušenější operátoři nastavují i polohu ohniska a tlak 
plynu. Případně se materiál řeže pulzním režimem laseru, což nemusí vést vždy k lepšímu 
výsledku a také se výrazně zvyšuje čas řezání a tím náklady. Když se znovu zaměříme  
na obrázek č. 39, můžeme si všinout pěkného a kvalitního řezu ve spodní části trubky.  
Při celkové kvalitě řezu bychom nejspíše upravovali parametry tak, abychom docílili lepšího 
řezu v oblasti "1" a "2", čím by se nám nejspíše naopak zhoršila kvalita ve spodní části.  
Z toho plyne, že řezání profilů je oproti řezání plechů náročnější co se týče zkušeností  
a znalostí obsluhy laseru a občas je provázáno s časově náročným odladěním parametrů, 
přičemž se hledá kompromis mezi kvalitou a technologickou funkčností. 

Obr. č. 39 Vady vzniklé dvojím ohřevem materiálu 

49 
 



 Zařízení určené pro řezání 
profilu, které nemají řeznou 
hlavu upevněnou na rotační 
vazbě dělí materiál vždy kolmo  
k ose profilu. To se projevuje 
specifickými úkazy, s kterými je 
nutno počítatat už v samotném 
návrhu součásti. To že se hlava 
nemůže naklápět nám například 
znemožní zhotovit ostrou špičku 
na hraně materiálu u seříznutých 
profilů pod úhlem. Jak to 
dopadne, když se budeme snažit 
naprogramovat špičku na tomto 
zařízení je možné vidět  
na obrázku č. 40 a pod ním 
na obrázku č. 41 je vidět, jak se 
musí profil namodelovat  

a naprogramovat. Laser pojede  
po dráze teoretické špíčky a díky 
kolmému řezu nám vznikne 
schodek o velikosti tloušťky stěny 
profilu. Kdybychom poté chtěli 
jekl přiložit na rovnou plochu, 
bude nám překážet přebytečný 
materiál, který by bylo potřeba 
obrousit. 
 Stímto zařízeníjsme schopni 
vyrobit i dílce, jež mohou dosedat 
na plochu pod úhlem, aniž 
bychom museli profil  
v následující operaci zabrušovat. 
Tato problematika se nám více 
projevuje u nepravidelných 
profilů, mnohostěnů a trubek.  
Pro lepší pochopení je to vidět na 
obrázku č. 42, kde je foto kruhové trubky, která může dosedat na plochu pod úhlem 45°. 
Přesto je vidět na dalším obrázku č. 43, že celý řez je proveden kolmo k ose profilu. Jak je 
vidět samotný tvar plochy tvořené řeznou hranou je velmi složitý. Při důkladném 
prozkoumání obrázku č. 43 si lze všimnout, že na první polovině trubky řezná hrana vstupuje 
do vnitřní části a v druhé z ní vystupuje. Z toho lze odvodit jak trubka bude dosedat na 
plochu. Podle teoretických předpokaldů bude dotek plochy trubky tvořen uzavřenou křivku 
(nikoliv plochou), tak jak je to patrné z obrázku č.44, kde toto znázorňuje žlutá křivka. 

Obr. č. 41 Správné naprogramování dílce 

Obr. č. 40 Nesprávné naprogramování dílce 
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 Obr. č. 43 Dosedací křivka Obr. č. 44 Kolmý řez k ose trubky 

Obr. č. 42 Trubka s dosedajícím úhlem 45° 
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 Jak je vidět z předchozích obrázku jedná se o velmi složitý tvar, který není zcela 
jednoduché namodelovat pomocí běžných metod v 3D CADech. Z obrázku č. 44 je také 
patrné, že dráha laserové hlavy při řezání není v jedné rovině (na rozdíl od žluté křivky, 
kterou lze promítnou do jedné roviny). Kdybychom vymodelovali a naprogramovali běžně 
zkosenou trubku, výsledkem by bylo, že vlivem vystupujícího materiálu by nám vznikla 
dosedající křivka, jež by byla mírně zaoblená a na plochu by doléhala pouze dvěma body. 
Naštěstí moderní CAD/CAM softwary zahrnují funkce, díky kterým lze vytvořit tyto plochy 
poměrně jednoduše. Můžeme tak modelovat i složitější tvary, jako je například dosedání 
trubky na trubku nebo průniky profilů a podobně. Na obrázku č. 45 je vidět modelování a 
vzniklý tvar u průniku čtyřhranného jeklu trubkou, pod ním je na obrázku č. 46 vidět reálný 
kus. Díky postprocesorům v CAM části softwaru je stejně tak jednoduché naprogramovat 
pohyb řezné hlavy a vřetene. 

 

Obr. č. 46 Reálný kus s průchozím otvorem 

Obr. č. 45 Modelování průchozího otvoru u trubky 
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 Další část se týká problematiky pálení více kusů. U trubkových laserů celý proces upínání 
a odebírání profilu probíhá v automatizovaném režimu a dílce jsou proto vyráběny s větší 
přesností po jednom kusu. U nástavby v podobě rotační osy procesy upínání a odebírání 
probíhají ručně a jsou spojeny s prostoji, které se snažíme co nejvíce minimalizovat. Snahou 
je pálit co nejvíce kusů na jedno upnutí. Toho se nejvíce využívá při pálení krátkých kusů, 
kde máme 2 možnosti upnutí. S použitím dorazného koníka nebo bez. Pokud máme větší 
dílce, kde hrozí průhyb a tím vytvoření nepřesného dílu, volí se upnutí s dorazem koníka.  
Tím se zafixuje výšková poloha profilu na začátku a na konci. Doraz koníka se musí 
regulovat tak, aby nedošlo ke vzpěru profilu. Zároveň musí být dostatečně silný, aby udržel 
profil přeříznutý na více kusů pohromadě. Je zajímavé, že koník udrží například rozřezanou 
1,8m tyč, z které se vyrábí 3 kusy po 0,5 metru. Přítlačná síla totiž není to jediné, co drží kusy 
pohromadě. Při koncovém řezu profilu dochází k bodovému sváru mezi kusy. Jakmile laser 
obřeže celý obvod profilu, dojde k tomu, že koník dorazí hotový kus k polotovaru  
o vzdálenost řezné spáry. Než se paprsek po řezu vypne, ještě na zlomek vteřiny vytvoří mezi 
přiraženými konci profilu „key hole“. Ta po vychladnutí přejde ve svar, který udrží přiražené 
kusy u sebe. Po dokončení procesů a uvolnění dorazu koníka, lze kusy od sebe jednoduše 
odlomit, bez výrazného otřepu po odlomení. Ne vždy se proces zcela povede, občas se stane, 
že se v průběhu rozřezaná trubka zbortí. Kdy se trubka zbortí a kdy vydrží pohromadě záleží 
na konkrétních případech souvisejících s typem profilu, jeho velikostí, tvarem koncového řezu 
a podobně. Takže rozhodnout kolik kusů je možno vyrobit při jednom upnutí záleží na 
zkušenostech a konkrétní situaci. Občas nezbyde než vyzkoušet a čekat, zda se proces povede 
nebo ne. V případě, že řežeme krátké dílce, u kterých nehrozí prohnutí, nepoužijeme dorazný 
koník a necháme dílce volně padat do spodní části pracovní oblasti. Nemusíme tedy potom 
kusy od sebe odlamovat a také nehrozí, že by se částečně nařezaná trubka vzepřela a volné 
kusy by poškodili řeznou hlavu. Jak dílce seskládáme k sobě záleží na nás, ale můžeme využít 
funkcí softwaru, které nám napoví jak co nejlépe umístit dílce k sobě, abychom ušetřili co 
nejvíce materiálu (viz obrázek 47). Když řežeme velké profily, které by mohly po odřezání 
poškodit vnitřní část stroje svým pádem, používáme dorazný koník. Po dokončení řezného 
cyklu drží díl pohromadě doraz koníku, díl se proto musí podepřít a až poté se může uvolnit 
příraz koníka. 

   

Obr. č. 47 Úspora materiálu vhodným programováním [54] 

53 
 



7 EXPERIMENT 
 Jak již bylo popsáno v první kapitole, cílem je optimalizovat proces řezání jeklů 
na laserovém zařízení a tím docílit lepších výsledků při svařování. Podstata samotného 
experimentu spočívá ve zhotovení vzorků s různým typem zámků pomocí laserového dělení  
a vyhodnocení, zda tyto zámky mají vliv na výslednou přesnost po svařování. 
 Pro svůj experiment jsem zvolil čtvercový profil z materiálu S235JRH o rozměrech 
40x40x3 mm (délka strany x délka strany x tloušťka stěny), protože se ve firmě Hestego, kde 
jsem experiment prováděl, používá nejčastěji.Svařované konstrukce mají různý úhel napojení 
dvou profilů. Po domluvě s doc. RNDr. Liborem Mrňou, Ph.D. jsem pro jednoduchost zvolil 
pravoúhlý spoj, který se bude upínat pomocí přípravku, tak aby simuloval jakékoliv úhlové 
napojení. Délka napojujících se ramen je 400 mm, aby měření výsledného úhlu mělo určitou 
vypovídající hodnotu a zároveň se nespotřebovalo mnoho materiálu. Tento hutní materiál  
se standardně dodává v 3m délkách a z jednoho kusu polotovaru je tedy možné zhotovit  
3 svařené vzorky se započítáním přídavku na upnutí a prořezů. Obě ramena jsou vzájemně 
spojena můstky, tak aby tvořili jeden kus. Můstky se poté ohnou, tak aby dvě ramena vytvořili 
požadovaný tvar. Náčrtek měřeného vzorku je vidět na obrázku č. 48. Jako referenční vzorek 
slouží svařenec zhotovený ze dvou kusů jeklů, které byly seříznuty pod úhlem na pásové pile. 

Obr. č. 48 Náčrtek měřeného vzorku 
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7.1 Materiál vzorků 
 Jako polotovar pro výrobu vzorků byl použit svařovaný dutý čtvercový profil o rozměrech 
40x40x3 z konstrukční nelegované oceli S235JRH. Tento polotovar se řídí normou ČSN EN 
10219-1, která udává technické dodací podmínky, včetně intervalů vymezující chemické 
složení a pevností charakteristiky. V příloze P1 je možné vidět atest k polotovarům, jež byly 
použity pro výrobu vzorků. Z hodnot uvedených v atestu byl proveden výpočet uhlíkového 
ekvivalentu CEV dle IIW (Mezinárodní svářečský institut) viz rovnice č. 7.1. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶 +
𝑀𝑀𝑀𝑀
6

+
𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑀𝑀𝑚𝑚 + 𝐶𝐶

5
+
𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝐶𝐶𝐶𝐶

15
 [%] 

 

                             𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0,1 + 0,66
6

+ 0,025+0,005+0,001
5

+ 0,022+0,07
15

= 0,23 %                 (7.1)          

Z výsledků je patrné, že materiál je zaručeně svařitelný i bez předehřevu. 

7.2 Použité zařízení pro dělení 
 Zhotovení vzorků probíhalo ve firmě Hestego a.s., která disponuje několika zařízení pro 
dělení hutního materiálu. Pro můj experiment jsem využil laserové zařízení ByStar Fiber 4020 
s rotační osou a pásovou pilu ARG 250 Plus. 

7.2.1 ByStar Fiber 4020 s rotační osou 
 Jedná se o pevnolátkový vláknový laser s výkonem 6 kW a maximální rychlostí 
polohování 120 m/min. Výkon lze regulovat v rozmezí 600W až po maximum 6000 W, pro 
optimální nastavení parametrů u různých typů materiálu. Lze s ním řezat konstrukční ocel do 
tloušťky 30mm, nerez a hliník do 20 mm, mosaz a měď do 15 mm. Označení 4020 
představuje pracovní oblast a to sice 4 m x 2 m, přičemž celá tato oblast je uzavřená  
a odvětrávaná. To umožňuje řezání i pozinkovaných plechů. Tento laser je nejnovějším 
modelem firmy Bystronic a proto obsahuje mnoho funkcí, které usnadňují celý proces  
a umožňují nepřetržitý provoz stroje. Součástí zařízení je nástavba rotační osa, díky které lze 
řezat profily do průměru 315 mm. Zařízení je možno vidět na obrázku č. 49 a technické 
specifikace stroje jsou uvedeny v příloze P2. 

 Obr. č. 49 ByStar Fiber 4020 firmy Bystronic [46] 
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7.2.2 ARG 250 Plus S.A.F. 
 Pásová pila od firmy Pilous, která se řadí do kategorie hydraulických poloautomatů. Hlavní 
motor zařízení má výkon 2,2 kW. Konstrukce stroje je velmi robustní, vyrobená z šedé litiny, 
jež dobře pohlcuje vibrace. Na této pile 
lze řezat materiály do průměru 250 mm. 
Rychlost pásu je 15-90 m/min a při 
vhodně zvolené pilovém pásu lze řezat 
širokou škálu materiálu včetně nerezi a 
nástrojových ocelí. Pila je umístěna na 
otočném stole, který umožňuje řezat 
materiály pod úhlem od -45° do +60°. 
Zařízení obsahuje několik funkcí jako 
chlazení obrobku, doraz materiálu  
s laserovým odměřováním, přítlačné 
hydraulické zařízení a podobně. 
Součástí jsou dopravníky pro snadnou 
manipulaci s materiálem. Stroj je vidět 
na obrázku č. 50 a jeho technické 
specifikace jsou uvedeny v příloze P3. 

7.3 Varianty vzorků 
 Řezání na laseru umožňuje do profilu vyřezat takřka jakýkoliv tvar a to otvírá možnosti 
konstruktérské představivosti. Trendem u svařovaných profilů je zhotovení různých typů 
zámku, které do sebe zapadají, čímž se vymezí vůle a odstraňují se tak případné rozměrové 
nepřesnosti. S tím souvisí i skládání více kusů do jednoho, za pomocí takzvaných "V" výřezů 
v profilu. Funguje to tak, že například místo dvou svařovaných ramen o délkách  
300 a 500 mm zhotovíme jeden 800 mm dílec, který bude mít ve vzdálenosti 300 mm od kraje 
"V" výřez. Pomyslný tvar V je zhotoven v profilu tak, že na spodní straně jeklu je profil 
spojený. Tento spoj se následně ohne, čímž nám vznikne požadovaný tvar. Výhodou těchto 
jednokusů je samotná soudržnost dílce. V běžné výrobě se u původní varianty 2 kusů může 
stát, že nám důsledkem různých vlivů například dojde materiál a nemáme stejný počet obou 
výrobků, také může dojít k záměně dílců nebo například umístění každého kusu  
na meziskladě je rozdílné a musí se dohledávat. Tím nám vznikají problémy, které většinou 
souvisí s prostoji a zvýšenými náklady. Toto vše odpadá při spojení dvou dílců do jednoho. 
Další výhodou je zmíněné rozměrové vymezení, které nám při správném konstrukčním 
návrhu zajistí stabilnější rozměrovou toleranci. Do oblasti "V" výřezů navíc lze umístit 
zámky, jež nám způsobují lepší dosedání a vymezení vůle při ohybu dvou ramen. Na jedné 
straně výřezu je vystupující tvarový prvek a na druhé straně je díra odpovídající tvarovému 
prvku. Při ohybu do sebe tyto prvky zapadají. Díky laserovému řezání mohou mít nejrůznější 
podobu jako jsou obdélníky a díky vhodně zvolenému tvaru, mohou tyto zámky do sebe 
zapadnout a zafixovat dvě ramena, jež jsou plně ohnutá a bez odpružení. Nejčastěji  
se u tohoto případu jedná o tvar "omega", tak jak je to vidět na obrázku č. 51. 

Obr. č. 50 ARG 250 Plus S.A.F. [10] 
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Obr. č. 52 Zámek typu "omega" [54] 

 Před výrobou měřených vzorků jsem 
testoval vhodnost jednotlivých typů zámků. 
Jednalo se obdélníkový zámek, půlkruhový 
zámek a zámek typu omega. Tyto vzorky 
jsem zhotovil se zkrácenými rameny a 
testoval obtížnost jejich zacvaknutí. Zároveň 
jsem pozoroval jak na sebe zámky doléhají. 
Jako první jsem testoval typ omega, protože 
jako jediný zamezuje odpružení dvou ramen 
při ohybu a tím pádem by měl být 
nejvhodnější pro přípravu před 
svařováním.Při testování se však ukázal jako 
nevhodný. Podmínkou všech vzorku je totiž 
spojení dvou ramen pomocí můstků. Z toho 
vyplývá, že se dvě ramena musí mírně 
vychýlit při zackvaknutí, jinak bychom 

nedostali tyto tvary přes sebe do cílené 
polohy. Vzhledem k tloušťce materiálu  
3 mm bylo vychýlení poměrně obtížné a muselo být vynaloženo velké síly. Navíc po této 
namáhavé činnosti byla ramena mírně zkroucena. Pro jednodušší vychýlení dvou ramen jsem 
zúžil můstky, na kterých ramena drží při sobě. Vychýlení probíhalo snáze, do doby než se 
můstky deformovali natolik, že došlo k jejich meznímu stavu a lomu. Názorně je to vidět na 
obrázkuč.52. Je zde vidět, že při dané tloušťce musí dojít k opravdu velkému vychýlení. Z 
toho plyne, že tento typ zámku je vhodný pouze pro tenkostěnné profily, kde se vlivem 
tloušťky zmenší potřebné vychýlení a navíc materiál nepůsobí takový odpor. 

Obr. č. 51 Lom můstku způsobený nadměrnou deformací 
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Další ze zkoumaných zámků měl obdélníkový tvar, který se ukázal jako ne příliš vhodný. 
Přestože u některých vzorků doléhal pěkně, u jiných vzorků nastával problém u zacvaknutí. 
Při ohybu dochází k tomu, že se ramena občas mírně vychýlí a tím pádem vystouplý tvar 
obdélníku nezapadne přesně do připravené díry. Pro znázornění je to vidět na obrázku č. 53.  
I při umístění zkosení či rádiusů do rohu obdélníkového tvaru nedocházelo k plynulému 
přilehnutí obou ramen. Při zmenšení vystupujícího členu docházelo ke snazšímu zacvaknutí, 
ale logicky vznikla větší vůle mezi prvky a tím pádem by mohlo dojít k horší výsledné 
rozměrové odchylce ramen a k nerovnoměrné mezeře mezi materiály při svařování. 

 Poslední z testovaných typů zámků byl půlkruh. Ten se ukázal jako nejvhodnější pro můj 
řešený experiment. Protikusy na sebe dobře doléhaly. I při vychýlení ramen při ohybu 
docházelo k plynulému dovření. Jak vyplývá s předchozího obrázku č. 53, půlkruhové tvary 
se sklouznou o hrany. První ze vzorků byl zhotoven s ostrou špičkou mezi půlkruhem a 
rovnou částí. Ta způsobovala mírné zaseknutí a špatné klouzání hran. Později jsem do rohů 
umístil rádius, který vykazoval lepší manipulaci a snadnější dovření. Jedinou nevýhodou 
ramen je, že nezafixují dvě ramena v cílové poloze a po úplném dohnutí dojde k mírnému 
odpružení. 
 Ze zmíněných typů zámků jsem se tedy pro měřený experiment rozhodl zvolit půlkruhový 
tvar, s kterým jsem dál pracoval. Další modifikací těchto zámků byla velikost půlkruhu a jeho 
umístění na seříznuté úhlopříčce jeklu, za účelem zda tyto parametry budou mít vliv na 
výslednou přesnost po svaření. Co se týče velikosti pracoval jsem z dvěma rozměry a to sice 
s poloměry 5 mm a 8 mm. Každý z těchto průměrů jsem umístil ve vzdálenosti ½,⅔ a ¾ od 
ohybu na úhlopříčce seříznutého jeklu (výkresy viz příloha P5 až P11). Znázorněno je to na 
obrázku č. 54. Od každého typu jsem zhotovil 3ks pro věrohodnost měření.  

Obr. č. 53 Kompatibilita prvků při vychýlení ramen o hodnotu x 
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7.4 Svařování vzorků [55], [56] 
 Vzorky se svařovaly metodou MAG, pomocí inventorového svařovacího zařízení Phoenix 
451 Expert a podavače drátu Drive 4X HP. Pro všechny vzorky bylo nastaveno svařovací 
napětí U=18,1V; svařovací proud I=155 A a posuvu drátu vr=3,5m.min-1, což odpovídá 
krátkému oblouku se zkratovým přenosem. 
 Pro svařování byl použit ochranný plyn STARGON C-18, který má chemické složení 82 % 
argon a 18 % CO2 a řadí se do skupiny plynů M21 dle ČSN EN ISO 14175 (EN439). Drát pro 
svařování byl OK Aristorod 12.50 o průměru 1,2 mm. Dle ČSN EN ISO 14341 se jedná  
o G 42 4 M21 G3Si1 s přibližným složení 0,1% C; 0,9% Si a 1,5% Mn. Co se týče použitého 
ochranného plynu a drátu, obě varianty jsou vhodné pro svařování konstrukčních  
a nízkolegovaných ocelí. 
 Nejprve byly svařeny referenční vzorky 
sestavující se ze dvou samostatných ramen 
zhotovených na pásové pile. Poté byly 
stejným způsobem svařeny vzorky vyrobené 
na laseru, které mají dvě ramena spojena 
pomocí můstku a navíc mají zámky v 
různých provedení.U nařezaných vzorků z 
pásové pily bylo nutné obrousit ostré špičky 
před svařováním. Vzorky z laseru ostrou 
špičku neobsahují, tak jak je to vidět na 
obrázku č. 55. Ostatní hrany u vzorků se 
před svařováním pouze očistily. 

Obr. č. 54 Znázornění vzorků s rádiusy a polohou umístění 

Obr. č. 55 Mezera po ohybu vzorků 
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Obr. č. 56 Upínaní vzorků pomocí svěrek 

Vzorky mají simulovat jakékoliv úhlové napojení jeklů, proto se upínaly pomocí svářečských 
svěrek k přípravku, který má tvar dle požadovaného úhlu napojení jeklů, tak jak je to vidět na 
obrázku č. 56. Pro můj experiment to byl úhel 90°. 

 Postup svařování byl následující, nejdřív se vzorek nabodoval po obvodu sváru v rozích a 
to vždy do kříže, aby se částečně zamezilo deformacím způsobených napětím po svařovacím 
procesu. Následně se svařili koutový svar, rohový svar a nakonec dva tupé sváry.  
Pro znázornění je postup vidět na obrázku č. 57. 

Obr. č. 57 Postup svařování vzorků 
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7.5 Měření vzorků 
 K měření vzorků bylo využito 3D měřící zařízení Mitutoyo Crysta-Apex S776 s dotykovou 
měřící sondou PH10MO (technické specifikace viz příloha P4). Odchylka tohoto stroje je 4 
μm na metr měřené délky.Měřenou veličinou byl úhel, jenž svírají dvě svařená ramena. Před 
samotným měřením se svařenec zafixoval na podložku a nasnímala se jeho poloha pomocí 
sondy, která detekovala dílec na 10-ti místech, jak je to vidět na obrázku č. 58 pomocí žlutých 
značek. 

Samotné měření probíhalo tak, že sonda detekoval součást na 4 místech. To je znázorněno  
na předchozím obrázku č. 58 pomocí červených značek. Software zařízení poté vyhodnotil 
úhel mezi dvěma přímkami, které byly programově zhotoveny na základě nasnímaných bodů. 
Na obrázku č. 59 je vidět proces detekování. 
 
  

Obr. č. 58 Zafixování vzorku včetně detekovaných a měřených bodů 

Obr. č. 59 Detekování bodů na svařenci 
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7.6 Výsledky měření 
 Naměřené výsledky jsem shrnul do několika tabulek a grafů. Celkem se jednalo  
o 7 vzorků, z toho každý zhotovený 3x pro věrohodnost měření (21 vzorků dohromady). První 
typ vzorku byl zhotoven na pásové pile bez zámku a nese označení 1 - pila. Dalších 6 typů 
vzorku se řezalo na laseru se zámky a jsou označeny 2 - laser až 7 - laser. Těchto 6 vzorků se 
mezi sebou lišilo velikostí půlkruhu zámku (R5 a R8) a dále posunutím zámku na úhlopříčce 
řezu směrem od ohybu dvou ramen. Hodnoty posunutí byly 1/2; 2/3 a 3/4 délky úhlopříčky 
směrem od ohybu ramen. Výsledky jsou v tabulce č.2 a pod ní jsou znázorněny v grafu č. 1. 

Tab. č. 2 Naměřené hodnoty úhlu u jednotlivých vzorků  
Č. vzorku 

[-] 
Rádius 
[mm] 

Poloha      
[-] 

Naměřený úhel [°] 
Průměr [°] Směrodatná 

odchylka [°] 1 2 3 

1 - pila — — 
89°15'34'' 89°38'50'' 89°10'40'' 

89,36 0,25 
89,26 89,64 89,17 

2 - laser 5  1/2  89°55'21'' 90°1'53'' 90°12'9'' 
90,05 0,14 

89,92 90,03 90,20 

3 - laser 5  2/3  90°6'53'' 90°7'4'' 90°1'13'' 
90,08 0,05 

90,11 90,12 90,02 

4 - laser 5  3/4  
90°7'44'' 90°0'40'' 89°56'45'' 

90,02 0,09 
90,12 90,01 89,94 

5 - laser 8  1/2  89°45'40'' 90°18'27'' 89°43'49'' 
89,93 0,29 

90,30 89,72 89,93 

6 - laser 8  2/3  89°56'59'' 89°24'24'' 89°55'3'' 
89,75 0,30 

89,94 89,40 89,92 

7 - laser 8  3/4  
90°10'21'' 90°1'48'' 89°53'7'' 

90,03 0,14 
90,17 90,02 89,88 

  

Graf č. 1 Naměřený úhel v závislosti na tvaru zámku 
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Z tabulky č. 2 a grafu č. 1 lze vyčíst určité poznatky. Graf znázorňuje průměrné hodnoty spolu 
se směrodatnou odchylkou. Jak je vidět vzorek nařezaný na pile vykazuje nejhorší naměřené 
hodnoty a i rozsah hodnot je poměrně široký. Vzorky zhotovené na laseru s poloměrem 8 mm 
se více přibližují hodnotě úhlu 90°, ale jejich rozsah hodnot je taktéž široký. Nejlépe jsou na 
tom vzorky s R5, které mají navíc i relativně úzké pásmo směrodatné odchylky. Nicméně 
body v grafu jsou zhotoveny z průměru naměřených úhlů a dle mého názoru nemají zcela 
dobrou vypovídající hodnotu pro tento konkrétní experiment (při dvou vzorcích s hodnotami 
úhlu 88° a 92° by průměr vycházel nejlépe a to 90°). Proto jsem sestavil tabulku č. 3, ve které 
je vidět odchýlení vzorku od úhlu 90°. Pro lepší orientaci jsou zde barevně zvýrazněny kladné 
a záporné odchylky od úhlu, navíc hodnoty, které přesahují odchylka > 0,15% jsou 
zvýrazněny sytější barvou. Tabulka č. 3 obsahuje také průměr z daných hodnot a taktéž 
průměr z absolutních hodnot odchylek. Pod tabulkou je graf č. 2, ve kterém jsou uvedeny 
průměrné absolutní hodnoty odchylek vzhledem k typu vzorku. 
Tab. č. 3 Odchylky úhlů vzorku od 90° 

Č. vzorku 
[-] 

Rádius 
[mm] 

Poloha    
[-] 

Odchylka od 90° [%] 
Průměr [%] Průměr abs. 

hodnot [%] 1 2 3 
1 -pila — — -0,83 -0,40 -0,92 -0,71 0,71 

2 -laser 5  1/2  -0,09 0,03 0,22 0,05 0,11 
3 - laser 5  2/3  0,12 0,13 0,02 0,09 0,09 
4 - laser 5  3/4  0,14 0,01 -0,07 0,03 0,07 
5 - laser 8  1/2  -0,27 0,34 -0,31 -0,08 0,30 
6 - laser 8  2/3  -0,06 -0,66 -0,09 -0,27 0,27 
7 - laser 8  3/4  0,19 0,03 -0,13 0,03 0,11 

 

Graf č. 2 Odchylka od úhlu 90° v závislosti na tvaru zámku 
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 Na začátek vyhodnocení bych chtěl podotknout, že vzorky procházely několika procesy 
(dodání jeklu, řezání, upínání, svařování, chladnutí, manipulace, měření), z nichž každý mohl 
mít vliv na výsledky experimentu. Jak je vidět z předchozí tabulky č. 3 a grafu č. 4, vzorky 
vykazují určité závislosti podle druhu zámku. U prvního vzorku nařezaného na pile je vidět, 
že odchylky od úhlu 90° jsou největší a to až několikanásobně oproti ostatním vzorkům. 
Všechny naměřené odchylky u toho vzorku byly záporné. To může být způsobené tím, že při 
nastavování úhlu řezu na pásové pile došlo k nastavení o něco málo většího úhlu než 45°. 
Vzhledem k upínání ramen při svařování k přípravku s 90° vznikla mezi rameny rozšiřující se 
mezera směrem od rohového svaru ke koutovému a vlivem teplotního napětí se vzorky stáhly 
více směrem ke koutovému svaru. Vzorky s rádiusem R8 dopadly lépe, a z grafu jde vidět, že 
odchylka postupně klesá se zvětšující se vzdáleností umístění zámku. Toto stejné chování 
odchylky lze pozorovat i u vzorků s rádiusem R5. V obou případech je odchylka ve 
vzdálenosti 1/2 největší a nejmenší u 3/4. Což by mohlo potvrzovat možné vysvětlení, že 
vymezení vůle zámku je realizováno nejlépe na nejdelší vzdálenosti od osy ohybu dvou 
ramen, zatímco čím blíže se přibližujeme k ose ohybu, tím je vymezení spolu s odchylkou 
horší. U vzorků nařezaných laserem celkově lépe dopadly vzorky s půlkruhem o velikosti R5 
oproti R8. Odchylky jsou přibližně 2x menší. Myslím si, že by tento fakt mohl být způsobený 
velikostí dosedací plochy. Při porovnání křivek vzniklých spojením části úhlopříčky a 
půlkruhu zámku zjistím, že křivka u R8 je delší. Tím pádem je i větší dosedající plocha dvou 
ramen. Vzhledem k pravděpodobnosti je větší šance výskytu nerovností u větší plochy a tím k 
horšímu dosedání větších ploch. Jednoduše řečeno, kdybychom vyřezali tvarově velmi složitý 
zámek do obou ramen, pravděpodobnost že tyto protikusy na sebe přesně dolehnou je malá. 
Nicméně z grafu je patrné, že nejlepšího výsledku bylo dosaženo u půlkruhu s R5, umístěného 
ve 3/4 vzdálenosti úhlopříčky směrem od osy ohybu. Na obrázku č. 60 je možné vidět některé 
ze svařených vzorků. 

  Obr. č. 60 Příklady svařených vzorků 
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8 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
 Jedním z cílů diplomové práce je zpracování technicko-ekonomického zhodnocení, což je 
nedílnou součástí výroby ve strojírenství. Ve zhodnocení jsem uvažoval ceny jednotlivých 
operací a materiálů při různých technologiích výroby dané součásti, což je možné vidět v 
tabulce č. 4. Pro lepší představu o ceně výrobku jsem uvažoval různé výrobní dávky. V 
tabulce jsou dále uvedeny hodinové sazby a cena materiálu za 1 kg.  
 Časy jednotlivých operací jsou rozděleny na přípravný čas na dávku tb, výrobní čas ta1 a 
ta2. Toto rozdělení jsem provedl záměrně u svařování, aby bylo viditelné jak se liší časy při 
různém technologickém předzpracování.Ta1 představuje přípravu a upínání 1 kusu součásti a 
ta2 značí proces svařování. U řezání na pile je ta1 delší z důvodu nutnosti obroušení ostrých 
špiček a upínání, naopak u řezání na laseru se prodlužuje svařování vlivem svařování zámků. 
Dalším rozdílem je váha materiálu u jednotlivých technologií. U řezání na laseru je nutno 
počítat s přídavkem na upnutí a dodávaného 3 m profilu (10,23 kg) jsme schopni vyrobit 3 
kusy součásti. Pro řezání na pile nejsou nutné takové přídavky a z profilu jsme schopni 
vyrobit 7 kusů ramen, tedy 3,5 kusů součásti. S tím souvisí i čas operace u pásové pily. 
Zatímco co u 1 kusu výrobku provedeme 2 řezy pro výrobu dvou ramen, pokud řežeme z celé 
tyče, je nutné provést 8 řezů pro vytvoření 7 ramen. Při normovém času 3 minuty na řez nám 
poté vyjde, že k výrobě 7 kusů ramen z celého profilu je čas potřebný pro výrobu 1 kusu 
ramene 3,4 minuty (6,8 min součást). 
Tab. č. 4 Ekonomické vyhodnocení jednotlivých operací a materiálu 

    
Výrobní dávka 

    
1 ks 20 ks 100 ks 

    čas [min/ks] 
(m [kg/ks]) 

cena 
[Kč/ks] 

čas [min/ks] 
(m [kg/ks]) 

cena 
[Kč/ks] 

čas [min/ks] 
(m [kg/ks]) 

cena 
[Kč/ks] 

    

ře
zá

ní
 n

a 
la

se
ru

 řezání na 
laseru 

1800 
Kč/h 

tb 9 270 0,45 13,5 0,09 2,7 
ta 2,1 63 2,1 63 2,1 63 

svařování 480 
Kč/h 

tb 10 80 0,5 4 0,1 0,8 
ta1 1 8 1 8 1 8 
ta2 3,5 28 3,5 28 3,5 28 

materiál 28 Kč/kg 3,41 95,48 3,41 95,48 3,41 95,48 
cena celkem [Kč/ks] 544,48 211,98 197,98 

  

ře
zá

ní
 n

a 
pi

le
 

řezání na 
pile 

350 
Kč/h 

tb 7 40,8 0,35 2,0 0,07 0,4 
ta 6 35 6,8 40,25 6,8 40,25 

svařování 480 
Kč/h 

tb 10 80 0,5 4 0,1 0,8 
ta1 2 16 2 16 2 16 
ta2 3 24 3 24 3 24 

materiál 28 Kč/kg 2,93 82,04 2,93 82,04 2,93 82,04 
cena celkem [Kč/ks] 277,9 168,3 163,5 

 
 Z tabulky je patrné, že z ekonomického hlediska lépe vychází varianta výroby řezání na 
pile, přičemž je vidět, že při větší výrobní dávce se ceny přibližují. Nutno podotknout, že 
výsledky z měření vycházely lépe ve prospěch řezání na laseru. Tyto odchylky mohou 
představovat zdlouhavější montáž tohoto svařence do sestavy, která navyšuje náklady. Navíc 
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u technologie řezání na pile máme daná dvě ramena zvlášť, což může představovat případné 
problémy. Může dojít k záměně kusů při svařování a výrobě zmetků. Dále lze předpokládat, 
že při výrobě větší dávky různě dlouhých ramen bude probíhat nejdříve výroba 1. druhu 
ramena a následně 2. druhu ramena. Může tedy dojít k tomu, že umístění kusů na meziskladě 
bude různé, což bude představovat dvojité náklady na manipulaci spojenou dohledáním a 
evidencí výrobků. Výsledná cena výrobku spojená s těmito mezioperačními náklady by mohla 
být předmětem dlouhodobého zkoumání. V praxi se však většinou s těmito náklady 
nekalkuluje a o daném způsobu výroby rozhoduje převážně suma cen strojírenských operací. 
 Kdybych měl vyrobit konkrétní typ součásti odpovídající mému experimentu, 
pravděpodobně bych se rozhodl pro výrobní variantu řezání na pásové pile i s přihlédnutím na 
horší úhlové odchylky po svařování. V praxi se však můžeme potkat s dílci, jež obsahují 
nemálo otvorů pro následnou kompletaci sestav. Zhotovení těchto otvorů na laseru by trvalo 
pár vteřin a výsledná cena by se prodražila o nepatrně málo korun. S největší 
pravděpodobností by tato cena byla nižší v porovnání s cenou řezání na pásové pile a 
následnými zámečnickými operacemi.  
 Jen pro zajímavost, když se znovu vrátíme k tabulce č. 4 a zaměříme se na jednotlivé časy 
operací, zjistíme, že výrobní čas potřebný pro výrobu 1 kusu součásti vychází lépe ve 
prospěch laserové technologie. Při propočtu výrobní dávky 20 kusů by výroba s využitím 
laseru zabrala 151 minut, zatímco výroba s pásovou pilou 253 minut.Z toho plyne, že laser je 
více produktivnější. Proto dalším důležitým faktorem při volbě technologie je nacenění 
operací v souvislosti s marží, tedy za kolik Kč výsledný produkt prodáme zákazníkovi. 
Budeme uvažovat pouze čas a cenu operace řezání jeklu během jedné směny v třísměnném 
provozu. Cenu za tuto operaci pro zákazníka bychom vyčíslili například na 80Kč. Výsledný 
zisk můžeme vidět v tabulce č. 5. 

Tab. č. 5 Porovnání zisku během 7,5 h směny 

 
laser pila 

 sazba stroje [Kč/h] 1800 350 
 přípravný čas tb [min] 9 7 
 strojní čas ta [min] 2,1 6,8 
 počet ks/7,5h [ks] 210 65 
 cena na kus [Kč/ks] 64,3 40,4 
 nacenění operace [Kč] 80 80 
 zisk na kus[Kč/ks] 15,7 39,6 
 zisk za směnu [Kč/směna] 3297 2574 
  

 Jak je vidět i při dražší ceně za kus při laserovém řezání by byl výsledný zisk větší, protože 
laser má větší produkci. Nicméně je z tabulky možno odvodit, že zatímco marže u řezání na 
pile je 98%, u laserové technologie je pouze 24%. Z toho je patrné, že volba dané technologie 
výroby je velmi komplexní záležitost spojená i s momentálním vytížení jednotlivých 
pracovišť ve firmě a plánováním výroby.   
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9 ZÁVĚRY 
 Řešenou problematikou byla optimalizace laserového dělení profilů se čtvercovým 
průřezem. Konkrétně tedy návrh a zhotovení vymezovacích zámků u profilů, které by měly 
zpřesnit a zjednodušit následné svařování. V úvodu práce jsou shrnuty možné technologie pro 
zpracování profilů, typy laserů používané pro dělení v průmyslu, metody laserového dělení  
a laserová zařízení používané pro dělení profilů. Dále je zde popsána problematika řezání 
profilu na laseru, kde je mimo jiné uvedeno několik osobních poznatků získaných  
při zhotovování vzorku. 
 Zhotovení vzorku proběhlo ve firmě Hestego a.s., která z těchto typů profilů vyrábí 
konstrukce pro kapotáže obráběcích strojů. Pro výrobu vzorků bylo použité laserové zařízení 
ByStar Fiber 4020 s rotační osou a pásová pila ARG 250 Plus S.A.F.. 
Jako polotovar pro výrobu vzorků byl použit profil se čtvercovým průřezem o rozměrech  
40 mm x 40 mm x 3 mm z materiálu S235JRH, což je běžně svařitelná konstrukční ocel. 
 V experimentální části je rozbor různých typů zámků zohledňující jejich výhody  
a nevýhody. Na základě tohoto rozboru byl pro testování laserového dělení zvolen půlkruhový 
zámek s hodnotami poloměru r = 5 mm a r = 8 mm, umístěný na úhlopříčce řezu  
ve vzdálenosti 1/2; 2/3 a 3/4 od osy ohybu. Tedy vliv velikosti a posunutí na výslednou 
přesnost. Jako referenční kus sloužil vzorek zhotovený na pásové pile bez zámků.  
Tyto vzorky se následně svařovaly metodou MAG a měřil se výsledný vnější úhel, který 
svírají dvě svařené ramena. 
 Dle srovnání je dosaženo lepší přesnosti u vzorků se zámkem oproti vzorkům bez zámku. 
Při porovnání vzorků z hlediska velikosti půlkruhu zámku, dosahovaly lepší přesnosti vzorky 
s menší hodnotou poloměru R5 mm. Naměřené hodnoty odchylek byly přibližně 2x menší 
oproti R8. Vzorky s poloměrem R8 mají navíc větší rozsah odchylek (větší směrodatnou 
odchylku). Srovnání vzorků vzhledem k umístění zámku od osy ohybu dopadlo lépe  
ve prospěch více vzdálených zámků. Z experimentu tedy vyplývá, že nejlepší přesnosti bylo 
dosaženo u vzorku s velikostí půlkruhu r = 5 mm a vzdáleností 3/4 úhlopříčky řezu směrem 
od osy ohybu. 
 V technicko-ekonomickém zhodnocení byly stanoveny ceny pro výroby součásti  
u technologie výroby pomocí laserového řezání a řezání na pásové pile. Jsou zde rozepsané 
ceny jednotlivých operací s přihlédnutím na různé výrobní dávky. Z porovnání vychází 
levněji výroba s využitím pásové pily. Pro výrobní dávku 20ks je cena zhotovení součásti 
168,3 Kč, naopak u laseru je to 211,98 Kč. V poslední části technicko-ekonomického 
zhodnocení je nastíněná problematika při volbě konkrétní výrobní technologie.  
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SEZNAM SYMBOLŮA ZKRATEK 
Zkratka/Symbol  Jednotka  Popis 
A [%]  Tažnost 
CAD [-] Computer aided design 
CAM [-] Computer aided manufacturing 
CEV [%] Uhlíkový ekvivalent 
cg [%] Čistota plynu 
CNC [-] Computer numerical control 
CO2 [-] Oxid uhličitý 
CW  [-]  Kontinuální režim laseru 
DDL [-] Direct diode laser - polovodičový laser 
DPSS [-] Diode pumped solid state 
Fe [-] Chemický prvek - železo 
h [kJ/mol] Měrná energie 
He [-] Chemický prvek - helium 
I [A] Proud 
Kč [-] Korun českých 
LPSS [-] Lamp pumped solid state 
N2 [-] Molekula dusíku 
Nd [-] Chemický prvek neodym 
O2 [-] Molekula kyslíku 
P [ W]  Výkon 
p [bar] Tlak plynu 
R [mm] Rádius 
Ra  [μm]  Průměrná aritmetická úchylka profilu povrchu 
Re  [MPa]  Mez kluzu materiálu  
Rm [MPa]  Mez pevnosti materiálu 
Rz5  [μm]  Průměrná výška profilu 
s [mm] Tloušťka 
TEM [-] Módová struktura paprsku 
t [°C] Teplota 
ta [min] Strojní čas 
ta1 [min] Strojní čas - příprava 1 kusu 
ta2 [min] Strojní čas - výroba 1 kusu 
tb [min] Přípravný čas 
U [V] Napětí 
YAG  [-]  Yttriový hlinitý granát (Y3Al5O12) 
Yb  [-]  Chemický prvek ytterbium 
v  [m/s]  Rychlost řezání 
vr [m/min] Rychlost posuvu drátu 
η  [-]  Součinitel účinnosti  
λ [nm] Vlnová délka 
ω [W/cm2]  Hustota nergie 
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SEZNAM PŘÍLOH 
P1 Atest profilu 40x40x3 z materiálu S235JR 
P2 Technické specifikace stroje ByStar Fiber 4020 
P3 Technické specifikace stroje ARG 250 Plus S.A.F. 
P4 Technické specifikace stroje Mitutoyo Crysta-Apex S776 
P5 Výkres vzorku nařezaného z pily bez zámků 
P6 Výkres vzorku nařezaného na laseru se zámkem R5 a umístěním 1/2 
P7 Výkres vzorku nařezaného na laseru se zámkem R5 a umístěním 2/3 
P8 Výkres vzorku nařezaného na laseru se zámkem R5 a umístěním 3/4 
P9 Výkres vzorku nařezaného na laseru se zámkem R8 a umístěním 1/2 
P10 Výkres vzorku nařezaného na laseru se zámkem R8 a umístěním 2/3 
P11 Výkres vzorku nařezaného na laseru se zámkem R8 a umístěním 3/4 
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