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ABSTRAKT 

Cieľom tejto práce bude kritické zhodnotenie využitia laserových strojov v 

strojárskom priemysle a to najmä s dôrazom na malé a stredné podniky zamerané na 

delenie laserom. je najvhodnejsie pouzitie vlaknoveho laseru. Hodnotilo sa použitie 

laserových strojov a ich širokospektrálne uplatnenie na rôzne typy materiálov. Za použitia 

technologie laserového rezania sa úspešne vytvorila súčiastka s optimálnou kvalitou. 

Vďaka tomuto komponentu bol navrhnutý experimentálny model, ktorý opisuje aké 

množstvo tohto výrobku musí byť vytvorené, aby sa firma udržala na trhu. Výsledky 

naznačujú, že pre malé a stredné firmy využívajúce laserové rezacie stroje je najvhodnejšie 

použitie vláknového laseru. 

Klíčová slova 

Laser, laserové stroj, malá a stredná firma, malá firma, laserové rezanie 

 

ABSTRACT  

This thesis aims to critically evaluate the use of laser machines in the engineering 

industry, and with particular emphasis on small to medium-size companies focused on 

laser cutting. The usage of laser machines and their broad-spectrum application to various 

types of materials were evaluated. Using laser cutting technology, a component  with 

optimal quality was successfully created. Thanks to this component, an experimental 

model was proposed, which describes how much of this product must be created for the 

company to stay on the market. The results suggest that using a fiber laser is the most 

suitable for small and medium-sized companies using laser cutting machines. 

Key words 

Laser, laser machine, small and medium company, small company, laser cutting 
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ÚVOD 

Pri pohľade na rýchlosť, akou plynie dneštný život, nejde povedať, že sa  

nepodpisuje vo všetkých sférach. Strojný priemyslel nie je výnimkou a čo viac, čas v ňom 

zohráva veľmi dôležitú úlohu. Od priemyselnej revolúcie skrz manufaktúry sa človek 

snažil znižovať pracovný čas a dosahovať stále impozantnejších, presnejších 

a  dômyselnejších spôsobov, ako obrábať kovy a iné materiály. Dnes sú jednými 

z najefektívnejších a časovo najvýhodnejších spôsobov obrábanie rýchlorezné technológie 

inak aj HSC (high speed cutting). Jednou z najvýznamnejších technológií reprezentujúcich 

tento obor je laserové obrábanie. Laser sa stal súčasťou našeho sveta v pädesiatych rokoch 

minulého storočia kedy sa položili základy pre kvantovú elektroniku a z tohto oboru sa 

v priebehu niekoľkých rokov vyvinuli prvé laserové stroje. Slovo laser pochádza 

z anglického spojenia slov Light microwave amplification by stimulated emition 

of  radiation čo v preklade znamená zosilňovanie mikrovĺn stimulovaním emisií žiarenia. 

V počiatkoch tohto vynálezu sa zdalo , že zosilňovanie elektromagnetického žiarenia sa 

bude týkať výhradne laboratórnych záležitostí nemajúc prírodnú analógiu. Neskôr sa 

vďaka jeho existencií vysvetlili spektrálne čiary vyžarované z medzihviezdnych oblakov. 

Postupom času sa laser integroval do bežného život a teraz sa ním môžeme stretnúť 

v širokom spektre aplikácií a odvetví počínajúc medicínskymi operáciami skrz dôkazy 

o  existencíí vesmírnych telies a teórií až po delenie kovov v strojárskom priemysle. Táto 

technológia sa stale neodmyslitelnou súčasťou aj v malých a stredných podnikoch 

sústredených na presné delenie širokého spektra materiálov za rôznymi účelmi. Obrábanie 

materiálov HSC technológiami sa bude naďalej posúvať a vytvárať progresívne možnosti 

znižovania strojných časov a efektivity práce v strojárskom priemysle [1].  
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2 CHARAKTERISTIKA LASEROVÝCH STROJOV 

V dnešnej dobe pod pojmom laser rozumieme lúč svetelného alebo tepelného 

elektromagnetického žiarenia. Jednotlivé lúče svetla sa môžu vzájomne poháňať 

a  zhlukovať do jedného lúča. Výsledný lúč bude koherentný, usporiadaný a sústredený v 

jednom smere. Vznik laserového lúča môžeme popísať modelovým mechanizmom tak, že 

pokiaľ dodáme atómu za bežných podmienok energiu, stúpa elektrón k najvyššej  

valenčnej vrstve, prípadne ak je valenčná vrstva zaplnená, stáva sa atóm nestabilným. 

Atóm má snahu vypustiť energiu a vrátiť sa do stavu úplnej rovnováhy. Nakoniec elektrón 

zostupuje späť do jeho pôvodnej pozície a do prostredia sa vypustí energia v podobe 

fotónu alebo fotónov. Napriek tomu táto elektromagnetická častica ešte laserom nie je. 

Pokiaľ tento fotón prechádza inými atómami, ovplyvňuje ich a majú schopnosť vypustiť 

rovnaké fotóny. Touto reakciou vzniká laserový lúč. Ten môžeme zosilniť pomocou 

zrkadiel. Vďaka nim  [1, 2]. 

1.1 Definícia laserového stroja 

Zariadenie, ktoré je schopné generovať laserový lúč a využívať ho pre operatívu 

budeme nazývať laserovým strojom. Jeho hlavné časti kooperujúce na tvorbe lúča budú 

zahŕňať laserovú hlavicu, budiace zariadenie, zdroj energie a chladenie. Laserová hlavica 

bude pozostávať z laserového média a rezonátoru. Laserové médium je zmes niekoľkých 

materiálov s vhodnými energetickými hladinami ktoré je priehľadné a má schopnosť 

odvádzať vytvorené teplo. Môže byť pevného, kvapalného alebo plynného skupenstva, 

výnimočne to môžu byť aj pary. Médium určuje vlnovú dĺžku žiarenia laseru. Druhou 

súčasťou hlavice je rezenátor, ktorý je optickým systémom stroja so schopnosťou 

zosilňovať elektromagnetické žiarenie. Skladá sa najmenej z dvoch zrkadiel, ktorých 

priemer a zakrivenie určujú charakteristiky žiarenia. Vďaka tejto súčasti sa určuje 

koherencia, priestorová charakteristika, intenzita a pravidelnosť žiarenia. Dôležitou 

súčasťou je aj budiace zariadenie, ktoré závisí na type média laserom využívaným. Plynné 

médium využíva elektrický výboj, ale je možné použiť aj fotodisociáciu, chemickú reakciu 

alebo expanzie plynov. Pevno-látkové lasery najčastejšie využívajú budenie výbojkami. 

Tieto procesy vytvárajú veľké teplo, ktoré je následne kompenzované chladiacim 

zariadením, ktoré najčastejšie využíva deionizovanú vodu [2, 3]. 

1.2. Druhy laserových strojov 

Laserové médium priamo charakterizujú vlastnosti laserového stroja. Najčastejšie sa 

podľa typu tohto média, vzťahuje jeho názov aj do názvu laseru. Pre konkrétne laserové 

médium sú vždy charakteristické fyzikálne vlastnosti. Z toho dôvodu a podľa konkrétnej 

aplikácie sú aj stroje delené do niekoľkých podskupín. V súčasnosti sa v strojárskom 

priemysle používajú najmä nasledovné druhy [2]. 

1.2.1. Pevnolátkové lasery 

Sú kategóriou laserov, kde využívame ako laserové médium  vybrúsený kryštálový 

valec, hranol alebo kotúč s vyleštenými čelnými hranami. Kryštál je vyrobený z rubínu, 

inak aj yttrium-aluminium-granátu podporovaného neodýnom (ND:YAG) z ktorých 

najviac využívaný je lithium-yttrium-fluorid (Nd:YLF). Koherentný pevno-látkový lúč 

lambda λ má hrúbku 1,06 μm a má maximálny výkon 4kW s účinnosťou 3-8%. Využívajú 

sa na laserové zváranie a vŕtanie ušľachtilých ocelí a zliatin. Ich výhodou je vysoká pulzná 

energia pre tieto aplikácie. Ich nevýhodou však je nízka účinnosť laserového lúča, veľké 
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nároky na chladenie, vysoká spotreba energie a krátka životnosť výbojek. To vytvára 

z tohto typu laserového stroja finančne náročný druh [2, 3, 4]. 

1.2.2. Plynové lasery 

Sú kategóriou laserov, kde sa ako laserové médium využíva plyn. Najvýznamnejšie 

technické lasery sú lasery s oxidom uhličitým, dusíkom a héliom. Koherentný lúč fotónov 

má vlnovú dĺžku 10,6 μm. Pracuje v kontinuálnom aj pulznom režime s účinnosťou 10-

15%. 

CO2 Lasery Sú jedným s najstarších používaných laserov v priemyslových 

aplikáciach kvôli jeho vysokej efektivite a to hlavne pri spracovaní plechu, zváraní a rezaní 

oceli až do hrúbky 45 mm. 

Vďaka jeho vlnovej dĺžke je vhodný pre delenie kovov ale aj koží, látok, dreva, 

papieru a iných na ktoré nejde použiť iné typy laserov s vlnovou dĺžkou okolo jedného 

mikrometra. CO2 laser s vlnovou dĺžkou 10,6 mikrometrov je teda vhodnejšou variantov. 

Nevýhodou jeho vlnovej dĺžky je vedenie lúču kde nejde použiť vlákno, ktoré je 

najčastejšie pri robotických aplikáciach, ale je nutné využívať systémy zrkadiel, ktoré sú 

náročné na konštrukciu ale aj údržbu [2, 3, 4]. 

1.2.3. Polovodičové lasery 

Je typ laserov, ktorých hlavným charakteristickým znakom je to, že funkcia je 

založená na vzniku stimulovanej emisie žiarenia v aktívnom polovodičovom materiály 

vytvárajúcom médium. Na rozdiel od ostatných druhov laserov sa deje prechod elektrónov 

medzi dovolenými energetickými pásmi, avšak nie medzi energetickými hladinami. Ako 

laserové médium sa používa najčastejšie Gálium arzenid (GaAs) , Kadmium sulfid (CdS) 

alebo Kadmium selén (CdSe). Budenie sa realizuje samotnými fotónmi, elektrónmi alebo 

elektrickým polom. Rezonátor je vytvorený vybrúsenými hranami polovodičového 

materiálu, ktorého podmienkou využitia je istý druh chladenia. Tieto typy laserov generujú  

vlnové žiarenie s dĺžkou 0,3-1,3 mikrometra. Ich účinnosť  často dosahuje až 50% 

a  výstupný výkon je 2 kW. Hlavnou výhodou je ich kompaktnosť rozmer a vysoká 

účinnosť [2,3]. 

1.2.4. Kvapalinové lasery 

Je rovnako špecifický typ laseru, pracujúci s médiom na báze organických farbív 

alebo aj špeciálne pripravených kvapalín obohatených iónmi alkalických zemín. Budenie 

je realizované ako Nd:YAG laserom alebo argónovým laserom. Výberom vhodného 

farbiva ale aj zrkadiel rezonátoru je možné získať žiarenie o vlnovej dĺžke 0,3-1,3 

mikrometra. Kvapalinové lasery je možné použiť predovšetkým v spektrometrií, pretože 

umožňuje naladenie presnej vlnovej dĺžky. Účinnosť býva rádovo v desiatkach percent. 

Tento laser sa nevyužíva v delení materiálov alebo v bežnej strojárskej praxi [2, 3]. 

1.2.5. Vláknové lasery 

Je jednou s najnovších laserových technologií s mnohými výhodami. Vo 

všeobecnosti ide o typ laseru, kde generovanie žiarenie dosahujeme v jadre optického 

vlákna dopovaného lantanoidmi. Najčastejšie sa využíva erbium alebo ytterbium poprípade 

ich kombinácia. 

Optické vlákno v tomto stroji berie úlohu kryštálu ako pri pevno-látkovom lasery. 

Toto optické vlákno funguje ako zosilňovač, ktorý sústreďuje lúč a tým zvyšuje výkon. 
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Budiace diody vytvárajú budiace svetlo, ktoré vstupuje do vlákna a v ktorého jadre sa 

nachádza aktívne ytterbium alebo erbium (viď obr.1). Viac diod dokáže vytvoriť vysokú 

energiu, ktorá sa v optickom vlákne zväčšuje, často aj 1000-násobne a teda vytvára veľmi 

silný a kvalitný lúč. Pri prechodom cez aktívne vlákno sa teplo na veľkej ploche stráca 

v  podobe vyžarovania a nie je preto nutné využívať aktívne chladenie. Miesto 

rovnobežných zrkadiel sa v stroji nachádzajú Braggovské mriežky ktoré, odrážajú svetlo 

tak aby vnikalo do vnútorného vlákna. Vďaka tomu je laser odolnejší pretože nie je závislý 

na systéme mechanických zrkadiel. Účinnosť vláknových laserov v prevode elektrickej 

energie na svetlo sa pohybuje až okolo 25% a v svetelnej optike okolo 50 %. Vďaka 

vysokej kvalite laserového lúča sa dá docieliť veľmi vysokej presnosti a relatívne nízkym 

nákladom. Laser stačí chladiť len vzduchom, má nižšie prevádzkové na spotrebovanú 

energiu vzhľadom na jeho vysokú účinnosť, a má nižšiu pulznú energiu. Tieto stroje 

nepotrebujú špeciálnu optiku a náhradné diely nie sú tak finančne náročné ako pri pevno-

látkových alebo polovodičových laseroch. Životnosť tohto typu laseru sa odhaduje 

a  testuje na 150 000 hodín. V praxi sa využívajú na delenie stredne veľkých plechov. Pri 

oceliach asi do 25 mm hliníky a nerezové ocele do 15 mm [3, 4, 6, 5]. 

 

Obr.1 Fungovanie vláknového laseru [2]. 

1.2.6. Diskové lasery 

Diskový laser je podobne ako vláknový laser jednou z modernejších variant 

laserového stroja vyvíjanú najmä spoločnosťou Trumpf. Je to modifikácia pevno-látkového 

laseru typu Nd:YAG ale môže sa používať aj Nd:YVO4 a Yb:YAG. V závislosti na tomto 

médiu je následne generovaný laserový lúč o rôznych dĺžkach, pri Nd:YAG je to 1064 

mikrometrov. Názov diskový má kvôli tvaru disku svojho aktívneho prostredia o priemere 

niekoľkých desiatok milimetrov a hrúbke len niekoľko desatín milimatra. Týmto laserov je 

možné vytvárať veľmi stabilný lúč a je možné ho veľmi presne a efektívne chladiť. 

Nevýhodou je jeho účinnosť, ktorá sa pohybuje do výšky 20% ale vďaka svojmu 

efektívnemu chladeniu sa používa v aplikáciach s nutnosťou vysokého výkonu až do 32 

kW. Používa sa najmä na zváranie a rezanie kovov [6, 8]. 

1.3. Laserové technológie 

Laserové stroje v priemysle používame hlavne na rezanie, vyrezávanie, zváranie, 

spojovanie, tepelné spracovanie, nanášanie povlakov ale aj vŕtanie sústruženie frézovanie 

a  gravírovanie. Táto bakalárska práca bude zameraná najmä na laserové rezanie materiálu.  

Najčastejšie využitie je rezanie polotovarov z plechu, profilova rúr, a zváranie. S tým 

súvisí aj obrobiteľnosť materiálu laserom, ktorá je daná nasledujúcimi vlastnosťami. 

Schopnosťou absorbovať lúč, čo je charakteristika materiálu popisujúca pohlcovanie 

svetelnej energie a jej premenu na energiu kinetickú a tepelnú. Tepelnou vodivosťou 

a  odrazivosťou (reflexiou), ktorá je daná množstvom odrazenej energie k dopadajúcej 

energií. Môžeme povedať, že materiál najvhodnejší pre obrábanie laserom je tým lepší, 
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čím je väčšia schopnosť absorpcie materiálu s malou tepelnou vodivosťou a s čo 

najmenšou odrazivosťou povrchu obrábaného materiálu [4, 5, 7]. 

1.3.1. Laserové Rezanie 

Laserové rezanie sa využíva aj v malých a stredných spoločnostiach. Rovnako ako 

rezať sú tieto lasery schopné aj gravírovanie resp. popisovania. Najčastejšie požitie 

laserových strojov je na rezanie plechov, rúr a profilov. V praxi poznáme 3 typy 

laserového rezania. 

Laserové tavné rezanie je spôsob delenia materiálu, kedy využívame súvislý laserový 

lúč, ktorý ohreje materiál na teplotu taveniny a prúdom neaktívneho plynu je tavenina 

vyfúknutá z reznej dutiny. S uvážením na vysoké pnutie musí byť tlak pri rezaní veľmi 

vysoký a to až do 1,5 MPa. Užitím tejto metódy sa dosahuje nižších rýchlostí rezania ako 

pri iných metódach. Typicky vhodným materiálom na rezanie touto metódou sú vysoko 

legované ocele, meď, hliník a nekovové materiály. Výhodami sú vyššie rezné rýchlosti 

oproti rezaniu sublimačnému, nie však voči rezaniu oxidačnému. Rezná hrana neoxiduje 

avšak spotrebováva viac plynu. 

Laserové delenie sublimačné je spôsobom rezania materiálu, kde sa povrch ohrieva 

až na teplotu varu a dochádza k odparovaniu materiálu. Laser je do kovu vpúšťaný pulzne, 

čo umožňuje vyparenému kovu opustit miesto rezu alebo sa vyfúkava prúdom inertného 

plynu. Je to ideálny spôsob na rezanie tenkých plechov a vŕtanie minerálov. 

Laserové oxidačné rezanie sa od tavného líši v tom, že sa ako pracovný plyn využíva 

najmä kyslík a to s tlakom asi len 0,30-0,5 MPa. Základným princípom rezanie je 

exotermická reakcia kyslíku s rezaným materiálom, ktorá prebieha pri zápalnej teplote 

kovu. To znamená, že ohrev laseru je pri rezaní postačujúci len do reakčnej teploty. Pri 

tomto type rezania je rýchlosť rezu daleko vyžšia ako pri rezaní tavnom. Využíva sa najmä 

pri rezaní uhlíkových ocelí. Je vhodný pre rezanie väčších hrúbok polotovarov. Dosahuje 

sa pri ňom 2 až 3 krát rýchlejšieho rezanie ako pri tavnom rezaní. Nevýhodou je tvorba 

oxidačnej vrstvy na hranách rezu a väčšia tvorba rýh na ploche [7]. 

1.3.2. Laserové zváranie 

Laserové zváranie je ďalších spôsobov z najbežnejšieho využitia laseru v strojárskom 

priemysle. Napriek tomu je to drahá technológia vzhľadom na to, že ju musí vykonávať 

robot kvôli presnosti. Laserovým zváraním dokážeme spojovať aj materiály rôznych 

druhov, ktorých spojenie by sme inými technológiami nedocielili. Ďalšou z výhod tohto 

typu zvárania je jeho vysoká rýchlosť. Pri lasery CO2 v závislosti na hrúbke materiálu sa 

môže rýchlosť pohybovať medzi jedným až piatimi metrami za sekundu. Napriek tomu pri 

použití vysokých rýchlostí môže dochádzať k nespojitosti v tuhnúcom materiály kvôli 

dynamickému pohybu taveniny a zároveň je nárožné dodržiavanie veľmi presných 

rozmerových tolerancií najmä na začiatku húsenice pri zváraní [8]. 

1.4. Princíp Fungovania Laserového Stroja     

Laserovvý razací stroj sa skladá z dvoch stolov skladajúcich sa z rámu a hrebeňou. 

Tie sú k rámu pripevnené tak, že sa polotovar dotýka len ich špičiek aby nedochádzalo 

k pripáleniu. Tieto stoly sa striedajú v presune z miesta kde sa polotovar nakladá, do stroja, 

kde nastáva laserové delenie. V stroji sa potom polotovar začne obrábať laserovým lúčom. 

Vo všeobecnosti je do miesta rezu alebo do miesta konkrétnej obrábacej operácie laserový 



 

 

 
VUT v Brne FSI BAKALÁRSKA PRÁCA List 14 

lúč privádzaný sústavou zrkadiel zo zdroja  až do hlavy zariadenia kde je zaostrený 

(zosinený) špeciálnou šošovkou. Pohyb pracovnej hlavy určuje program. 

Po zdroji energie a tvorbe lúčov môžeme v laserovom stroji špecifikovať ďalšie 

dôležité súčasti. Jednou z nich je rezonátor alebo aj optická dutina vymedzená zrkadlami  

a to najčastejšie dvomi. Je to optický systém, vďaka ktorému sa žiarenie sformuje a zosilní. 

Zrkadlá sú často dielektrické ale môže sa použiť aj kov ako napríklad leštené zlato. 

Podmienkou zrkadiel nie je ich rovinnosť, môžu byť konvexné alebo konkávne. Zmenou 

tvaru respektíve polomeru zrkadla sa môže regulovať dĺžka rezonátora.  Ďalšou  z nich je 

tlakový regulačný ventil rezného plynu, ktorý umožňuje reguláciu tlaku plynu na škále od 

0,03 MPa až po 2 MPa. Táto regulácia a jej sledovanie je možné na pracovnom panely 

CNC laserového stroja. Následne žiarenie prechádza do laserovej hlavy, kde sa nachádza 

tryska s prívodom rezného plynu a šošovka (obr.2). Ďalšími dôležitými súčasťami 

nachádzajúcimi sa v hlave stroja je tubus, kde sa toto optické šošovka upevňuje a plášť 

ktorého súčasťou je tryska a regulácia odstupu. Šošovka slúži na sústredenie paralelných 

lúčov žiarenia do ohniska, ktoré má najväčšiu energetickú hustotu. Šošovka je chladená 

pomocou rezného plynu, ktorý vedie koaxiálne s laserovým lúčom pod ňou. V reznej hlave 

je umiestnený senzorový systém regulácie odstupu. Ten zaisťuje odstup reznej trysky od 

obrábaného polotovaru. Taktiež kontroluje plynulý chod tým, že zabraňuje kolízií medzi 

hlavou a polotovarom počas procesu laserového obrábania. [1, 2, 3]. 

 

Obr. 2 Optická číst Laserového rezacieho stroja [2]. 
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3 SPRACOVÁVANÉ MATERIÁLY A POLOTOVARY 

Pri výbere materiálov a polotovarov pri laserovom obrábaní je veľmi dôležité o akú 

aplikáciu pôjde. V závislosti na druhu lasera je možné správne voliť materiál aj polotovar. 

Výhodou laserových strojov je schopnosť obrábať široké spektrum materiálov o rôznych 

hrúbkach. V tejto kapitole budeme rozoberať aké materiály môžeme laserom obrábať a aké 

sú najbežnejšie polotovary využívané v malých a stredných firmách zamerané na strojnú 

výrobu sústredenú na lasery. 

Pri obrábaní jednotlivých materiálov laserovou technológiou je hlavným princípom 

premena energie v laserový zväzok lúčov a to znamená premena elektrickej energie na 

teplo. Jedným z najdôležitejších faktorov pri spracovaní materiálov zväzkom laserových 

lúčov je práve absorpcia. Tá je najviac ovplyvnená  vlnovou dĺžkou žiarenia, spôsobom 

polarizácie, základnými vlastnosťami a teda druhom materiálu ale aj teplotou a povrchom. 

Druhou veľmi dôležitou schopnosťou materiálu je odrazivosť alebo aj reflektivita. Tieto 

dve vlastnosti zohľadňujeme pri obrábaní každého materiálu laserom najmä však pri 

kovoch. Tie sú dôležitou súčasťou v strojárskom priemysle, kde neberieme do úvahy 

priehľadnosť materiálu a priepustnosť laserového lúča, akú by sme zohľadnili napríklad pri 

rezaní skla alebo niektorých typoch plastov. V oblasti žiarenia blízkeho infračervenému 

pólu v leštených kovových materiáloch je reflektivita veľmi vysoká a zároveň rastie s 

vlnovou dĺžkou žiarenia, ktorá má priamy súvis s výberom podstaty laserového stroja. V 

kovoch absorpcia úzko súvisí s tepelnou aj elektrickou vodivosťou a preto kovy so zlou 

elektrickou a tepelnou vodivosťou majú nízku reflektivitu žiarenia, čo zapríčiňuje ich 

dobrú obrábateľnosť. Naopak pri farebných alebo ušľachtilých kovoch môže dochádzať k 

veľmi náročnému alebo až nemožnému opracovaniu s CO2 laserom, ktorého vlnová dĺžka 

môže dosahovať až 10,6 µm. V takomto prípade je nutné využívať pre spracovanie náročne 

obrábateľného materiálu laserové stroje, ktoré majú vlnovú dĺžku niekoľko krát menšiu 

ako CO2 laser. Môžu sa využiť pevno-látkové lasery, ktoré môžu mať vlnovú dĺžku aj 

desať krát menšiu. Naopak by sa tento typ laserového zariadenia nedal využiť pri 

nekovových materiáloch a kompozitoch kde by lúč nemohol byť kvôli svojej vlnovej dĺžke 

absorbovaný. Pri rezaní mnohých skupín kovov či nekovov s vysokou mierou odrazivosti 

je vhodné používať postrek materiálu povlakom aby sa zabránilo vráteniu laserového lúča 

späť do hlavy laseru a tým sa vyhlo jeho poškodeniam a  nákladným opravám. Vplyv 

teploty na absorbciu sa dá opísať tak, že čím je vyššia je, tým je vyššia absorpcia. V 

strojárskej výrobe teda môžeme stav výroby ovplyvňovať vlnovou dĺžkou, povlakmi, 

vhodným výberom a povrchovou oxidáciou ale aj zmenou povrchu. Absorpciu teda 

môžeme zvýšiť aj zmenou drsnosti povrchu [9, 10]. 

2.1. Materiály obrábané laserom 

2.1.1 Textilné materiály: Látka a koža 

Väčšina textilných materiálov z prírodných vlákien je veľmi dobre obrábateľná 

najmä s využitím CO2 laseru. Dá sa veľmi ľahko rezať aj gravírovať a to sa väčšinou 

vykonáva pri vysokej rýchlosti a malom výkone, aby sa zabránilo spáleniu veľkého 

množstva materiálu. Látky z umelo vytvorených tkanín ako napríklad plyš, môžu byť 

veľmi ťažko gravírovateľné pretože majú silnú tendenciu horieť pri zásahu lúčom. Bavlna, 

denim, plsť, hodváb, ľan ale aj fleece sú dobre rezateľné aj keď sa na ich hranách môžu 

objaviť známky ohorenia. Laserovo teda môžeme rezať všetky látkové materiály okrem 

polyesterových, syntetických vlákien ako je nylon a spandex (polyuretan), pretože sa 

z  nich môžu uvoľňovať potencionálne nebezpečné výpary ako pre operátora tak pre 
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životné prostredie. Koža je relatívne bezpečným materiálom pre laserové rezanie alebo 

popisovanie, pretože má nízku horľavosť. Napriek jej vhodnej poddajnosti pre zásah 

laserovým lúčom, produkuje pálenie živočíšneho produktu zápach a plyn, ktorý však nie je 

toxický. Pri gravírovaní kože laserom sa dá nastaviť intenzita, čo zapríčiňuje rôzne farebné 

prechody spálenia kože týmto materiálom [10]. 

2.1.2. Kovy a nerezové ocele 

Kov je pravdepodobne jedným z najbežnejších materiálov rezaným laserom. Existuje 

viac ako sto druhov kovových materiálov využívaných pre mnoho priemyselných odvetví 

na celom svete. Pri rezaní kovov je veľmi dôležitý typ vybraného laserového stroja 

vzhľadom na ich rôzne vlastnosti. Zatiaľ čo pevno-látkový laser alebo CO2 laser vznikli  

v 60tych rokoch, vláknový (fiber laser) je jedným z novších laserov. Kryštálový (pevno-

látkový laser) je vhodný na rezanie kovov avšak sa najčastejšie využíva len pre rezanie 

hrubých plechov. Plynové lasery sa za posledný čas v rezaní kovov veľmi zlepšili a je to 

najlacnejší a najčastejší spôsob rezania. Avšak má isté obmedzenia, čo sa týka hrúbky 

a typu kovu. Napriek tomu pri ich využití môžu vznikať oxidácie pri rezoch a rany môžu 

mať žltý odtieň. Môžeme s istotou povedať, že pre rezanie tenkých kovových polotovarov 

je najvýhodnejší a najrýchlejší vláknový laser. [10,12,13]           

Nerezové ocele sú rovnako ako bežná uhlíková oceľ veľmi využívané 

v strojárenskom priemysle. Ich širokospektrálne využitie môžeme pozorovať najmä 

v potravinárskom ale aj leteckom a automobilovom priemysle. Vzhľadom na reflektivitu 

a pevnosť toho materiálu je vhodné pre delenie nerezových  ocelí využiť hlavne vláknový 

ale aj pevno-látkový alebo aj CO2 laser s prídavnými plynmi, kde všetko záleží na 

konkrétnom chemickom zložení ocele, jej hrúbke a nárokoch na kvalitu. 

Nerezová oceľ by sa mala spracovávať na laserovom stroji priamo určenom na tento 

konktrétny materiál. Za iných okolností je možné meniť hrebeňe stroja podľa materiálu 

aký obrábame. Pri pohybe a trení obrobkov po hrebeňoch by mohlo dochádzať 

k poškodení výrobku a tým k následnej oxidácií a znehodnoteniu výrobkov z nerezovej 

ocele [14, 15] .       

2.1.3. Meď, mosadz a titan 

Rezanie medí a medených polotovarov môže byť veľmi náročné vzhľadom na jej 

dobrú tepelnú vodivosť, elektrickú vodivosť a z toho vyplývajúcu reflexivitu. Pri ich 

rezaní, najmä pri rezaní mosadze, sa musia používať rôzne typy povlakov a lakov ktoré sa 

pred obrábaním musia naniesť na povrch rezanej plochy. Po takýchto úpravách je možné 

meď rezať aj CO2 laserom, ale hlavne vláknovým laserom, ktorý je schopný mosadze 

úplne deliť, nie len gravírovať. 

Titán má široké využitie v leteckých a lekárskych aplikáciách. Rezanie titánu je 

jednou z hlavných požiadaviek pri výrobe väčšiny strojných súčastí v týchto odvetviach. 

Laserový lúč oproti iným metódam ponúka mnoho výhod a to najmä fakt, že pri drahom 

materiále ako je titan produkuje minimálny odpad jeho rez je veľmi presný. Aby sa vyhlo 

problémom, je nutné pri rezaní titanu napríklad CO2 laserom využiť na vyfukovanie 

taveniny inertný plyn čo však necháva hrubšiu vrstvu na spodnej strane rezanej časti a kov 

sa stáva náchylnejším na oxidáciu. Za najúčinnejší inertný plyn môžeme považovať hélium 

alebo argón [16, 7, 10]. 
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2.1.4. Hliník        

Pri delení hliníku laserovým lúčom sa stretávame s podobným problémom ako pri 

iných neželezných kovoch ako meď a mosadz, a to s jeho vysokou mierou prírodnej 

odrazivosti a nízkou absorpciou. Preto pri materiále, akým je hliník, je nižšia povolená 

hrúbka rezaného polotovaru ako pri oceliach. Podobne ako pri iných nekovových 

materiáloch je možné ho rezať CO2 laserom s prímesami plynov ako kyslík alebo dusík, 

avšak vďaka nižším vlnovým dĺžkam je vhodné použiť vláknové lasery.  

Ďalšími možnosťami pri plynovom rezaní laserom sú postreky rezaného povrchu 

nereflektujúcim povlakom, ktorý čiastočne zabráni vráteniu sa lúča do laseru. Rovnako 

môžeme laser chrániť aj špeciálnymi odrazovými prvkami, ktoré obmedzia vrátenie lúča 

do laseru takmer na nulové hodnoty. 

Medzi obrábanými typmi hliníku a jeho zliatinami patrí aj eloxovaný hliník, ktorý je 

rovnako vhodným kandidátom pre laserové opracovanie. Anodizáciou povrchu hliníku 

vytvoríme vrstvu, ktorá je laserom dobre opracovateľná a vhodná na popisovanie súčiastok 

alebo vedenie rezu [18, 19]. 

3.2 .Výber polotovarov 

V tejto častí práce bude rozoberané využitie polotovarov v strojárskych firmách, 

ktoré sú  oblasti strednej Európy najviac využívané. Malé firmy zamerané na drevovýrobu 

môžu vlastniť laserové obrábacie stroje, ktoré sú určené na rezania dreva a jeho 

gravírovanie a rovnako existujú firmy rôznych veľkostí, ktoré využívajú laserové rezné 

stroje na delenie plastov. Podobným, nie tak bežným, príkladom je garbiarsky priemysel 

spracúvajúci kože a koženky. Napriek širokospektrálnej aplikácií laserových strojov 

budeme uvažovať najmä o využití v strojárskom priemysle pre delenie kovov, ktoré plynie 

zo zadania práce a predchádzajúcich informácií.  

Vzhľadom na dostupnosť rôznych materiálov a požiadaviek na výrobu konkrétneho 

výrobku je pre firmu nutnosťou vyberať polotovar, ktorý je vhodný pre laserový stroj. 

V  malých a stredných firmách je najčastejším polotovarom plechová platňa, prípadne 

guľatina, tyčovina a rúry. Laserové stroje sú vyrábané pre firmy na zníženie ekonomických 

nákladov a zefektívnenie výrobného procesu. Ich rozmer je zväčša identický, prípadne 

o  niečo väčší ako normalizované plechové platne. Tento typ polotovaru je vyrábaný 

najčastejšie valcovaním za tepla, kedy predhriaty kus kovu prechádza medzi valcami, 

ktorých tlak na materiál formuje následný tvar s požadovaným rozmerom a šírkou. Druhou 

možnosťou výroby plechu je valcovanie zastudena. Táto technológia dosahuje presné 

rozmery a vyššiu kvalitu povrchu ako pri valcovaní za tepla. Plech po tvárnení za studena a 

tepelnej úprave získava vyššiu pevnosť a nižšiu húževnatosť. Rúry sú podobne ako 

plechová platňa vyrábané tvárnením za tepla z pôvodného materiálu, následne ťahané, za 

studena žíhané k zlepšeniu mechanických vlastností. Druhy polotovaru konštruktér 

následne vyberá  tak, aby odpovedali funkcii s dostatočnou bezpečnosťou, splnili účel 

a  boli schopné zvládnuť svoju životnosť, a zároveň aby  ich bol laserový stroj schopný 

obrábať s dovolenými toleranciami. Keďže väčšina firiem zameraných týmto smerom 

výroby vlastní najmä páliaci stroj na plech, zameriame sa na ich vlastnosti  [19]. 

2.3. Príklady polotovarov pre obrábanie laserom 

Vzhľadom na široký výber polotovarov určených pre obrábanie laserom musí 

spoločnosť voliť polotovary tak, aby boli rozmerovo vhodné pre ich stroj a zároveň aby 

hrúbkou a šírkou zodpovedali parametrom a výkonu stroja. 
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Pri rezaní profilov a rúr záleží najmä na obvode profilu, aký je potrebné vyrezať. 

Dĺžka tohto profilu sa môže pohybovať od krátkych rozmerov až po 12 metrov, ojedinele 

aj viac. Táto dĺžka bude závisieť na podávači. Najčastejší priemer pre plechové rúry 

v bežne využívaných strojoch malých a stredných firiem je priemer 150 mm a pri profiloch 

rovinných tvarov sa pohybuje zástavbový priemer na úrovni 170 mm opísaný v kružnici 

(viď. Obr.3). Tieto profily je následne možné obrábať v hrúbkach v závislosti na type 

materiálu a výkone stroja. Na stroji TUBE XTC-T60016, ktorý má výkon 1,5 kW, je 

možné rezať nerezové profily do hrúbky 6 mm, profily z uhlíkovej ocele do hrúbky 14 

mm, hliníkové profily do hrúbky 6 mm a meď do hrúbky 4 mm. Ceny rezania sa budú 

pohybovať v závislosti na hrúbke a to od 1,30 eur za minútu, za profil hrubý 1 mm až po 

15 eur za profil s hrúbkou 10 mm [20, 21, 22]. 

 

Obr.3 Laserové rezanie profilov [22]. 

 

Laserové obrábanie plechových platní opäť závisí na stroji a jeho výkone. Tieto 

stroje sa najčastejšie vyrábajú ako 4 kW , čo v praxi znamená aj prechod laserovým lúčom 

cez väčšiu hĺbku materiálu. Najvyužívanejšie rozmery pre stroj, existujúci v malých 

a stredných firmách,  bude menší laser s plochou pre veľkosť polotovaru 3000x1500 

milimetrov, a potom väčší stroj s plochou 4000x2000 mm. Toto sú najvyužívanejšie 

rozmery, ale existujú aj väčšie stroje. Takéto platne môžu byť rezané do hrúbok až 25 mm, 

pokiaľ ide bežné uhlíkové ocele. Ceny rezov sa za meter pri bežných oceliach pohybujú od 

0,5 eura pre 1 mm hrubý plech až po 5 eur za meter plechu hrúbky 10 mm. V praxi platí 

čím hrubší plech, tým vyššia cena rezu. Nerezová oceľ, hliník a farebné kovy majú vyššiu 

cenu vzhľadom na náročnosť spracovania [20, 21, 22, 23]. 
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Obr.4 Laserové rezanie plechu. 
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4 VÝBER KONKRÉTNEHO MATERIÁLU A POLOTOVARU  

Pri obrábaní materiálov laserom je ako v každej technickej operácií veľmi dôležitý 

výber konkrétneho materiálu a polotovaru pre výrobu. Z ekonomického hladiska je 

najvhodnejšie vyrezávať výrobok presne a s čo najnižším možným odpadovým 

materiálom. Malé a stredné firmy najčastejšie vlastnia laserové stroje obrábajúce plechové 

polotovary vo forme  plechových platní. Pri stredných firmách zameraných na výrobu 

kotlov, potrubí, vodovodných aparátov. A podobne môžeme evidovať vlastníctva 

multifunkčných strojov pre rezanie a delenie polotovarov v tvaroch trubiek a tyčí, prípadne 

aj robotického laserového zváranie, ktoré však pre chod firmy nie je podmienkou. 

Zameriame sa teda na laserové rezacie stroje. Bežné laserové páliace (rezacie) stroje 

v  malých a stredných firmách majú schopnosti obrábať polotovary v tvare plechových 

platní v rozmeroch od 3000 mm x 1500 mm do rozmeru 4000 mm x 2000 mm.  

Rozmer plechových platní je normalizovaný najmä podľa rozmerov oceľových 

plechov a pásov valcovaných za tepla a studena. Ich rozmery sa pritom môžu pohybovať v 

šírkach od 500 mm až po 2000 mm a dosahujú dĺžku až 6000 mm. Hrúbka takýchto 

plechov sa líši v závislosti na materiále. Väčšina plechov sa vyrába už od hrúbky 0,1 mm, 

avšak pri rezaní laserom budeme začínať na hrúbkach cca 0,3 mm. Maximálna hrúbka 

bude závisieť na konkrétnom materiále. Bežne sa režú hliníkové polotovary do hrúbky 8-

10 mm, bežné konštrukčné ocele do hrúbky 25 mm a nerezové ocele do hrúbky okolo 15 

mm, kde všetky tieto uvedené hrúbky závisia na stroji.  

3.1. Výber materiálu 

Ako už bolo spomenuté kapitole č.1, existuje mnoho typov materiálov, ktoré nie je 

možné obrábať laserom vzhľadom na ich fyzikálne vlastnosti. Tie sa prirodzene odvíjajú 

od ich chemického zloženia. V tejto časti si predstavíme typy materiálov, ktoré sú 

najčastejšie využívané v malých a stredných firmách pre laserové rezanie. Ako sme už 

uviedli, laserové delenie, rezanie a zváranie je veľmi univerzálne pre široké spektrum 

materiálov. Avšak najvýznamnejšími z využívaných materiálov v strojárskom priemysle sú 

kovy a ich rôzne zliatiny, varianty a derivácie. Strojárske podniky a svetové spoločnosti 

vyhoveli najbežnejším požiadavkám trhu. Ich páliace CNC laserové stroje sú koncipované 

tak, aby boli schopné čo najrýchlejšie a najefektívnejšie obrábať najbežnejšie sa 

vyskytujúce materiály v praxi. Mechanické vlastnosti a chemické zloženia materiálov pre 

rezanie laserom sú uvedené v tabuľkách (tab.3.1, tab.3.2, tab.3.3, tab.3.4, tab.3.5, tab.3.6). 

Technologicky najvhodnejšie je voliť proces obrábania tak, aby bol výrobok dostatočne 

nadimenzovaný s materiálom čo najnižšej ceny [24, 25]. 
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Tab. 3.1 Mechanické vlastnosti ocelí válcovaných zastudena  [25]. 

Značka oceli podľa 

EN 

Dolná 

meza 

kluzu v 

[MPa] 

Meza 

pevnosti v 

[MPa] 

Ťažnost 

 
DC03 240 270-370 34  

DC04 220 270-350 37  

DC05 200 270-350 39  

 

Tab. 3.2 Chemické zloženie ocelí valcovaných zastudena [26]. 

Chemický rozbor tavebnej analýzy % 

Akosti podľa 

EN 10130 
Uhlík C Mn max P max S max Si max Al min 

DC03 0,1 0,45 0,035 0,035 - - 

DC04 0,8 0,4 0,03 0,03 - - 

DC05 0,7 0,35 0,025 0,025 - - 

 

Tab. 3.3 Mechanických vlastností bežných konštrukčných ocelí válcovaných zatepla [27]. 

Označení podľa EN 

10027-1 

Medza 

kluzu v 

[mm] 

Medza pevnosi v ťahu v 

[mm] 

Menovitá hrúbka [mm] 

  <16 <3 ≥ 3≤ 100 

S235JR 235 360-510 360-510 

S235JO 235 360-510 360-510 

S355JR 355 510-680 470-630 

S355JO 355 510-680 470-630 

 

 

Tab 3.4 Chemické zloženie ocelí valcovaných zatepla [28]. 

Chemický rozbor tavebnej analýzy % 

Označení dle 

EN 10027-1 
Uhlík C 

Mangán 

Mnmax 
Fosfor Pmax Síra Smax 

Kremík 

Simax 
Dusík Nmax 

Meď 

Cumax 

S235JR 0,17 1,4 0,035 0,035 - 0,012 0,55 

S235JO 0,17 1,4 0,03 0,03 - 0,012 0,55 

S355JR 0,24 1,6 0,035 0,035 0,55 0,012 0,55 

S355JO 0,2 1,6 0,03 0,03 0,55 0,012 0,55 
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Tab 3.5 Mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí [29]. 

Korozivzdorná ocel - 

nerez 
Uhlík C Chróm Cr Nikel Ni Mangán Mn 

Molybdén 

Mo 

Din 1.4301 ČSN 

17240 0,07 17,0- 19,0 8,5-10,5 <2 - 

Din 1.4541 ČSN 

17249 0,03 16,5-18,5 

11,0-

14,0 <3 2,0-2,05 

 

Medza 

klzu Re 
Ťažnost 

Medza 

pevnosti 

Korozná 

odolnost  
Din 1.4301 ČSN 

17240 260-230 40 540-750 
3 

 
Din 1.4541 ČSN 

17541 250-220 40 520-720 
4 

 
 

Tab. 3.6   Mechanické vlastnosti a označenie hliníkov [30]. 

Označenie EN Hutní označení ČSN Korozivzdornosť Rm [MPa] 
Rp 0,2   
[MPa] 

EN AW 3005 AlMn1Mg0,5 3,0525 Veľmi dobrá 130-180 105 

EN AW 5005 AlMg1 3,3315 Veľmi dobrá 125-165 80 

EN AW 5754 AlMg3 3,3535 
Zvlášť proti morskej 

vode 
190-240 80 

EN AW 6082 AlMgSi1Mn 3,2315 
Zvlášť proti morskej 

vode 
205 110 

 

3.2. Kusová a malosériová výroba  

Malé firmy sa vačšinou zameriavajú na kusovú  a malosériovú výrobu. Tá pozostáva  

konkrétne z výrobku, prípadne menšej série z neho pozostávajúcej. Takáto výroba je často 

veľmi nákladná ako pre klienta, tak pre podnik. Cena jedného výrobku sa môže pohybovať 

veľmi vysoko vzhľadom na nutnosť vykonaných úkonov pre zabezpečenie výroby. 

Najčastejšie musí klient dodať výrobný výkres vytvorený v CAD programe. Ten je 

následne dodaný operátorovi stroja, ktorého úlohou je nastaviť stroj vzhľadom na typ 

polotovaru, hrúbku a materiál. Napríklad zmenou trysky alebo nastavením rezných 

podmienok v programe. V mnohých prípadoch sa jedná o malý kus, na ktorý nie je nutné 

využiť celú plochu normalizovanej plechovej platne. Preto operátor hľadá vhodný variant 

už v použitých menších častiach plechov. Tento proces je síce ekonomický, avšak je 

časovo náročný. Vo výslednom zhrnutí môžeme povedať, že kusová výroba je pre firmu 

neekonomická. Čas operátora na prípravu páliaceho procesu je neprimeraný k nízkemu 

páliacemu času, čo firme generuje veľmi nízky zisk. Avšak berúc do úvahy 

konkurencieschopnosť malých podnikov, sú často nútené pracovať pre mnohých malých 

klientov a spadať do konceptu malo-kusovej výroby. 

 

 

3.3. Sériová a hromadná výroba 

Pre strojárske podniky je ekonomicky najvýhodnejšie vyrábať výrobky 

z  najbežnejších polotovarov, a to z plechov. Plech je najpoužívanejší materiál pri výrobe 
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s  pomocou laserových páliacich strojov. Výroba a pracovný výrobný čas je veľmi úzko 

spätý so zákazkou, a teda aj typom výroby, na aký sa bude firma v danom čase zameriavať. 

Hromadná výroba a dobre nastavené parametre stroja, ako aj súhra a kvalita 

zamestnancov, je pre podnik časovo najekonomickejšia a finančne najzárobkovejšia. 

Výhoda sériovej výroby spočíva vo viacerých faktoroch. Pri sériovej výrobe sa 

predpokladá, že pri využívaní plechu ako polotovaru bude pomer medzi veľkosťou plechu 

a výsedným výrobkom čo najvačší  a to tak, aby bola výsledná hmotnosť odpadu čo 

najnižšia.  

Operátor laserového stroja nakladá plech na stroj v mieste, kde sa nachádzajú  

železné hrebene. Laserový stroj má 2 takéto miesta vhodné na položenie polotovaru 

a  následné vypálenie. Zatiaľ čo stroj počas sériovej výroby reže z plechu požadované 

výrobné kusy, operátor alebo automatický systém vykladania a nakladania, doplňuje plech 

na druhé miesto mimo rezného lúču. Po vyrezaní sa na pokyn operátora tieto dve roviny 

vymenia a proces pokračuje ďalej, s tým, že operátor alebo zautomatizovaná časť výrobnej 

linky pred naložením ďalšieho kusu plechu vyloží vyrezané výrobky. Proces sa tak 

následne opakuje za predpokladu, že má spoločnosť viac plechov rovnakých hrúbok, ktoré 

sa kontinuálne nakladajú na stroj a proces ide plynule a veľmi rýchlo. Pri takejto práci nie 

je potreba často zasahovať do výrobného procesu. Operátor nastaví stroj len jedenkrát, 

pričom  počet výrobkov môže byť veľmi vysoký, efektívne vyrobený, optimálne nastavený 

vzhľadom na možnosť doladenia stroja a môže obsahovať aj minimálne zásahy pri výmene 

dielov alebo dopĺňania aktívneho plynu. Výsledkom sériovej výroby je teda vyšší počet 

vyrobených kusov, nie nutne rovnakých, avšak z rovnakého polotovaru a veľmi efektívne 

využitý čas ako stroja, tak aj operátora výrobného procesu, programátora stroja 

a  administratívy. 

3.4. Servis strojov, zamestanci a prevencia porúch 

Laserový CNC stroj je ako každý iný mechanizmus a vyžaduje si pravidelnú údržbu 

a servis. S tým je viazaných viacero faktorov, ktoré je nutné zohľadniť, aby sa stroj nestal 

nadpriemerne kazovým. Aby sa pri využívaní a pracovných procesoch predišlo poruchám, 

základom by mal byť dostatočne vyškolený a kvalifikovaný personál, ktorý je odborne 

oboznámený s prácou na stroji. Údržba laserového rezného stroja sa napriek všetkým 

vedľajším vonkajším faktorom najviac týka bázy, na ktorej stroj pracuje. Denná 

starostlivosť je takmer zanedbateľná a zahŕňa bežné čistenie, zametanie a sledovanie, či 

všetko funguje, ako má. Týždenná údržba už zahrňuje celkové čistenie vysávačom alebo 

stlačeným vzduchom, tých častí, ktoré môžu byť znečistené. Laserové stroje majú 

štandardizovanú údržbu a stroj ju sám oznamuje po niekoľkých mesiacoch alebo 

odpracovaných hodinách. Takéto väčšie údržby CO2 laserových strojov najčastejšie 

vyžaduje údržbu od certifikovaného pracovníka, ktorá môže trvať aj niekoľko dní. To 

zásadne ovplyvňuje výrobu.  Pálenie týmto laserom produkuje látky, ktoré znečisťujú 

optické zariadenia vo vnútri, čo primárne vedie k nutnosti čistenia a stáva sa súčasťou 

procesu údržby. Nutnosťou v údržbe  je čistenie spravidla niekoľkých vnútorných 

a  vonkajších zrkadiel. Po ukončení čistiaceho úkonu nasleduje ich zarovnanie a kontrola 

rezonátoru. Po kontrole rezonátoru pri zistení, že laser stráca energiu, vyžaduje stroj spätnú 

kontrolu až k nezarovnanému zrkadlu, ktoré výchylku v energií spôsobilo. Po  kontrole 

výkonu laserového lúča používa certifikovaná osoba oprávnená na vykonávanie týchto 

úkonov kalorimeter a taktiež skontroluje spätnú väzbu napätia. Ďalej sú potrebné kontroly 

a výmeny oleja na turbíne a vákuovom čerpadle a kontrola alebo výmena filtrov vo 
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filtračnom systéme stlačeného vzduchu aby nedochádzalo ku kontaminácií. Údržba pri 

starších strojoch sa vykonáva každých 12 mesiacov alebo každých 2000 pracovných hodín. 

Pri novších modeloch laserových strojov sa tento čas približne zdvojnásobuje. Je nutné 

brať do úvahy, či laser pracuje na 3 smeny, alebo je využívaný len párkrát za týždeň, čo sa 

značne prejaví v rozpočte na údržbu laseru. V porovnaní s týmto typom laseru, vláknový 

laser nemá tak veľké množstvo súčastí, ktoré potrebujú pravidelnú údržbu. Tento laser 

nemá vákuové čerpadlo ani turbínu a nie tak komplexnú vnútornú optiku, ktorú je nutné 

čistiť. Veľmi často sa pri jeho servisnej kontrole  čistia len filtre. Pri servise to znamená, že 

servisný technik je schopný vymeniť filtre na vláknovom lasery asi len za jeden a pol 

hodiny, avšak veľká údržba CO2 laseru môže trvať aj niekoľko dní. S tým, samozrejme, 

veľmi úzko súvisia výpadky po výrobe, ktoré v kratšom mesiaci alebo pri plnení veľkých 

zákaziek, kde je nutné sa zmestiť do časového limitu, veľmi markantne ovplyvňujú chod 

firmy. Z toho vyplýva, že vláknový laser je na údržbu neporovnateľne lacnejší ako  

plynový, a to či už sa jedná o náhradné diely alebo pre výrobné procesy [32]. 

3.5. Náklady na údržbu 

S typom laserového CNC stroja vždy súvisia ako náklady za údržbu a prácu, tak 

aj  náhradné diely, ktoré firma musí zaplatiť. Asi najbežnejším spotrebným materiálom sú 

trysky ( viz. Obr.5). Je nutné ich mať v zásobe viac a operátor ich strieda v závislosti na 

hrúbke rezaného materiálu, druhu materiálu ale aj použitom plyne a výslednej reznej 

rýchlosti. Druhou  z najbežnejších spotrebných súčiastok je optická šošovka pre laserovú 

hlavu. Jej maloobchodná cena sa obvykle pohybuje okolo 2000 CZK v závislosti na 

výrobcovi. Ďalšou súčiastkou, ktorá musí byť menená pre stabilný chod stroja, sú filtre. 

Ich cena sa pohybuje od 4000 CZK pri malých filtrových vložkách až po 17 000 CZK pri 

najväčších filtroch. Do spotrebných materiálov sa radí aj laserová trubica pre CO2 laser, 

ktorej cena sa pohybuje, v závislosti na výkone a veľkosti, od 20 000 CZK až po 60 000 

CZK a má životnosť okolo 10 000 hodín. Po niekoľkých tisícoch hodinách je nutné meniť  

aj väčšie komplexnejšie súčiastky ako napríklad kompresorové chladenie alebo filtrácie 

vzduchu a spalín,  ktoré sa pohybujú v sumách od desiatok tisíc CZK až do 150 tisíc CZK 

v závislosti na stroji a  technológii. Pri závažnejších opravách, ako sú výmeny 

komplexnejších súčastí, spoločnosti servisných opráv posielajú odborne vyškolený 

personál, ktorých hodina práce môže stáť až 1000 CZK. Cenu kompletných výmen 

a ročných servisov spoločnosti, samozrejme, nezverejňujú, avšak počítajúc 3 dni 

práce  výmeny dielov sa môžu pohybovať aj nad hranicou 100 000 CZK. Garančné 

prehliadky sa pohybujú okolo 20 000 CZK v závislosti na výrobcovi. Pre malý a stredný 

podnik je teda najvhodnejšie vyberať laser v pomere cena a výkon, avšak je nutné myslieť 

dopredu a brať do úvahy aj ceny náhradných dielov a servisných opráv [35, 33, 34]. 
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Obr. 5. Tryska pre hlavu laserového stroja. 
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4 CHARAKTERISTIKA MALÝCH A STREDNÝCH FIRIEM 

4.1. Malé a stredné podniky  

Malé a stredné podniky v dnešnej dobe existujú v rôznych veľkostiach a podobách. 

Môžu mať veľmi úzke finančné, riadiace a prevádzkové vzťahy v dnešnom 

podnikateľskom prostredí. Vzhľadom na rôzne vzťahy, spolupráce a kooperácie, ktoré sa 

medzi spoločnosťami vytvárajú, nejde vždy jednoducho určiť, či sa jedná o malý a stredný 

podnik (MSP) alebo o veľký podnik. Definícia MSP je jednoduchým nástrojom, ako 

pomôcť firmám pri sebahodnotení a bolo im umožnené získať od Európskej únie a jej 

členskch štátov plnú podporu [36]. 

Pri určovaní veľkosti podniku a jeho zaradenie do kategórie mikro, malý, stredný 

alebo veľký nie nutne závisí len na veľkosti  spoločnosti. Do kategorizácie je nutné 

zahrnúť počet zamestnancov, veľkosť, ročný obrat ale aj vlastníctva, prepojenia 

a  štruktúry, ktoré o samostatnom viditeľne malom podniku môžu vytvárať premenné 

určujúce podniku inú prisluhujúcu kategóriu [36,37]. 

Pokiaľ budeme rozlišovať medzi malými a strednými podnikmi, tak je malý podnik 

definovaný ako taký podnik, ktorý počíta s menej ako päťdesiat zamestnancami a ročný 

obrat tohto podniku nepresiahne viac ako 7 miliónov eur. Celoročná hodnota jeho aktív 

nemôže presiahnuť hodnotu piatich miliónov eur a spĺňať kritérium nezávislosti [37]. 

V tejto práci sa budeme podľa definície zaoberať malými a strednými firmami, nie 

však mikro-podnikmi, ktoré môžu byť evidované ako živnosť v priestoroch bydliska 

vlastníka a počítajú s jedným zamestnancom, ktorý nevykazuje pravidelný príjem, alebo 

niektoré mesiace nemá obrat. Strojárska firma zakladajúca svoju existenciu na laserových 

technológiách má tri možnosti obdržania laserového stroja. Prvou možnosťou je 

nahromadenie alebo investovanie kapitálu a kúpa nového alebo používaného laserového 

stroja, ktorá však často krát vyžaduje veľmi vysokú investíciu vzhľadom na to, že cena 

nového laserového rezacieho stroja sa pohybuje od 300 000 eur až do 800 000 eur. Druhou 

možnosťou je kúpa stroja na lízing, čo v praxi znamená, že objednávateľ, teda firma, stroj 

využíva, ale spláca ho mesačnou dopredu dohodnutou sumou. Treťou možnosťou je 

prenájom stroja, pri ktorom je rovnako ako pri druhej možnosti nutné za stroj mesačne 

platiť. Pri tejto forme financovanie prenajímacia firma často poskytuje servis stroja. 

To  znamená, že podnik nemusí mať nutne určitý špeciálny fond na opravy alebo údržbu, 

ktorá je spravidla finančne náročnou. V každom z týchto prípadov, najmä v prípade dva 

a tri, je pre firmu hlavná rýchla inštalácia a čo najrýchlejší začiatok výrobných procesov 

kvôli zisku. Pri malých začínajúcich  podnikoch je potrebné veľmi rýchle získanie 

objednávok, klientov, kvalifikovaných zamestnancov, prípadne školení a iného vybavenia, 

aby firma vykazovala zisk a bola schopná splácať. Najčastejším využitím laserovej 

technológie pri malých firmách je rezanie plechov. Podnik ako taký by sa mal teda 

zaoberať výrobou polotovarov alebo hotových výrobkov z plechu, čo v praxi často 

znamená aj ich úplným alebo čiastočným spracovaním. Pri práci s plechom po jeho 

laserovom delení súvisí aj odihlovanie, ohýbanie a zámočnícke práce, poprípade aj  iné 

opracovanie, zváranie či povrchové úpravy. V tejto práci budeme definovať malú a strednú 

firmu tak, aby bola schopná vlastniť laserový stroj, počtom zamestnancov pracujúcich pre 

firmu a jej schopnosťou udržať svoje postavenie. 
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Malá firma by pre takúto definíciu mala mať do 50 zamestnancov, pracovať dostatočný 

počet hodín, aby sa vytvoril nutný obrat pre splácanie laserového stroja a byť schopná 

zháňať zakázky dostatočne rýchlo, prípadne vyrábať konkrétne kusy pre väčšie 

spoločnosti. Zároveň by firma mala mať jeden až dva laserové stroje, ktoré dostatočne 

pokrývajú kapacity a chod firmy a zároveň zastrešovať prácu vo firme pre všetkých 

zamestnancov. 

 

Stredná firma by pre túto prácu mala mať od 50 do 250 zamestnancov schopných pracovať 

na viac smien a to tak, aby úplne pokrývali náklady na chod firmy a vykazovala zisk. Má 

najmä stálych zákazníkov a okrem bežného spracovania polotovarov sa zameriava aj na 

konštrukciu vlastných strojov alebo iných finálnych výrobkov. V takejto firme sa nachádza 

niekoľko laserových strojov s potenciálom dostatočného pokrytia výrobných kapacít firmy 

[37, 38].          

4.2. Výhody MSP 

Pri výhodách malých a stredných podnikov je nutné podotknúť, že významne 

prispievajú k rozvoju ekonomiky v štáte tým, že majú potenciál vytvárať markantný počet 

pracovných pozícií a sú veľmi inovatívne. V porovnaní s veľkými firmami sa často 

orientujú na lokálny trh a poskytujú špecifické služby alebo sortiment tak, aby sa človek 

dostal k produktu jednoduchšie ako prostredníctvom korporácií. MSP charakterizuje ich 

flexibilita, pružnosť a schopnosť prispôsobiť sa odchýlkam trhu a jeho zmenám. Výhodou 

je aj udržiavanie osobnejšieho vzťahu so zákazníkom. Dokážu vytvárať dobré pracovné 

prostredie, ktoré prispieva k zlepšeniu vzťahov v podniku. Medzi ďalšie výhody patrí 

organizačná štruktúra, ktorá je jednoduchá a možnosť rozvíjať sa a rásť v podnikateľskom 

prostredí. 

4.4. Financovanie MSP 

„MSP často trpia obmedzeným prístupom k niektorým finančným zdrojom, pretože 

ich možno považovať za vysoko rizikové podniky s krátkou životnosťou. Pri súčasnej 

existencii alternatívnych kapitálových zdrojov majú však MSP viac možností 

financovania, ako tomu bolo na prelome tisícročí ”[37].1  

Napriek tomu v posledných rokoch sa financovanie MSP rozšírilo na viac 

alternatívnych zdrojov financovania ako tomu bolo v minulosti. Verejný zdroj môže byť 

rovnako zdrojom pre financovanie takéhoto podniku. Firma sa musí obrátiť na štátne 

inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na pomoc malých a stredných podnikov. Táto alternatíva 

však v súčasnosti nie je dostatočne využívaná. Sú to inštitúcie zameriavajúce sa na rozvoj 

novovzniknutých a rozvíjajúcich sa podnikov. Na území Slovenskej republiky je to 

napríklad Národná agentúra pre rozvoj malých a stredných podnikov. Iný zo spôsobov 

financovania je napríklad financovanie zo zdrojov Európskej únie, ktorý je však určený len 

pre konkrétne odvetvia priemyslu závisiace na danom fonde. Zároveň je možné takéto 

podniky financovať vďaka pôžičkám alebo mikropôžičkám od bánk alebo vďaka iným 

zdrojom financovania [39]. Dá sa povedať, že na rozdiel od zisku, zabezpečujú odpisy pre 

podnik vnútorný stabilný finančný zdroj. Pre podnik sú výhodnejšie vzhľadom na fakt, že 

nepodliehajú zdaneniu. Tieto odpisy firma získava z inkasovania tržieb, a tieto peniaze je 

podnik schopný využívať na krytie prevádzkových nákladov, na krytie a financovanie 

 
1 Euroekonom.sk. Malé a stredné podnikanie. Dostupné z: https://www.euroekonom.sk/ekonomika/male-a-

stredne-podnikanie/ 
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rozvoja podniku a splácanie dlhov. Výška týchto odpisov bude závisieť od ocenenia 

investičného majetku, od použitej metódy odpisovania nákladov a odpisovania sadzieb. 

MSP môžu byť rovnako samofinancované ich majiteľom respektíve vlastníkom, ktorý 

ponúkol kapitál na počiatočné náklady a chod spoločnosti. Takéto financovanie prináša 

mnoho výhod, aké financovanie s pomocou investorov a akcionárov nemôže podporiť. 

Hlavnou výhodou je, že firme nevznikajú náklady na cudzie zdroje a žiadne iné ďalšie 

záväzky. V takomto prípade pre podnik nevzniká riziko spojené so zadlžením a vďaka 

zisku môže podnik financovať aj rizikovejšie projekty, aké by mohli byť z cudzích zdrojov 

financované len veľmi obtiažne. Takýto typ financovania, respektíve samofinancovania, 

vyžaduje tvorbu zisku v dostatočnom objeme avšak preto zisk nemôžeme považovať za 

zdroj stabilného financovania pre takýto typ podniku [36, 37, 38]. 

Pri efektívnom financovaní MSP z vlastných zdrojov alebo úspor, dáva majiteľ 

najavo, že je schopný realizovať svoj podnikateľský plán. V prvých štádiách nemôže 

zakladateľ čakať podporu od profesionálnych investorov, pokiaľ nemá podnikateľskú 

históriu a nedokáže zabezpečiť vrátenie investovaného kapitálu. Inými možnosťami 

financovania sú verejné zdroje, financovanie z fondov EÚ, bankový úver ako zdroj 

kapitálu alebo iné financovanie [36, 37]. 

4.5. Príklad malej firmy 

Ako názorný príklad pre malú firmu použijeme firmu so sídlom v Považskej Bystrici 

s názvom M&Z Partners, spol s.r.o., ktorá vznikla v roku 2003 a disponuje strojovou 

výbavou od značky Amada. Produkcia firmy je sústredená na delenie materiálu laserovou 

technológiou, plošného tvárnenia plechu a jeho širokospektrálnym spracovaním. Táto 

spoločnosť má jeden plynový laserový stroj značky FO 3015 MII NT 4kW, ktorý využíva 

približne 5 rokov. Firma má 10 stálych zamestnancov s možnosťou podpory brigádnikov. 

Spoločnosť sa zameriava na sériovú a malo-kusovú zákazkovú výrobu pre rôzne oblasti. 

Tieto súčiastky sa využívajú vo vykurovacích technológiach, pre potravinársky priemysel, 

dopravu, stavebnícke stroje a mechanizmy, pre spotrebný priemysel. Cieľovými 

destináciami vyrobených kusov sú ako miestne lokálne tak aj celoslovenské a zahraničné 

spoločnosti a klienti. Je schopná poskytovať hotový výrobok podľa zákazníckej potreby ale 

aj polotovary pre daľšie opracovanie podľa požiadavok zákazníka. Firemná dielňa je 

vybavená okrem laserového stroja aj CNC ohraňovacím lisom Amada HFE 3i 1704 

vhodným pre ohýbanie plechov do šírky až 4 metre, elektrickým zakružovacím strojom pre 

plech do dĺžky 1,5 metra, vysekávacím lisom AMADA EM 2510 NT, odihlovacími strojmi 

určenými na antikor, oceľ či hliník a v neposlednom rade aj zámočníckou časťou. 

Vzhľadom na veľkosť firmy k laserovému stroju nie je nutnosťou vlastnenie  

automatizovaného zásobníku plechov so schopnosťou samo-inštalácie nového plechu na 

podporné hrebene. Výmena prebieha manuálne za pomoci zdvíhacieho zariadenia. Stroj 

Amada má 2 plochy s hrebeňmi so systémom samo-výmeny. Táto firma je schopná 

spracovávať rôzne typy ocele, hliník a jeho zliatiny, antikor a iné kovy s povrchovými 

úpravami všetko odvíjajúc sa od požiadaviek zákazníka. Najčastejšie obrábanými 

materiálmi sú hliníkové plechy : EN AW 3005, EN AW 5005, EN AW 5754 a EN AW 

6082. Oceľ valcovaná za studena tried DC01, DC02, DC03, DC04 a pozinkované ocele 

DC01+ZE. Ďalej je to široká škála ocelí valcovaných za tepla ale aj nerezových ocelí. 

Spoločnosť vďaka svojim veľkým rozmerom dielne a priestorom pri strojoch umožňuje 

kvalitné vykonávanie práce s kladením dôrazu na bezpečnosť, ktorá sa prejavuje aj na 

chode firmy a spokojnosti zamestnancov. Hlavným charakteristickým znakom ideológie 

M&Z Partners je skvalitňovanie výrobného procesu, optimalizácia, koordinácia 
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zamestnancov, využívanie moderných softvérov pri modelovaní a obrábaní, 

opätovný dôraz na bezpečnosť a dodržiavanie predpisov a noriem. Spoločnosť má za sebou 

16 rokov skúseností a kvalifikovaných ľudí s otvoreným prístupom a flexibilitou pre 

požiadavky klienta. Je financovaná ako s.r.o. podnik s jedným majiteľom, pod ktorého 

spadá a musí vykazovať dostatočný zisk na splácanie strojov, platy zamestnancov a chod 

firmy ako takej a spĺňať tak podmienky pre financovanie MSP vyššie definované. Celkové 

výnosy sa pre túto spoločnosť podľa portálu finstat pohybovali medzi rokmi 2013 až 2019 

približne medzi 700 000 eurami až po 950 000 eur ročne [40, 41]. 

 
Obr.6 Hala spoločnosti M&Z Partners spol. s r.o. 

Firma vlastní laserový stroj značky Amada model FO 3015 MII NT. Tento laserový 

CNC páliaci stroj pracuje na báze C02 plynu a jeho výkon sa môže pohybovať medzi 2,5 

kW až do 4 kW. Pracovná plocha tohto lasera je 1550x3070 mm. Stroj vyniká v delení 

rôznych typov materiálov od hrúbky 0,8 mm do 25 mm. Tento dynamický stroj je 

vybavený liatinovým rámom, ktorý zabezpečuje odolnosť a optimálne tlmenie vibrácií 

vznikajúcich pri pohyboch. Do jeho výhod môžeme radiť ľahký prístup ku všetkým 

komponentom, predné aj zadné otváranie kabíny pre kontrolu procesu rezania, nízka 

spotreba aktívneho plynu, automatický menič pracovných stolov pre polotovar a výpalky a 

reznej hlave technológie HSS (high speed cutting) s vysokou vzorkovacou frekvenciou. 

Senzorový systém rezacej hlavy je schopný neustále kontrolovať polohu polotovaru 

a  nerovnosti v materiály pre následné preostrenie rezného lúča. 

Technické parametre stroja:  

Maximálny pohyb v osách (X) 3070 x (Y) 1550 mm x (Z) 200 mm. Veľkosť stroja je 

9903x2200x2778mm s hmotnosťou 10500 kg. Simultánna rýchlosť stroja je 113m/min. 

Konzumpcia plynu je 10l/hod, frekvencia od 5-2000 Hz a vlnová dĺžka laserového lúča je 

10,6 mikrometra [42]. 
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Obr.7 Laserový stroj FO 3015 MII NT. 

4.7. Príklad strednej firmy 

Ako názorný príklad strednej firmy použijeme fiktívnu spoločnosť XYXWW so 

sídlom na území Slovenskej republiky. Je to podnik ktorý zamestnáva 167 zamestnancov, 

tí sú diverzifikovaní vo viacerých odvetviach firmy. Táto spoločnosť vyrába konkrétny 

produkt a tým sú linky na spracovanie cesta a výrobu dezertov. Vo všeobecnosti to budú 

stroje pre potravinársky priemysel s exportom zameraným do západnej Európy. Táto 

spoločnosť má 2 haly zamerané len na montážne spracovanie týchto liniek. Jedna 

konkrétna budova je skladom materiálu, ako pre výrobu tak pre montáž. Vo výrobnej 

sekcií budú stroje určené na sústruženie, frézovanie, vŕtanie, brúsenie, odihlovanie, 

zakružovanie, strihanie, vysekávanie,  zváranie a najmä laserové rezacie stroje. Tie pre túto 

spoločnosť budú musieť byť minimálne dva, aby dostatočne zastrešili kapacitu spolu 

s vysekávacím strojom. Pre spoločnosť s tak veľkým plošným pokrytím a tak výraznou 

medzinárodnou expedíciou by laserových strojov mohlo byť viac, avšak vzhľadom na 

priestory to zatiaľ nie je umožnené. Spoločnosť má 98 ľudí pracujúcich vo výrobe, montáži 

a skladoch. Kvalifikovaný personál v počte 8 ľudí pracuje na lakovni a povrchových 

úpravách kovov. Takáto spoločnosť, samozrejme, nemôže zastrešiť kompletnú výrobu 

každého jedného dielca pre výrobné linky, to znamená, že elektroniku a plastové súčiastky, 

licencované na kontakt s potravinami, budú získavať od iných spoločností, ktoré sa na to 

špecializujú. Viac ako 50 zamestnancov potom pracuje na expedícií, balení, nákupe 

v konštruovaní a vývoji, údržbe a v neposlednom rade vo vedení spoločnosti a jej 

reprezentácií. Firma sídli v piatich budovách a jej ročný obrat sa pohybuje okolo 23 

miliónoch eur. 

Laserové stroje v tejto firme sa nachádzajú každý v inej časti dielne a každý z nich 

má konkrétne zameranie. Jeden je zameraný na oceľ a ten druhý je vybavený a nastavený 

pre rezanie antikoru. Tento stroj disponuje hrebeňmi vyrezanými z antikoru a kladie sa 

dôraz na dôkladnú separáciu nerezovej ocele a iných kovov, prípadne iných typov 

materiálov náročnejších na skladovanie a vnútro-firemnú prepravu. Prvý z laserov je 

vláknovým laserom od firmy Trumf s označením TruLaser 2030 fiber 4kW. Druhým 

laserom ktorým firma disponuje je laser značky MAZAK modelu Optiplex FIber 2 4020 

o výkone 6kW a rovnako ako Prvý z laserov tejto spoločnosti je vláknový. Túto výhodu 

firma využíva, aby vyrábala čo najrýchlejšie a za čo najnižšiu cenu. Pri 24 hodinovej 
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prevádzke chodu stroja sa investícia spoločnosti vráti za niečo viac ako 2 roky pri dobrých 

pracovných podmienkach a v plnom obsadení zákazkami klientov.  Firma nie je závislá na 

neustálom získavaní nových klientov a predpokladáme, že v jej veľkosti a objeme práce 

má dostatočne veľa zákaziek na to, aby mohla byť schopná pracovať súvislou formou aj na 

tri smeny. Spoločnosť je financovaná ako akciová spoločnosť a právnymi zmluvami 

a záväzkami je ovplyvňovaná tak, aby vykazovala dostatočný obrat a zisk pre chod 

spoločnosti a rast financií jej akcionárov. [43, 44] 

Spoločnosť bude mať vo vlastníctve tieto 2 CNC laserové stroje. Prvým z nich je Optiplex 

FIber 2 4020 je laser o výkone 6 KW s pracovnými rozmermi 2050x4070 milimetrov. 

Typovo sa tento laser radí do kategórie vláknových laserov. Tlak pomocného plynu je 

možné nastaviť medzi 0,020 – 2,5 MPa a hluk tohto stroja dosahuje maximálne 80DBa. 

Má zásobník plynu na 178L , 21300 Kg a vlnová dĺžka rezného lúča je 1,06 mikrometra. 

Má schopnosť rezať ocele , hliník a nerez do hrúbky 25mm, mosadz a meď do hrúbky 

12mm. Podobne ako všetky moderné lasery pracuje na princípe 2 automatizovaných 

výmenných stolov ktorých maximálna hmotnosť je 1600 kg. [44] 

 

Obr.8 Laserový stroj Mazak Optiplex FIber 2 4020 [44]. 

 

Druhým strojom vo vlastníctve firmy bude Trumf TruLaser 2030 fiber. 

Je rovnako vláknovým laserom avšak o výkone 4kW. Pracovné rozmery a teda maximálny 

rozmer normalizovaného polotovaru je 1500x3000 milimetrov. Rozmery stroja sú 

8276x6764x2300 mm. Simultánna rýchlosť stroja je 140m/min a maximálna hmotnosť 

automatických výmenných stolov je 900 kilogramov. Maximálna hrúbka rezov pri 

konfigurácií s 4000W bude 25mm pre konštrukčnú oceľ, 20 mm pre nerezovú oceľ 

a hliník, a 8 mm pre meď a mosadz.  [45] 
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Obr.9 Laserový stroj Trumf TruLaser 2030 [45].  
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5 ZOSTAVENIE VÝROBNÉHO PROCESU 

V tejto kapitole sa budeme zaoberať konkrétnym výberom materiálu a polotovaru 

v malo-kusovej výrobe a to konkrétne modelom jedného kusu. Pred výrobou je nutné 

poznať aplikáciu konkrétnej súčiastky,  ktorá hovorí o tom, aký materiál treba vybrať a aký 

tvar a hrúbku zvoliť. Zvolili sme bežnú spojovaciu súčasť pre linku potravinárskeho 

priemyslu, kde nemôže dôjsť ku kontaktu s potravinami. Súčasť musí mať dostatočnú 

pevnosť na to, aby zabezpečila plynulý chod linky.Preto volíme hrúbku až 5 milimetrov 

a jej veľkosť je úmerná iným súčastiam, ktoré spája (viď Obr.10). Na túto súčasť sme pri 

výrobe využili jednu z najefektívnejších možných operácií pre konkrétny úkon a tou je 

rezanie laserovým lúčom. 

 
Obr.10 Model súčásti. 

Pracovný proces začína vhodným návrhom správne nastaveným na aplikáciu 

a modelovou alebo výkresovou dokumentáciou, ktorá dostatočne popisuje všetky funkčné 

časti a plochy. Po vytvorení a exporte takýchto modelov je nutné využiť programy pre 

konkrétny laserový CNC rezací stroj v závislosti na výrobcovi pre vytvorenie páliaceho 

plánu dielu. Ten sa teda bude vytvárať či už zo súborov typu DWG. STP. IPT. prípadne 

iných súborov typu CAD, alebo podľa PDF sa 2D náčrt prekreslí do programu vytvárajúci 

páliaci plán. Tento páliaci plán bol vytvorený na platforme od spoločnosti Amada 

prislúchajúci laserovému stroju Amada. Tieso softvérové výbavy strojov sú schopné 

generovať ceny výpalku v závislosti na materiáli, veľkosti výpalku a hrúbke plechu. Ďalej 

sú schopné vytvárať automatické tvorby normy práce pre jednotlivé páliace plány 

s účinnosťou okolo 95% na časový plán. Zároveň umožňujú generovať a ukladať katalóg 

vzniknutých zbytkových tabúľ a evidovať, ktoré ich časti sú použiteľné, generovať tlač 

sprievodných lístkov pre konkrétne súčiastky alebo pre série, evidovať výrobné procesy 

a následne ich analyzovať s generovaním čiarových kódov, automaticky tvoriť databázu 

výrobkov a plánov, tlač automatických expedičných lístkov s obrazovými prvkami 

vhodnými na identifikáciu a mnoho iných funkcií prispieva k plynulejšiemu chodu 

spoločnosti a zjednodušenie a optimalizácií práce. Napriek všetkým týmto výhodám je 

jednou z najväčších možnosť rozloženie si prvkov v pláne, regulácia výpalkov, určovanie 

miesta zmenou súradníc, výpočet využitej plochy a jej finančné konsekvencie [46]. 

Po takomto softvérovom pracovaní putuje dokument do ovládacieho centra stroja 

online alebo v nosičovej forme. Tam je prečítaný v systémovom prostredí stroja a po 

kontrole, nastavení parametrov a vložení polotovaru do stroja dochádza k rezaniu. Práca na 

tejto súčiastke teda začína v programe príslušne určenom na modelovú a výkresovú 
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dokumentáciu. Vybrali sme si program od firmy Autodesk Inventor 2020. Zároveň bol diel 

vymodelovaný aj v programe Solidworks 2020 a výkres dielu vytvorený v software 

Autocad 2020 (Príloha 1).Tento diel bol prekreslený do programu odpovedajúcemu  

páliacim softvérom značky amada. Vďaka nemu získame páliaci plán tento spojovacej 

súčiastky. Vygenerovaný NC program je súčasťou (Príloha 2). Na súčiastku bude 

z ekonomických dôvodov použitý plech menších rozmerov ktorý je zvyškom platne 

s hrúbkou 5 milimetrov. Volený materiál s označením ST37 ktorého špecifikáciu môžeme 

vidieť v tabuľke 5.1 [31]. 

 

 

 

Tab. 5.1. Označenie materiálu súčasti a mech. vlastnosti. 

Označenie  
Mez kluzu Mez Pevnosti 

W.Nr. DIN EN 10027-1 EN (DIN SEW) 

1.0037 ST 37-2 S235JR 10025 235 360-510 

 

Volili sme bežnú konštrukčnú oceľ kvôli jej dostačujúcim parametrom zohľadňujúc 

ekonomický faktor. Páliaci plán bude obsahovať informácie o tom, aký čas bude trvať 

vypálenie konkrétneho dielu. V tomto čase sú započítané dráhy rovných rezov ako 

aj  zaoblení spolu so zápalmi, ktoré stroj musí vykonať, aby sa dostal do materiálu 

nepriamo z miesta mimo obrobok alebo zvnútra pri vypaľovaní dier a otvorov. 

V tabuľkách stroja je zadefinované, že pri materiály ST37 o hrúbke 5 mm je rýchlosť 

rezania 3200 mm/min pri frekvencií 2000 Hz a tlaku asistenčného plynu 0,06 MPa. 

Predpokladáme ideálny rozmer plechového polotovaru 266x163 mm a spojovacie súčasť 

má 250x150 mm. Plánovaná rezná doba je 42 sekúnd a plech bude využitý na 69,97%. Pri 

rýchlosti rezania je nutné uviesť, že dobra rezania po trase, bola vypočítaná na 28 sekúnd 

na dĺžke trasy 1398mm. Do zvyšného času je nutné započítať dĺžku celkového pohybu 

6767 mm v rátane štartu a návratu po základnej polohy a zápalov. Počet prerezaní zápalom 

bolo dohromady 6 a suma času týchto prerezaní bola 8 sekúnd. Výsledný výrobok dosiahol 

hmotnosť 1167,4 gramov. 
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Obr.12 Páliaci plán súčastky. 

Výpalok a teda aj hotový výrobok bol kvalitne vypálený bez roztečených hrán 

a nebolo nutné jeho odihlovanie. Takýto výrobok by v závislosti na aplikácií mohol 

pokračovať na ďalšie spracovanie alebo odoslaný ako finálny produkt klientovi. Na 

ovládacom panely laserového CNC stroja vyšiel výsledný operačný čas 47 sekúnd a to 

preto, že stroj ráta s ideálnymi reznými podmienkami, nastaveniami a má istú odchýlku 

a nepresnosť. 

 
Obr.13 pracovný panel s výrobným časom. 

Modelový odhad ceny : Celková plocha plechu 4,5 m2 pri cene približne 130 eur. 

Cena tohto výrobku by sa teda mala pohybovať približne na 1,47 eura. Pri ceny rezania 

laserom cca 150 eur/hod  by sme mohli byť schopní zistiť, že pri práci v trvaní 47 sekúnd 

by sa mala cena za rezanie vyšplhať na 1,95 eura. Strojná firma však musí platiť náklady 

na zamestnanca a jeho prácu, kde pracovaný čas kvalifikovaného personálu a všetkých 

úkonov spojených s rezaním plechu cenu výrobku môže navýšiť až o desiatky percent. 

Treba podotknúť, že ak má spoločnosť vykazovať zisk, musí na kusovej výrobe pridať 
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oveľa väčšiu prirážku ako pri sériovej výrobe z celých plechových tabúľ. Predpokladaná 

prirážka a hodnota ktorú spoločnosť získa na takomto výrobku je asi 0,7 eur za jeden kus. 

Pre predstavu je potreba uviesť, aký zisk musí firma vykazovať, aby bola existencie 

schopná. Modelová situácia bude pre presnosť a jednoznačnosť vytvorená na príklade toho 

výrobku. Bude sa hodnotiť, aké množstvo výrobkov tejto spojovacej súčiastky by 

spoločnosť musela mesačne vyrobiť, aby mohla fungovať a existovať. Modelom bude 

spoločnosť, ktorá má 10 zamestnancov, nachádza sa v priestoroch o 800 metroch 

štvorcových, jej ročný obrat sa pohybuje okolo 800 000 eur a vlastní laserový rezací stroj, 

ktorý musí splácať. Na jedného zamestnanca budeme uvažovať priemernú mzdu na 

slovensku ktorá činí približne 1060 eur. Zamestnávateľ však platí v rátane odvodov na 

jedného zamestnanca super hrubú mzdu, ktorá činí takmer 1400 eur. Na 10 zamestnancov 

to teda mesačne činí 14000 eur. Mesačná splátka za laser sa môže pohybovať medzi 3000-

5000 eur, pri uvažovaní malej firmy budeme predpokladať sumu 4000 eur. Predpokladom 

na prenájom halových priestorov o daných rozmeroch bude suma 8000 eur. Náklady na 

energie a bežné vybavenie firmy spotrebným materiálom bude 3000 eur. Dohromady sa 

náklady na chod spoločnosti vyšplhajú na 29000 eur, aby sa spoločnosť dostala na nulovú 

hodnotu zisku. Pokiaľ je zárbok za jednu súčiastku toho typu 0,7 eur, firma musí 

vyprodukovať aspoň 41 429 a viac takýchto výrobkov mesačne, aby sa udržala na trhu. Pri 

vyrábaní budeme brať do úvahy kompletné využitie plechovej platne, kde sa zmestí 109 ks 

(Obr. 13). Pri predpokladanom čase na vyrezanie okolo jednej hodiny je nutné pre firmu 

pracovať 24 dní v mesiaci na 2 smeny po 8 hodín. Pri zaistení vyzžších ziskov by takáto 

firma mala byť zameraná na výrobu v 3 smenách. 

 
Obr. 13. Modelové využitie plechu pre výrobu. 
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6 VYHODNOTENIE 

V tejto kapitole sa budú hodnotiť poznatky a zistenia spojené s výskumom tejto 

práce. Bude sa hodnotiť efektivitu laserových strojov. V úzkej súvislosti s efektivitou 

a rýchlosťou obrábania sa bude zvažovať, aký typ laserového rezného stroja je 

najvýhodnejší pre malú a strednú firmu. V neposlednom rade sa bude konštatovať, ako 

dopadlo laserové rezanie konkrétneho polotovaru a jeho kvalita vzhľadom na rezné 

podmienky, parametre, prípravu a model fungovania spoločnosti vyrábajúcej len túto 

konkrétnu súčiastku. 

V dnešnej dobe sú v malých a stredných firmách využívané na rezanie kovov najmä 

CO2 lasery, vláknové lasery a pevnolátkové lasery. Vzhľadom na aplikáciu laserového 

rezania , ktoré je najdôležitejšou témou tejto práce , sa dá povedať, že vláknový laserový 

stroj bude najvhodnejším kandidátom pre spoločnosť so zameraním na rezaní polotovarov 

v tvare plechu. Začínajúca alebo aj rozbehnutá funkčná spoločnosť sa pri výbere 

laserového stroja rozhoduje vždy tak, aby boli náklady na výber stroja čo najnižšie. 

V týchto nákladoch bude zahrnutá cena stroja , servisné opravy a náhradné diely a médiá. 

Po druhé to bude rýchlosť stroja, respektíve jeho parametre ktoré veľmi úzko súvisia 

aj  s výrobnými nákladmi, ktoré musí firma vykazovať najnižšie možné. V minulých 

rokoch sa ceny týchto laserových strojov mohli výraznejšie líšiť, na druhú stranu je to dnes 

veľmi podobný obnos peňazí týkajúci sa ako plynového tak vláknového laseru. Parametre 

stroja, ako je písané v minulých kapitolách, sa však značne líšia. V malých a stredných 

firmách zameraných a spracovávanie ocelí a hliníku sa lasery vlnovými dĺžkami 

a pracovnými frekvenciami síce môžu odlišovať, avšak sú schopné spracovávať rovnaké 

polotovary. Väčšie rozdiely by sme nachádzali pri firmách spracúvajúcich farebné kovy. 

Markantným rozdielom je však rezná rýchlosť spojená s technologickým výkonom týchto 

laserov. Môžeme s určitosťou povedať, že vláknové lasery dosahujú lepších výsledkov ako 

plynové CO2 lasery. V porovnaní s CO2 laserom má vláknový laser vyššiu reznú rýchlosť, 

môže mať nižšiu spotrebu energie a jeho modernejšou technologickou konštrukciou 

zabezpečuje kvalitnejší zväzok lúčov, a čo je hlavné, veľmi jednoduchú údržbu. Tieto 

všetky aspekty sa priaznivo prejavujú na výkone a ziskovosti stroja, a veľmi výrazne 

eliminujú výpadky vo výrobe. 

Druhá časť tejto kapitoly bude zameraná na výsledok technologických postupov 

konkrétneho výrobku z kapitoly číslo 4. Tento výrobok spojovacej súčasti bol vytvorený 

vďaka firme M&Z Partners spol. s r.o. na laserovom stroji značky Amada. Výkres 

súčiastky bol vytvorený v programe Autocad od firmy Autodesk v prílohe. Program NC 

sa  rovnako nachádza v prílohe tejto práce a je vytvorený programom prislúchajúcim 

strojom od firmy Amada. Výrobok bol kvalitne vypálený z plechu hrúbky 5 mm. Rýchlosť 

hlavy stroja bola 3200 m/min, frekvencia 2000 Hz a tlak 0,06 MPa. V tejto kombinácií 

s materiálom ST37 sme dosiahli kvalitný výpalok (obr.13), (obr.14), presnosť 

a požadovanú reznú kvalitu (viď obrázok). Tento výrobok bol vyrezaný za 47 sekúnd, čo je 

optimálny čas pre rezanie plechu touto technológiou danej hrúbky pre kusovú výrobu, ale 

postačujúci pre malú a strednú firmu aj v sériovej výrobe. Zistilo sa, že pokiaľ by 

spoločnosť musela vyrábať len túto súčiastku, musela by pracovať na 2 smeny po 8 hodín 

a  to 24 dní v mesiaci, aby sa dostala len na nulovú hranicu medzi ziskom a stratou. 
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Obr.13 Hotový výrobok. 

 
Obr.14 Kvalita rezu súčastkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
VUT v Brne FSI BAKALÁRSKA PRÁCA List 39 

7 DISKUSIA 

7.1. Rozbor výsledkov práce a možnosti zlepšenia 

V bakalárskej práci boli charakterizované laserové rezacie stroje zamerané na delenie 

polotovarov s pohybom hlavy v jednej alebo v dvoch osách. Výsledným výrobkom bol 

plech, ktorého hrúbka bola 5 milimetrov. Pri rezaní tejto súčiastky bol odhadovaný čas 

stroja na prácu pomocou softvérového programu na 42 sekúnd. Výsledný čas rezania tohto 

výrobku bol o 5 sekúnd väčší ako počiatočný predpokladaný čas. Dôvodov tejto 

nepresnosti môže byť hneď niekoľko. Jedným z hlavných môže byť nastavenie stroja, 

ktoré ukazuje odhadovaný rezný čas s nejakou odchýlkou a pre orientáciu. 

Ďalším  dôvodom môže byť to, že laser nezapočítava do obrábacieho času presun rezacej 

hlavy zo štartovacej polohy až k obrobku, kedy sa reálny proces delenia materiálu začína. 

Iným dôvodom  by mohli byť všeobecné nastavenia stroja. V druhej časti bolo uvedené, 

že  množstvo času potrebné na fungovanie malého podniku s  10 zamestnancami by sa pri 

výrobe tohto konkrétneho dielu muselo vyšplhať až na 24 dní v mesiaci po 16 hodín denne, 

aby bola spoločnosť životaschopná.  

Pre zistenie pravého dôvodu, prečo sa strojný čas predĺžil, by bolo nutné experiment 

zopakovať. Zmenou by bolo detailnejšie meranie času, za aký sa stroj pohybuje 

a  vykonáva konkrétne úkony. Rovnako by mohli byť aplikované aj zmeny v nastavení 

stroja. Pre malý podnik by zlepšením mohlo byť vypaľovanie viacerých typov výrobkov v 

iných hrúbkach materiálu, alebo pridanie iných technologických procesov, ktoré zvyšujú 

cenu výrobkov. Pri plechu to môže byť napríklad ohýbanie, zváranie alebo povrchová 

úprava. Spolu s tým by to mohlo byť zameranie na určitý produkt a jeho výroba. 
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ZÁVER 

Práca zahŕňa porovnania laserových strojov a výber konkrétneho materiálu 

a  polotovaru pre výrobu súčiastky. Vzhľadom na pomery dnešnej doby, najvýhodnejším 

variantom pre malú a strednú firmu so zameraním na delenie plechov je vláknový laser. 

A to vďaka jeho rýchlosti, nízkym nákladom na údržbu a servisným poplatkom. 

Zrealizoval sa návrh súčiastky vymodelovaný v CAD programe. Prekreslením výkresu do 

softvéru od laserovej firmy sme získali NC program, ktorý bol následne využitý 

a  aplikovaný na vyhotovenie výrobku. Výrobok splnil požiadavky, ktoré naň boli kladené, 

z ktorých najdôležitejším parametrom bola nízka cena a bezproblémové rýchle 

vyhotovovanie laserovým strojom. Vďaka nastaveniu reznej rýchlosti, výkonu, výšky 

fokusu a tlaku plynu bol dosiahnutý požadovaný výrobok bez nutnosti iných 

mechanických zásahov alebo úprav. Z ekonomického hľadiska  sa dá povedať, že pri 

sériovej výrobe by sa náklady na výrobok mohli znížiť, ak by sa  ešte viac optimalizoval 

výrobný proces, využila kapacitu laserového stroja na maximum ako aj rozmiestnili 

súčiastky na plechu. Napriek tomu však bol dosiahnutý požadovaný výsledok v správnej 

kvalite s ohľadom na budúcu aplikáciu. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 

Skratka Popis 

CO2  Oxid uhličitý 

CNC Computer numerical control 

HSC    High speed cutting 

MSP    Malý a stredný podnik 

 

Symbol Jednotka Popis 

Re [MPa] Medza klzu 

Rm [MPa] Medza pevnosti 
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