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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá laserovou technologií. V úvodu charakterizuje 
pojem malá a střední firma a uvádí pár takovýchto firem. V další části popisuje druhy 
laserů a jejich možné aplikace ve strojírenském průmyslu. Dále popisuje možnosti 
využití materiálů pro zpracování laserem a také vhodné polotovary. Poukazuje 
na využití této technologie v zaběhlých menších firmách. Nakonec navrhuje aplikaci 
laserového stroje pro rozšíření strojového parku menší firmy. 

 
Klíčová slova 

Laser, malá firma, laserové obrábění, materiály, využití 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with laser technology. In the introduction thesis 
characterizes small and medium-sized companies. The next section describes 
the types of lasers and their possible applications in engineering industry. It also 
describes the possibilities of using materials for laser manufacturing as well as 
suitable semi-finished products. It points to the use of this technology in established 
smaller companies. Finally, it proposes the application of laser machine to expand 
the machinery of smaller company.  

 
Key words 

Laser, small company, laser manufacturing, materials, utilization 
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ÚVOD 

Není přehnané říct, že bez laseru by moderní svět nebyl takový, jak je znám 
v současné době. Využití laseru je velmi rozmanité, ať už jako ukazovátko, čtečka 
čárových kódů nebo ke čtení CD disků. Také se používá v sofistikovanější oblasti, 
jako je lékařství, kde se laser využívá například k laserovým operacím šedého zákalu, 
odstraňování znamének u dermatologa či léčbě artrózy.  

Už i malé děti laser znají ze sci-fi filmů či počítačových her, odehrávajících se 
v dávné budoucnosti, jako zbraně hromadného ničení.  

Málokdo však ví, že se přístroje na bázi laseru používají dennodenně i v průmyslu. 
Produkty z tohoto odvětví nám pak ulehčují každodenní práci a často si bez nich 
nedovedeme představit jediný den. 

Jednou z největších výhod laserových strojů je možnost změnit typ výrobku během 
velmi krátké chvíle, hodí se jak pro zakázkovou výrobu o pár kusech, tak také pro 
sériovou výrobu.  

Zatímco dříve to byla velmi drahá technologie, dnes začíná být cenově srovnatelná 
s jinými běžnými technologiemi. Navíc zde odpadá např. nutnost ostření nástrojů, 
není třeba řešit problém opotřebení, protože laserový svazek je světelný a ten se 
neopotřebovává. 
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1 MALÁ FIRMA 

S pojmem malý a střední podnikatel se lze setkat v zákoně č. 47/2002 Sb., 
o podpoře malého a středního podnikání, který přejímá definici malých a středních 
firem používanou v Evropské unii. 

Všeobecná charakteristika rozdílu mezi malou a střední firmou se velmi často liší. 
Jako nejčastější kritéria posuzování velikosti firem jsou v odborné literatuře 
uváděna [1]: 

• počet zaměstnanců, 

• obrat, 

• bilanční suma. 

Malá firma je zde definována takto: 

• má méně než 50 zaměstnanců, 

• roční obrat nepřesahuje 10 mil. EUR, nebo jeho roční bilanční suma 
nepřesahuje 10 mil. EUR, 

• splňuje kritérium nezávislosti. 

Střední firma 

• má do 250 zaměstnanců, 

• roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR, nebo jeho rozvaha je do 43 mil. EUR, 

• splňuje podmínku nezávislosti. 

V ČR jsou místní firmy zastoupeny z 99 % malými a středními firmami, které 
zaměstnávají cca 2 mil. osob. Do této sekce patří každý, kdo vykonává hospodářskou 
činnost. Hlavně pak osoby samostatně výdělečně činné a rodinné firmy. [2] 

1.1 Charakteristika vybraných firem 

Podle výše zmíněných charakteristik bylo osloveno 10 menších firem, u kterých 
se předpokládalo využívání laserových strojů. Z tohoto počtu 3 firmy odpověděly. 
Následně bylo osloveno 5 firem zabývajících se výrobou laserových strojů, 
odpověděla jen 1. Následující zmíněné firmy se nedají použít jako dostatečný 
statistický vzorek, ale prezentují různé způsoby využití v odlišných prostředích.  

1.1.1 Abner a.s. 

Firma Abner je moderní a efektivní českou firmou s dlouholetou zkušeností. 
V 80. letech 19. století byla založená stříbrnická díla. Následně během druhé světové 
války se přeorientovala na dodávání leteckých součástek. Po válce se začala zaobírat 
zpracováním nerezových materiálů, výrobou sifonů a sifonových bombiček.  
V 80. letech realizovala výrobu nerezových zařízení nemocničního stravování. 
V průběhu let začala vyrábět tlakové patrony do hasicích zařízení. Z ekonomických 
důvodů se v roce 2004 prodala divize „bombička“. Tyto události vedly k posílení 
orientace firmy na výrobu nerezového nábytku, výdejních systémů a kompletního 
tabletovacího systému. V minulých letech tuto divizi podpořil i nákup nového CNC 
laserového stroje Bystronic. 
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Nyní se firma se svými 137 zaměstnanci zabývá výrobou gastrozařízení, 
tabletových systémů a tlakových patron. Ve všech těchto odvětvích firma Abner patří 
k největším světovým výrobcům. 

Firma Abner vlastní laserové centrum Bystronic – Bysprint 2200. Pomocí tohoto 
stroje jsou schopni na řezné ploše 3000 mm x 1500 mm řezat stavební plechy 
o tloušťce 12 mm a nerezové plechy do tloušťky 8 mm. Laserové centrum 
je využíváno k řezání ocele, korozivzdorné ocele, hliníku a molybdenu. Stroj není 
využíván jen pro vlastní potřeby, ale také pro zakázky v kooperaci. [3] 

1.1.2 ServisLaser s.r.o. 

ServisLaser je malá česká firma se čtyřmi zaměstnanci. Působí na trhu již od roku 
2001, kdy začínala jako servisní firma rychle opravující formy pomocí bodového 
navařování a TIG svařování. Jelikož tyto metody nebyly dostačující, rozhodla se firma 
v roce 2004 o zakoupení prvního laserového navařovacího stroje. Z důvodu většího 
zájmu o poskytované služby, koupili v roce 2008 další navařovací centrum a také 
vláknové gravírovací zařízení. V současné době firma disponuje třemi navařovacími 
lasery, laserovou gravírkou, řezacím laserem pro mikroobrábění, rovinnou bruskou 
a ultrazvukovou leštičkou.  

Díky navařovacím strojům je firma schopna nabízet služby, jako je navařování 
forem a střižních hran nástrojů, oprava rotačních ploch a svařování slitin mědi, titanu, 
hliníku. Gravírovací stroj rozšiřuje nabídku o identifikační a výrobní štítky (nerezové 
i eloxovaný hliník), reklamní předměty (propisky, nože, hodinky), gravírování (rastru, 
loga a nápisy do tvarových vložek, renovace datumek), značení laserem (popis 
měřidel a kalibrů, dekorování) a výroba elektrod a razidel (grafitové i měděné 
elektrody, razidla na mince). Poslední nabízenou službou je mikrořezání plechů 
s přesností 0,01 mm.  [4] 

1.1.3 SW-MOTECH s.r.o. 

SW–MOTECH s.r.o. je firmou zabývající se kovovýrobou s širokým portfoliem 
opakované výroby. Dodává komponenty z kovových plechů a trubek zpracované 
dělením, ohýbáním a svařováním včetně povrchové úpravy. Hlavním předmětem 
výroby jsou doplňky na motocykly pro velké, světové značky, jako KTM, BMW, Suzuki, 
Honda atd.    

Firma SW–MOTECH s.r.o. vznikla v roce 1999 v německém Rauschenbergu. 
Velmi rychle rozšířila své působení a otevřela závod v českých Vojkovicích u Brna.  
Díky tomuto šťastnému rozhodnutí firma začala rychle růst až do dnes, kdy 
zaměstnává okolo 130 zaměstnanců a využívá nejmodernější technologie výroby. 

V současné době společnost využívá tyto technologie: CNC řezání laserem, 3D 
CNC řezání trubek, CNC ohraňování, svařování MIG, MAG, TIG, robotické a bodové 
a spousta dalších technologií. Řezání laserem je nezbytnou součástí firmy, protože 
je prvním výrobním krokem u všech jejich produktů. Laserem zpracovávají jak plechy, 
tak i profily z oceli, hliníku i nerezu.[5] 

1.1.4 LINTECH, spol. s r.o. 

Tato firma se od výše zmíněných liší, a to tím, že je partnerem centra laserových 
a automatizačních technologií. Cílem tohoto centra je řešit současné problémy 
průmyslových subjektů a aplikovat výsledky výzkumu a vývoje v oblasti laserových 
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technologií v průmyslu. Mimo to je jedním z lídrů na českém trhu v oblasti značení, 
laserové techniky, montážních prací i služeb.  

Firma Lintech, spol. s.r.o. byla založena roku 1993 za účelem vývoje laserových 
technologií, automatizace, stavby jednoúčelových strojů a zakázkové výroby. Nyní má 
okolo 90 zaměstnanců. Mimo jiné svým klientům firma nabízí:  

• laserové technologie (laserové značící, svařovací, řezací a vrtací stroje) 
a značící systémy (razníky, razidla), 

• služby zakázkového popisu, 

• konstrukce jednoúčelových strojů, 

• zakázkové opravy a úpravy nástrojů laserovým navařováním.  

Dále nabízí komplexní stavbu jednoúčelových strojů počínaje vývojem, přes 
výrobu jednotlivých komponent, až po skládání finálního stroje. Díky vlastnímu vývoji 
jsou schopni celý projekt zrealizovat ve velmi krátkém čase a zákazníkovi na míru. 
Ve výrobě jim pomáhá kompletně vybavená nástrojárna se všemi moderními 
technologiemi včetně laserových systémů pro řezání, laserové navařování, 
gravírování a značení.  

Podle dat firmy Lintech, spol. s r.o. tvoří menší firmy do sta zaměstnanců pouze 
10 % ze všech objednávek. Z tohoto lze usoudit, že menší firmy nemají tak velký 
zájem o řešení technologických postupů pomocí nekonvenčních technologií. Avšak 
může to být zapříčiněno také vyšší pořizovací cenou, a tedy menší firmy s menším 
kapitálem nemají možnosti si laserové stroje pořídit. Tyto domněnky však za pár let 
mohou být naprosto mylné, jelikož zájem o laserové stroje každým rokem roste. Sice 
nárůst není nikterak extrémní, ale přesto by to mohlo znamenat, že české firmy si 
začínají uvědomovat výhody laserových strojů. Nejoblíbenějšími jsou stroje pro 
laserové značení, následně laserové gravírování a laserové svařování. [6] 
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2 LASEROVÉ STROJE 

Laser je zkratka anglického názvu Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation. Do češtiny bychom to mohli přeložit jako zesilování světla pomocí 
vynucené emise záření. Je to jediný umělý zdroj vysoce koherentního 
elektromagnetického záření, což je definice světla.  

Poprvé se o laseru jako takovém zmínil Albert Einstein v roce 1917. Ale trvalo ještě 
23 let, než byl sestrojen první, tehdy rubínový, laser. V roce 1960 ho sestavil 
T. H. Maimann a později na něj získal i patent. [7, 8] 

Laser se skládá ze tří hlavních částí. A to z aktivní látky, optického rezonátoru 
a zdroje excitační energie. Aktivní látky se dělí na: 

• pevná látka (kompaktní, polovodičová), 

• kapalina, 

• plyn, 

• plazma zcela ionizovaného uhlíku, 

• svazek elektronů pohybujících se v proměnném magnetickém poli. 

Optický rezonátor slouží k zesílení koherentního záření opakovanými odrazy 
na zrcadlech. Nejjednodušší příklad optického rezonátoru je soustava dvou 
rovnoběžných rovinných zrcadel, z nichž jedno je polopropustné tzv. Fabryův-Perotův 
rezonátor. Zdrojem excitační energie může být například výbojka. [9] 

2.1 Princip fungování laserů 

Existuje mnoho různých laserových technologií, ale v principu jsou velmi podobné 
původnímu laseru, kde byl aktivním prostředím rubín. Jeho konstrukce je zobrazena 
na obr. 2.1.  

 

 

Obr. 2.1 Konstrukce rubínového laseru [10]. 
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Kolem rubínového válce je výbojka, která emituje světlo. Foton, uvolněný 
z výbojky, narazí do elektronu rubínu. Elektron rubínu pohltí energii a excituje na vyšší 
energetickou hladinu a dojde k tzv. inverzi populace. Jelikož se elektronům nelíbí 
jejich vyšší energetický potenciál a chtějí se vrátit zpátky na svou původní 
energetickou hladinu, tak vyzáří foton libovolným směrem. Proletí-li tento foton kolem 
elektronu s vyšší energetickou hladinou, dojde k tzv. stimulované emisi. Tímto nám 
vznikne nový foton a ten poletí stejným směrem jako ten, který jej stimuloval. Pokud 
tyto fotony neletí směrem k zrcadlu, ale letí pryč, jsou absorbovány okolím. Avšak 
letí-li k zrcadlu a odrazí se od něj, tak cestou k protějšímu zrcadlu stimulují další fotony 
a vytvoří tak řetězovou reakci. Ve výsledku vzniká obrovské množství fotonů 
cestujících stejným směrem. 

Rezonátor se skládá ze dvou zrcadel. Jedno odráží veškeré fotony, které na něj 
přiletí, a druhé polopropustné odrazí část fotonů zpátky. Typ použitého zrcadla určuje 
propustnost fotonů. Tyto fotony, které prošly zrcadlem dál, lze vnímat jako paprsek, 
pomocí kterého se provádí chtěná operace. [11] 

2.2 Typy laserů 

K výběru je velké množství laserů, které jsou děleny podle různých kritérií. 
Nejčastěji se dělí podle druhu aktivního prostředí, ale mohou být děleny vzhledem 
k režimu práce na:  

• kontinuální, 

• impulzní, 

• kvazikontinuální. 

Další způsob dělení je např: podle počtu energetických hladin (2, 3 a více 
hladinové) nebo způsobu čerpání energie (opticky, elektricky, chemicky) atd. 

Podle druhu aktivního prostředí rozlišujeme lasery 

• pevnolátkové, 

• plynové, 

• polovodičové, 

• kapalné, 

• vláknové. 

2.2.1 Pevnolátkové lasery 

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o lasery, kde je aktivní prostředí tvořeno pevným 
materiálem. Většinu lidí napadne, že se jedná především o drahé kameny např. rubín 
nebo safír. Tyto materiály se stále používají, ale jen pro krátké pulzy, jelikož při 
spojitém záření hrozí jejich destrukce. Proto se v dnešní době nahrazují tyto drahé 
kameny krystaly či skly s přídavky vzácných prvků.  

 Nejpoužívanějším pevnolátkovým laserem je Nd:YAG. Tato zkratka je složena 
z počátečních písmen chemických prvků, které tvoří aktivní část. Aktivní část je 
izotropní krystal Yttrium Aluminium Granátu (Y3Al5O12) dopovaný ionty neodymu 
(Nd3+). Typická vlnová délka je u tohoto laseru 1 064,1 nm. Může však emitovat záření 
i o jiných vlnových délkách. Toto záření má pak nižší účinnost.  
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Tyto lasery se nejčastěji využívají ve strojírenském průmyslu, a to při přesném 
řezání kovů do tloušťky 10 mm. Výkon u těchto laserů se pohybuje od 100 W až 
do 1,2 kW. Nejčastěji však v rozmezí 100–400 W.  

Nd: YAG laser může být buzen:  

• výbojkami (LPSS – lamp pumped solid state) 

Nevýhodou tohoto typu buzení je nízká životnost výbojek, vysoké náklady 
na provoz a nízká účinnost. Ta je zapříčiněna přeměnou elektrické energie 
nejen na světlo, ale také na teplo. Z toho důvodu je nezbytné, aby bylo 
součásti laseru vodní chlazení. Přes všechny tyto zápory se výbojky stále 
užívají pro jejich vysokou energii v pulzu. 

• diodami (DPSS – diode pumped solid state) 

Tyto lasery mají vyšší účinnost a lepší kvalitu laserového svazku. Mohou 
být buzeny zezadu nebo z boku. U zadního buzení je výhodou, že diody 
mohou být mimo rezonátor a zároveň se získává vyšší kvalita svazku. 
Nevýhodou je nižší výkon oproti bočnímu buzení. [12, 13, 14] 

2.2.2 Plynové lasery 

Aktivním médiem tohoto laseru je plyn, který bývá uzavřen v trubici o průměru 
zhruba 10 až 20 mm a její délka se pohybuje okolo 0,5 až 1 m. Plynové lasery dokážou 
pracovat jak v kontinuálním režimu, tak i v pulzním režimu. Častěji se v průmyslu 
používají lasery s pulzním režimem pro jejich velkou výstupní energii a krátký pulz. 
Pulzní laser zjednodušeně vznikne díky více frekvencím v pásmu. Tyto frekvence jsou 
ve fázi s hlavní frekvencí, a tak dochází k jejich sčítání. Sečtené frekvence nám pak 
generují pulzy o vyšší energii a krátkém trvání. 

Aktivní prostředí mohou tvořit různé plyny. Například: 

• CO2 (oxid uhličitý), který je nejčastěji používaným aktivním plynem. Jde 
o směs plynů, kde CO2 má podíl 10–20 %, stejně jako dusík. Vodík nebo 
xenon je zastoupen v jednotkách procent, hélium, které dobře vede teplo, 
tvoří zbytek směsi. Pouze oxid uhličitý zde má funkci aktivního plynu, což 
znamená, že pouze u jeho molekul dochází k excitaci. Ostatní plyny mají 
podpůrné vlastnosti, např: podporují vznik inverzní populace. Jednou 
z výhod oxidu uhličitého jsou jeho nízké nároky na čistotu plynu, naopak 
příměsi zvyšují výkon laseru.  

CO2 lasery jsou jedny z nejstarších plynových laserů, přesto jsou stále 
nejvíce používané. Dosahují výkonu až 20 kW, což je řadí mezi 
nejvýkonnější typy laserů. Také mají vysokou účinnost – kolem 20 %. 
Z toho nám plyne, že zbytek elektrické energie se přemění na teplo, které 
musíme z místa odvádět. U nižších výkonů postačuje chlazení vzduchem, 
ale u vyšších je již nutné chlazení vodou, aby nedošlo k poškození 
rezonanční komory. U CO2 laserů se nejčastěji používá infračervený 
paprsek o vlnové délce 10,6 µm, je možné použít také vlnovou délku 
10,2 µm nebo 9,3 µm. Díky těmto vlnovým délkám je CO2 laser téměř 
nenahraditelný u řezání oceli či svařování. Zároveň se používá při práci 
s organickými či polymerními materiály. Vlnová délka 10,6 µm má jednu 
zásadní nevýhodu. Tou je vedení laserového paprsku, které není možné 
pomocí optických vláken, ale vede se pomocí zrcátek. Vedení pomocí 
zrcátek velmi komplikuje aplikaci tohoto typu laseru například u robotických 
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aplikací. Tento problém je řešitelný pomocí duté, vysoce odrazivé hadice. 
Zde je však jednodušší použít vláknový laser. Proto se CO2 laser při těchto 
aplikacích vyskytuje jen velmi zřídka.  

 V praxi se využívají lasery buzené DC (stejnosměrným elektrickým 
výbojem mezi dvěma měděnými elektrodami) nebo také RF 
(radio-frekvenčně). Lasery buzené radio-frekvenčními vlnami mezi dvěma 
elektrodami mají vysokou spolehlivost, nízké provozní náklady, a hlavně 
nedochází k opotřebení elektrod jako v případě DC buzení. [15, 16] 

 

Obr. 2.2 Konstrukce CO2 laseru [15]. 

• Argon je také často používaným aktivním plynem, kde jeho ionty vytváří 
aktivní prostředí. Vysoce kvalitní paprsek argonových laserů mívá modrou 
nebo zelenou barvu. Nejčastěji se lasery postavené na argonu budí pomocí 
elektrických výbojů, které mezi dvěma dutými elektrodami generují plazmu 
s vysokou hustotou argonových iontů. Výkon může být navýšen pomocí 
magnetického pole, které je generováno solenoidem umístěným kolem 
trubice. Tyto lasery mají nízkou účinnost, a proto musí být velmi dobře 
chlazené.  

Běžné argonové lasery se zeleným paprskem generují 10 W až 20 W. 
Vlnová délka takovéhoto paprsku je nejčastěji 514,5 nm. Laser můžeme 
pomoci optického hranolu přepnout i na jinou vlnovou délku, jako je 351 nm 
(ultrafialová) či 457,9 nm (modrá). Avšak nejvyššího výkonu dosáhneme při 
vlnové délce 514,5 nm, tedy při zeleném záření. Využití mají v čerpání 
tatan-safírových laserech nebo ve světelných laserových show. Čím dál 
častěji jsou však nahrazovány diodovými lasery a v dnešní době 
se používají pouze tam, kde je požadována funkčnost jen po omezený 
počet hodin. 

• Heliumneonové lasery mají výkon jen pár miliwattů v kontinuálním režimu 
a při nejčastější vlnové délce 632,8 nm, což odpovídá červenému světlu. 
Také existují varianty: 534,5 nm (zelený), 594,1 nm (žlutý) nebo 1,15 µm. 
He-Ne lasery jsou rozměrově menší než výše zmíněné lasery a pracují také 
s nižšími výkony, proto se nejčastěji používají v měřicí technice či holografii. 
V dnešní době jsou však častěji nahrazovány laserovými diodami. [17, 18] 
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2.2.3 Polovodičové lasery 

Většina polovodičových laserů jsou laserové diody (LD), které jsou buzeny 
svazkem elektronů. Aktivním prostředím je blok polovodiče, např.: galium arsen 
(GaAs), hliník galium arsen (AlGaAs) nebo kadmium selen (CdSe). Aktivními 
částicemi u těchto polovodičů jsou nerovnovážné elektrony a díry. Těmito materiály 
prochází rychlé elektrony, které iniciují přechod z valenčního pásma do pásma 
vodivostního. Tím dochází k uvolnění fotonů, které jsou dále zesíleny a usměrněny. 
Vlnová délka se u LD pohybuje od 380 nm, po 1,8 µm, avšak většina LD vyzařuje 
v infračervené spektrální oblasti. Jejich výstupní výkon je 30 W až 8 kW a výstupní 
parsek má tvar obdélníku.  

Existují však i injekční polovodičové lasery. U tohoto typu laseru aktivní materiál 
vytváří P-N přechod. Rezonátor je tvořen vybroušenými stranami polovodičového 
materiálu. Poté odrazy v rezonátoru a mnohonásobným přechodem oblastí přechodu 
vzniká laserové záření, viz obr. 2.3.  

Polovodičové lasery jsou dnes nejrozšířenějším typem laseru. Ať už pro jejich 
kompaktnost, možnost měnit výkon pouhou změnou elektrického proudu nebo díky 
vysoké účinnosti, která dosahuje až 50 %. Jejich největší nevýhodou je rozbíhavost 
generovaného paprsku. Využívají se při popisování součástí, v technologii Rapid 
Prototyping, výpočetní technice, ale i v telekomunikacích. [18, 19] 

 

Obr. 2.3 Polovodičový laser [20]. 

 

2.2.4 Kapalinové lasery 

Jako aktivní prostředí jsou u barvivových laserů, což je jiné označení pro 
kapalinové lasery, používány roztoky organických barviv nebo speciálně připravené 
kapaliny, dopované ionty vzácných zemin. Roztoky jsou tvořeny barvivem, např. 
Rhodamin 6G, Fluorescein, Alizarin, které je rozpuštěné v lihu či destilované vodě. 
Pro buzení se užívá optické záření jiného laseru nebo světlo z výbojky. Přelaďování 
je velmi jednoduché. Nejčastěji se používá hranol, přes který se rozloží výstupní 
paprsek. Následně se využije jen potřebná část z rozloženého spektra.  

Barvivové lasery mají velké využití v spektrometrii a v informační technice díky 
jejich možnosti změny vlnové délky v rozmezí od 300 nm do 1500 nm. Lasery 
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vyzařující záření o vlnové délce 540–577 nm se hojně využívají v medicíně 
k selektivní destrukci cév bez postižení okolních tkání. V průmyslu se příliš neuchytily 
z důvodu degenerace kapaliny teplem a zářením, což vyžaduje častou údržbu 
a výměnu aktivního prostředí. [21] 

2.2.5 Vláknové lasery 

Jsou obdobou pevnolátkového laseru. Buzení zajištují velkoplošné polovodičové 
diody. Následuje aktivní optické vlákno, které pouze nepřenáší výkon paprsku 
od zdroje k cílovému místu (časté u mnoha typů laserů), ale slouží zde jako aktivní 
prostředí. Toto vlákno se skládá ze dvou souosých vláken, viz obr. 2.4. Do tlustšího 
vnějšího vlákna svítí budící diody. Světelný tok, který tak vzniká, působí na vlákno 
vnitřní, obsahující aktivní prvek ytterbium (stejný prvek jako u aktivního prostředí 
pevnolátkového laseru) nebo také prazeodym, a díky těmto prvkům se zde vytváří 
laserový paprsek. Rezonátor zde není tvořen dvěma zrcátky, jako u pevnolátkového 
laseru, nýbrž je použita technologie Braggových mřížek. Jednoduše řečeno, jedná se 
o vrypy, které odrážejí pouze danou vlnovou délku a slouží podobně jako zrcátka. 

 

 

Obr. 2.4 Aktivní vlákno [22]. 

 

Tento typ laseru nepotřebuje aktivní chlazení, protože teplo je odváděno velkou 
plochou až několika metrového vlákna. Největší výhodou je jednoduchost, robustnost, 
modularita (možnost navyšování výkonu pouhým spojováním laserových modulů), 
vysoká účinnost, kolem 30 %, kvalita laserového paprsku, nízké provozní náklady 
i nároky na údržbu. Vysoká živostnost až 150 000 hodin je dosažena eliminací 
mechanických zrcátek, která jsou náchylná na poškození, a také dobrým odvodem 
tepla. 

Nyní se výkon pohybuje v desítkách kilowattů, přestože z počátku bylo velmi 
náročné dosáhnout vyššího výkonu. V souvislosti s dosažením potřebného výkonu, 
kvality paprsku a dalších výhod, vláknové lasery dnes velmi často nahrazují klasické 
pevnolátkové YAG lasery doslova ve všech oblastech, jako je řezání, svařování, 
značení a gravírování. [22] 
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2.3 Použití laserů 

Od roku 1960, kdy vznikl první laser, uběhla dlouhá doba, během které došlo 
k jeho velkému vývoji. Dnes je možné se s lasery setkat v různých odvětvích, našly 
své uplatnění ve výzkumu, medicíně, elektronice, i ve strojírenském průmyslu.  

Laserové stroje se v průmyslu používají k různým operacím. Nejčastěji k 

• značení, 

• řezání, 

• svařování, 

• gravírování, 

• vrtání, 

• povrchové úpravě, 

• Rapid Prototyping. 

Jejich jednotlivá procenta využití k roku 2008 znázorňuje obr. 2.4. 

 

Obr. 2.4 Grafické rozdělení využití jednotlivých technologií [18]. 

2.3.1 Značení a gravírování 

Hlavními výhodami značení laserovou technologií je absence speciálních přísad 
(inkoustu), rychlost, mechanicky odolný popis, bezkontaktní nanášení, minimální 
ovlivnění okolí teplem a možnost vypálit jakýkoliv symbol bez složitých příprav oproti 
raznicím, které se ke značení používaly původně. 

Technologie laserového značení se dostává k ještě větší oblibě z důvodu výměny 
dříve používaných Nd: YAG a CO2 lasery za lasery vláknové.  
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Ty jsou výhodnější z několika důvodů:  

• bezúdržbové fungování, dlouhá životnost a nízká spotřeba energie dělá 
z vláknových laserů velmi spolehlivé pomocníky se skromnými náklady, 

• mohou pracovat jak v kontinuálním, tak pulzním režimu, 

• možnost měnit frekvenci pulzů v širokém rozsahu, 

• kvalitní výstupní svazek. 

Princip vytvoření znaku je založen na vizuální změně povrchu předmětu. Tuto 
změnu můžeme docílit níže uvedenými způsoby. 

• Ablace je způsob značení, kdy dochází k odpařování barvy či svrchní vrstvy 
materiálu. Podstatou je, aby pod svrchní vrstvou měl materiál odlišný odstín 
barvy a tím vznikl kontrast, díky kterému bude značení čitelné. Metoda 
se dá použít u povlakovaných součástí nebo u hliníkových materiálů, 
u kterých proběhlo eloxování. 

• Termochemický proces, u kterého se materiál neodebírá ani nic 
podobného. Jediná věc, kterou má tento způsob na svědomí je změna 
barvy důsledkem přerušení molekulové vazby. U kovových materiálů lze 
laserovým paprskem kov vyžíhat, což způsobí oxidaci kovu v dané oblasti. 
Následně daná oxidace způsobí změnu barvy. U plastů záleží na typu, 
některé mění barvu povrchu snadno, u jiných již potřebujeme pigment pro 
vyšší kontrast. Ve všech případech záleží na nastavení laserového 
paprsku. 

• Gravírování je proces, kdy se materiál odstraní natavením a následným 
odpařením nebo odfouknutím. Tento proces se může opakovat, a tím se 
dosahuje větší hloubky, nejčastěji hloubky 0,1 mm. Ve strojírenství se toto 
využívá k tvorbě reliéfů do kovových forem, značení nástrojů, značení 
broušených a leštěných dílů, či dílů s povrchovou úpravou, popisu stupnic 
a čísel měřidel a v dalších procesech. 

• Napěnění materiálu, taktéž známé jako foaming, se používá převážně 
u značení plastů. Materiál se vlivem tepla vypařuje. Díky krátkému 
působení tepla se nevypaří všechen materiál a plyny vznikající při 
vypařování se zachytí v tavenině. Takto vzniklá oblast plná bublinek, 
připomínající pěnu, má jinou barvu a jinak se od ní odráží paprsek 
viditelného světla.  

Symbol vypálený laserem může obsahovat logo firmy, popis produktu atd. Často 
se na výrobky vypaluje QR kód, jako na obr. 2.5. Takovýto kód obsahuje historii 
daného výrobku, jako je datum a čas výroby, sériové číslo, šarži materiálu a jiné. 
Prostě vše, co by bylo potřeba vědět v případě reklamace. [23, 24, 25] 
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Obr. 2.5 QR kód vytvořen laserovým gravírováním [26]. 

 

2.3.2 Řezání 

Hned po značení je řezání nejrozšířenější laserovou operací. V porovnání 
s tradičními metodami řezaní je řezání laserem mnohem přesnější, rychlejší 
a zanechává malou teplotně ovlivněnou oblast. Díky vysoké kvalitě řezné hrany, 
kterou nám tento princip umožňuje, není potřeba dalších dokončovacích operací 
a kalibrací. Lze říct, že z laserové řezačky je možné odebírat finální výrobky. 

Tloušťka řezaného materiálu může být 0,1 mm až 25 mm. Z tohoto důvodu laser 
potřebuje vysoko výkonnostní zdroje, kde se jejich výkon pohybuje v rozmezí 1 kW 
až 12 kW. 

Také v této aplikaci vláknové lasery přebírají práci po CO2 a Nd: YAG laserech 
díky své vysoké účinnosti a dostatečném výkonu. Díky vlnové délce 1 070 nm je 
možné řezat spoustu odlišných materiálů, např.: ocel, hliník a jeho slitiny, měď a zlato. 
[27] 

V praxi se využívají různé principy řezání: [23, 24, 28] 

• Sublimační řezání se často využívá u nekovových materiálů, kdy 
se materiál ohřívá na teplotu vypařování. Materiál se odpaří a vzniká řez 
s vysokou kvalitou řezné plochy. 

• Tavné řezání – materiál je roztaven a pomocí inertního plynu, který je 
přiveden do řezné hlavice, je vytlačován pryč z místa řezu. Výhodou je 
vysoká řezná rychlost. 

• Řezání s aktivním plynem – laserový paprsek ohřeje materiál na zápalnou 
teplotu. Reaktivní řezný plyn, převážně kyslík, reaguje s řezaným 
materiálem exotermickou reakcí a dosahuje se tak vyšších řezných 
rychlostí. U vysoce legovaných ocelí se kyslík nepoužívá z důvodu 
snižování kvality řezu (vzniká struska) a kvůli ztrátě korozní odolnosti 
v místě řezu. Kyslík v těchto situacích je nahrazen dusíkem, který nedocílí 
tak vysoké rychlosti řezu, ale udrží si kvalitu povrchu.  
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Obr. 2.6 Laserové řezání plechu [29]. 

2.3.3 Svařování 

Laserové svařování je velmi oblíbené v případně sériové výroby. Je to především 
z důvodu možnosti proces plně automatizovat, vysoké rychlosti sváření 
(až 15 m·min-1) a kvality svaru. Díky možnosti koncentrovat vysoký výkon laserového 

paprsku do velice malého bodu (Ø 0,5 mm), je rychlost ohřevu vyšší než rychlost 

odvodu tepla, a proto laser teplotně ovlivní jen malou oblast. Může svařovat i odrazivé 
materiály a materiály s vysokou teplotou tání. 

Pro svařování pomocí laseru se čím dál tím více používají pevnolátkové Nd: YAG 
lasery, které oproti CO2 laserům umožňují lepší vedení paprsku do svařovací hlavy 
robota, a tím pádem jednodušší automatizaci. Pomalu se prosazují i vláknové lasery, 
hlavně pro svařování mědi a hliníku, které je kvůli jejich fyzikálním vlastnostem velmi 
obtížné. 

Pomocí laseru se zpravidla svařuje dvěma způsoby. [23, 24, 27] 

• Svařování kondukcí je typické pro Nd: YAG laser o krátkých impulzech. 
Tímto stylem vzniká svár jen do hloubky desetin milimetrů, a proto se 
ve strojírenském průmyslu příliš nevyužívá. 

• Hluboké svařování nebo také známé jako kay hole svařování. K této 
technologii je zapotřebí vysokovýkonný laser, který velmi rychle taví 
a zároveň vypařuje kov z místa sváru. Tímto se paprsek dostane hlouběji 
do materiálu a vzniká takzvaná „klíčová dírka“. Za takto vzniklou dutinou 
kov chladne a vytváří velmi hluboký a úzký svár. Celý tento postup se děje 
bez použití přídavného materiálu, a tím pádem je svár homogenní. 
Samozřejmě je zde ochranná atmosféra, která chrání kov před oxidací.  
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2.3.4 Vrtání 

Vrtání laserem je jednou z nejsložitějších aplikací laseru. Provádí se maximálně 
do hloubky 50 mm, ale lze takto vyvrtat díru o průměru 100 µm na velmi špatně 
přístupných místech. K vrtání se používají impulzní lasery a prakticky jde 
o odpařování kovu vrstvu po vrstvě. Dosahuje se tak velké přesnosti hlavně u děr 
s malou hloubkou. [30] 

2.3.5 Povrchové úpravy 

Povrchové úpravy jsou velmi důležité a převážně prodlužují životnost výrobku. 
Proto je pochopitelné, že i v tomto odvětví lasery mají své uplatnění. 

Čištění povrchů – povrchy lze čistit chemicky pomocí různých rozpouštědel. Tato 
metoda je však velkou ekologickou přítěží, jelikož vznikají kapalné nebo plynné 
odpady, které jsou těžko odbouratelné. Povrchy se čistí také mechanicky např. 
kartáčováním nebo tryskáním. To však poškozuje čištěný povrch. Naproti tomu laser 
je bezkontaktní a také přívětivější k životnímu prostředí. Princip čištění laserem je 
převážně na bázi vypaření nečistot, jako jsou oleje, tuky či barvy. Odstranění oxidů je 
poněkud složitější. Během několika po sobě jdoucích pulzů dochází k tvorbě a šíření 
trhlin mezi kovem a oxidem, přičemž u čtvrtého pulzu dochází vlivem teplotní 
roztažnosti k oddělení oxidu od kovu. [31] 

Tepelné zpracování – laserem je možné kalit i žíhat. Výhodou použití laseru v této 
aplikaci je rychlost ohřevu, možnost tepelně ovlivnit požadované místo, minimální 
deformace a možnost dosažení přesné hloubky a mikrostruktury. Ke kalení se 
nejčastěji používají kontinuální vláknové lasery s široce roztaženým laserem. [24, 32] 

2.4 Výhody a nevýhody využití laserů 

Laser, jakožto poměrně mladá technologie, má spoustu výhod, díky kterým 
se začal hojně využívat v průmyslu. Také díky jeho výhodám se u laserových 
technologií klade důraz na odstranění nedostatků, které s sebou tato technologie 
přináší. [32, 33] 

2.4.1 Výhody 

• Bezkontaktní způsob obrábění, kdy oproti konvenčním způsobům 
obrábění nedochází ke kontaktu mezi nástrojem a výpalkem, tím pádem 
se obrobek nekontaminuje (jelikož zde není žádný břit) a nedochází ani 
k mechanickému poškození. 

• Velmi tenká řezná spára, která může mít až 0,1 mm, díky čemuž se mohou 
výpalky uspořádat s menšími rozestupy na nástřihovém plánu. 

• Kvalitní řez bez otřepů a výronků. 

• Vysoká řezná rychlost i u těžko obrobitelných materiálů, jako je titan, 
keramika či sklo, které konvenčními způsoby často nejde obrábět. 

• Velmi nízká hlučnost. 

• Bezodpadová výroba, kdy není nutné řešit třískové hospodářství. 

• Malá velikost tepelně ovlivněné oblasti. 

• Možnost řezání složitých tvarů bez nutnosti výměny nástroje. 
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• Minimální dokončovací operace.   

• Velmi přesné řezání a možnost plně automatizovat výrobu díky aplikaci 
CNC strojů. 

• Svařování i obtížných míst díky možnosti umístit svářecí hlavu na víceosé 
roboty. 

• Přípravné práce jsou časově málo nákladné, proto jsou dobře využitelné 
i při malých výrobních sériích. 

2.4.2 Nevýhody 

• Přísná bezpečnostní opatření, jelikož hrozí nebezpečí kožního a očního 
popálení, nebezpečí úrazu elektřinou. 

• Nutnost odsávání vznikajících aerosolů, prachu a plynů, které vznikají při 
řezání i svařování vypařováním materiálu. 

• Vzniká tepelně ovlivněná oblast, čemuž se například u řezání vodním 
paprskem můžeme vyhnout. 

• Nemožné řezání větších průřezů.  

2.5 Využití laserových strojů ve vybraných firmách 

Laserovým strojům se díky jejich výhodám dostává velké popularity. To způsobuje 
větší zájem firem o zakomponování laserových strojů do jejich výroby z důvodu 
vyšších rychlostí a přesností při obrábění. Dochází tak k zefektivnění celé výroby 
a k vyšší produkci za stejný časový interval. 

Laserové stroje bývají natolik univerzální, že v případně poklesu poptávky 
o produkty, které jsou hlavním zdrojem příjmu firmy, a tím i snížením vytíženosti 
laseru, je možné bez větších problémů nabrat poptávky externích firem, a tím doplnit 
prodlevy, kdy by stroj nebyl využíván.  

2.5.1 Abner a.s. 

Jak je zmíněno v kapitole 1.1.1, firma se zaměřila na výrobu gastronomických 
a stravovacích zařízení. Zároveň řešila, jak zvýšit výrobní kapacitu a urychlit výrobu 
v oblasti dělení nerezového materiálu. Rozhodla se rozšířit svůj strojový park 
o laserové centrum. 

V roce 2004 bylo pořízeno laserové centrum Bystronic – Bysprint s maximální 
řeznou plochou 3 000 x 1 500 mm (obr. 2.7). Jedná se o plynový CO2 laser o výkonu 
2 200 W, který firmě umožňuje obrábět stavební plechy do maximální tloušťky 12 mm 
a nerezové plechy do 8 mm. [3, 34] 

2.5.2 ServisLaser s.r.o. 

Firma ServisLaser s.r.o. je především zaměřená na laserové svařování, které má 
ve strojírenském průmyslu široké spektrum uplatnění. Tato firma se především 
soustředí na navařování ploch, hran střižných nástrojů a forem. Polovinu strojového 
parku tvoří laserové stroje určené ke svařování a navařování. Zbylou polovinu tvoří 
laserová gravírka, pálící laser pro mikrořezání, rovinná bruska a ultrazvuková leštička. 
Firma uvádí, že laserové stroje obstarávají 100 % její produkce. 
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První ze zakoupených laserových svářeček je zařízení HTS 150 od společnosti 
OR Laser technologie. Jedná se o pevnolátkový Nd: YAG laser, vybavený ramenem, 
které se řídí velmi přesným joystickem. Toto v kombinaci s vysoce kvalitním 
binokulárem umožňuje precizní práci při nejmenších detailech. Avšak kvůli ramenu, 
které je součástí stroje, je manipulace se zařízením obtížnější. Dalším zařízením je 
taktéž pevnolátkový Nd: YAG laser, tentokrát však Lasag SLS 200 od švýcarské firmy 
Rofin. Tento je již skladnější a lépe přemístitelnější, proto jej firma využívá v případě, 
kdy je převoz poškozené součásti nákladný. 

Disponují také vláknovou laserovou gravírkou s dvouosým stolem a čtvrtou osou 
umožňující značení rotačních součástí. I v tomto případě mohou gravírovat rovnou 
u zákazníka. [4] 

2.5.3 SW-MOTECH s.r.o. 

U firmy SW-MOTECH s.r.o. tvoří laserový stroj základní kámen výroby, protože 
všechny součástky jsou v prvním kroku výroby řezány pomocí laserové technologie. 
Místo objednávání dílů v kooperaci si vyrábí potřebné součásti sama a stala se tak 
více samostatnou. Získala možnost vyrábět prototypy, což je v současném 
konkurenčním boji velkou výhodou. 

V roce 2008 firma zakoupila laserové centrum TRUMPF – TruLaser 3030. Jedná 
se o flexibilní standardní stroj s CO2 laserem. Vytváří zrcadlově hladké řezné hrany, 
které většinou není třeba žádným způsobem dokončovat. Taktéž umožňuje řezání 
trubek. Laser o výkonu 4 000 W je schopen řezat konstrukční oceli do maximální 
tloušťky 20 mm, plechy ušlechtilé oceli do 15 mm a hliníkové plechy do 10 mm. [5, 34] 

 

Obr. 2.7 Používaný laserový stroj firmou Abner [3]. 
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3 VHODNÉ MATERIÁLY A POLOTOVARY 

Při návrhu výrobku je velmi důležité dbát na výběr materiálu a zvolení typu 
polotovaru, z jakého se bude vycházet. Tato volba je rozhodující při otázce, jaký 
způsob obrábění se bude volit. Když se navrhuje výrobek pro konkrétní firmu, bere se 
v úvahu, kterými stroji firma disponuje, aby byla schopna výrobek vyrobit bez 
nákladného rozšiřování strojního parku. 

3.1 Materiály 

Obrobitelnost, která je velmi důležitá při výběru materiálu pro konvenční způsoby 
obrábění, nemá u laserové technologie tak velkou váhu. Je to zapříčiněno tím, 
že laserový paprsek proniká snadno jak měkkými materiály (hliník, plasty, překližky, 
dřevo atd.) tak i tvrdými materiály (legované ocele, titanové slitiny, slinuté karbidy 
atd.). Zato jsou zde jiná kritéria, která jsou v tomto případě mnohem relevantnější. 
K těmto kritériím patří: 

• odrazivost – je dána poměrem odražené energie k energii dopadající, je 
převrácenou hodnotou absorpce, 

• tepelná vodivost – je fyzikální veličina, která určuje rychlost, jakou se teplo 
šíří materiálem, 

• absorpce – neboli schopnost materiálu pohlcovat laserové záření a měnit 
světelnou energii na energii tepelnou rozpohybováním atomů a molekul,  

• teplota tavení – určuje množství energie, kterou je nutné dodat pro změnu 
skupenství materiálu, 

• hustota. 

U řezání je absorpce nejvíce ovlivněna vlnovou délkou laserového svazku 
(obr. 3.1), druhem materiálu, stavem obráběného povrchu a teplotou. Nevhodné 
zvolení vlnové délky laseru a druhu materiálu může vést k totálnímu odražení 
laserového paprsku. Snaha o obrobení je pak zbytečná. Zvýšením teploty je možné 
absorpci zvýšit. Vzhledem k odrazivosti je velmi důležitý stav povrchu. Rozhodně by 
neměl obsahovat vrypy, lak či rez. Měl by být co nejvíce homogenní. Drsnost povrchu 
zlepšuje absorpci paprsku. 

 

Obr. 3.1 Závislost absorpce na vlnové délce [38]. 
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Z toho vyplývá, že čím je větší absorpce materiálu a menší jeho tepelná vodivost 
a odrazivost, tím je materiál laserem obrobitelnější.  [28, 35, 37] 

3.1.1 Kovové materiály 

Kovové materiály jsou nejvíce používaným typem materiálu ve strojírenském 
průmyslu. Je to díky jejich dostupnosti a mechanickým vlastnostem, kterých jiné 
materiály nedosahují. Kovy lze zpracovávat také pomocí laserových strojů. Jelikož při 
používání laserového paprsku jde především o ohřev materiálu a jeho následné 
tavení, dá se konstatovat, že pokud jde kovový materiál řezat, tak i ostatní operace, 
jako svařování či značení, budou proveditelné. Naopak, pokud je materiál těžko 
dělitelný pomocí laseru, budou i jiné operace technický náročné, či nemožné. 

Oceli  

 Oceli jsou děleny na uhlíkové, nízkolegované, vysokolegované a korozivzdorné. 
U uhlíkových a nízkolegovaných se pro řezání nejčastěji užívá oxidační řezání a jako 
reaktivní řezný plyn se používá kyslík. Díky kyslíku je dosahováno vysokých řezných 
rychlostí a zároveň kvalitního řezu s tloušťkou materiálu i přes 25 mm.  

U vysokolegovaných a korozivzdorných ocelí se kyslík zásadně nepoužívá, 
protože způsobuje vypalování legur, a tím tyto kvalitní a drahé ocele v okolí řezu ztrácí 
své vlastnosti. Proto se zde používá inertní plyn, a to dusík, který chrání řez před 
oxidací. Z toho důvodu není dosahováno takových řezných rychlostí a takové hloubky 
propálení, jako je tomu u uhlíkových ocelí. 

Hliník a jeho slitiny 

Hliníkové slitiny jsou kvůli jejich vysoké odrazivost a velké tepelné vodivosti 
laserem hůře řezatelné. Řezání neusnadňuje ani oxidová vrstva Al2O3, která má 
vysokou teplotu tání. Proto je i zde lepší se vyhnout kyslíku, jako pomocného plynu. 
Za nejlepších podmínek lze propálit maximálně 15 mm, běžně však okolo 12 mm, 
čistý hliník jen do 6 mm. 

Měď a jeho slitiny 

Podobně jako u hliníku, tak i u mědi a jejich slitin je velmi problematická jejich 
tepelná vodivost a odrazivost. Dokonce u nich můžeme prořezávat plechy jen 
do maximální tloušťky 4 mm. Laserové stroje obrábějící měď musí být vybaveny 
zařízením k pohlcování odrazu, jinak hrozí poškození samotného stroje. Vliv na tuto 
nebezpečnou odrazivost má samozřejmě typ laserového stroje a vlnová délka, ale 
také inertní plyn. Převážně se užívá kyslík, jelikož dusík vede ke 100% odrazivosti. 

Titan 

Zpracování titanu je obecně velmi náročné z důvodu jeho vysoké reaktivity. 
V tomto případně tomu není jinak, a proto se jako inertní plyn nepoužívá kyslík ani 
dusík. Řezání je však možné za přítomnosti čistého argonu, který titan chrání před 
okolními plyny.  

Zlato či stříbro je laserovým paprskem takřka nedělitelné z důvodu jejich vysoké 
odrazivosti. Za určitých podmínek to je možné, ale dělení se provádí jen výjimečně. 
[35, 36, 37] 
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3.1.2 Nekovové materiály 

Nekovové materiály jsou také často zpracovávány pomoci laseru. Ve většině 
případů je nejde svářet, a ani u povrchových úprav nemají velké využití, a tudíž je 
využíváno převážně řezání či gravírování. 

Nekovové materiály dále můžeme dělit na: 

• organické – papír, dřevo, textil, kůže, plasty, 

• křehké – sklo, keramika. 

U organických materiálů, krom plastů, je řezání poměrně snadné, avšak hoření 
(změna chemických vazeb), ke kterému dochází, způsobuje na hranách řezu změnu 
barvy. Tato změna barvy je způsobena vypařením vodíku a kyslíku ve formě vodní 
páry. Po vypaření těchto důležitých prvků setrvává na místě uhlík, který má černou 
barvu, a tak jsou hrany načernalé. U většiny nekovových materiálů organického 
původu se při řezání uvolňuje kouř, či zdraví škodlivé výpary, které je nutno odsávat. 
Oproti tomu u křehkých materiálů hrozí vznik prasklin, které může vyvolat rozdíl teplot 
v místě řezu a ve zbytku materiálu. [35, 37] 

3.2 Polotovary 

Ve strojírenském průmyslu jsou nejpoužívanějším typem polotovaru polotovary 
hutní. Při jejich výrobě je důležité dodržet určité výrobní fáze. Těmi jsou: 

• Zpracování surových materiálů je nutností pro vznik čehokoliv dalšího. 
Tato fáze je charakteristická zpracováváním rudy, ze které vzniká čistý kov. 
Ať už to jsou různé neželezné kovy anebo surové železo, které se dále 
v této fázi přetváří na oceli nebo litiny. Často následuje kontinuální lití, kdy 
z taveniny vznikne ingot či sochor (obr. 3.2) a ten již putuje do další fáze. 

• Zpracování materiálů na polotovary – v této fází se zpracovávají ingoty, 
taveniny či prášky dodávané z hutí na již konkrétní druh polotovaru, mezi 
které patří: 

• předvalky, 

• tyče, 

• plechy, 

• trubky, 

• dráty, 

• profily. 

Těchto polotovarů se dosahuje odléváním, válcováním, kováním, 
svařováním či protahováním. 

• Zpracování polotovarů na finální výrobek – v této fázi se již polotovar 
obrábí nebo tváří do finální podoby a je montován do sestav. 
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Obr. 3.2 Sochory čekající na následné válcování.  

 

 U laserového řezání i vrtání je volba polotovaru zásadní. Jelikož laserový paprsek 
má jen malý průvar, lze použít jen plechy do maximální tloušťky 25 mm. Toto číslo je 
však horní hranice průvaru za předpokladu, že vlnová délka a další parametry jsou co 
možno nejlépe nastaveny a vhodný materiál je řezán výkonným laserem. Jestliže je 
zapotřebí řezat tlustší materiály, není jiná volba než zvolit odlišnou metodu dělení. 
Řezat lze také tenkostěnné trubky a profily. Avšak pro tuto aplikaci je zapotřebí 
speciálních strojů s více stupni volnosti. 

Zatímco u řezání je výroba omezena tloušťkou materiálu, u ostatních aplikací, jako 
je svařování, značení nebo povrchové úpravy, je druh polotovaru libovolný jak 
rozměrově, tak i tvarově. 
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4 APLIKACE V PRAXI 

Průmysl v České republice hraje velmi důležitou roli. Zaměstnává přes 35 % 
ekonomicky aktivních lidí. Velmi důležitým je automobilový průmysl, a proto se velké 
množství strojírenských firem zabývá výrobou součástí právě pro tuto oblast. 
Automotiv je však velmi náročným zákazníkem, jelikož je dbán důraz na vysokou 
kvalitu, přesnost, a hlavně jakékoliv opoždění dodávky je potrestáno vysokými 
sankcemi. Danou přesnost a kvalitu mohou zajistit právě laserové stroje. 

Jelikož laserové stroje se stávají dostupnější až v posledních letech a většina firem 
již má určitý výrobní postup na starších strojích, přechod na laserové není tak 
jednoduchý. Přesto, pokud má firma zájem o inovaci, má možnost zažádat o dotace 
od Evropské Unie nebo České republiky. Tyto dotace bývají rozděleny také podle 
velikosti firem, a tím pádem i malé firmy, které nemají tak velké administrativní zázemí 
jako ty velké, mají šanci na úspěch při podání žádosti. Například mohou získat 45 % 
výdajů na inovace zpátky, a to až do výše 75 miliónů korun. Tyto dotace lze čerpat na 
nákup nových výrobních strojů, nákup hardwaru a softwaru, ba i na nákup licencí 
či patentů. Jiné dotace lze uplatnit dokonce i na mzdy zaměstnanců. Tyto všechny 
dotace mohou firmy využívat a zvyšovat tak svou konkurence schopnost. [39] 

4.1 Fiktivní model strojírenské firmy 

Autorova představa malé strojírenské firmy, u které by bylo možné inovovat či 
rozšířit strojový park o nové laserové centrum.  

Tato firma existuje na trhu již okolo 20 let. Za tuto dobu se již stala známou 
a zaměstnává okolo 50 zaměstnanců. Stejně jako velké množství jiných 
strojírenských firem vyrábí pro automobilový a elektrotechnický průmysl. V těchto 
dvou odvětvích se hojně využívá výrobků z plechů. Tato firma se zaměřila 
na zpracování plechu pomocí lisování, což zahrnuje stříhání a ohýbání. Je to velmi 
vhodný způsob výroby právě pro automobilový průmysl, a to především díky těmto 
výhodám stříhání: vysoká produktivita a hospodárnost, poměrně přesné výstřižky 
a možnost celý proces mechanizovat a automatizovat.  

Avšak tento výrobní postup nese s sebou i nevýhody, jako jsou náročná příprava 
výroby, vysoké nebezpečí úrazu a náročnost z pohledu investic. Velkou nevýhodou 
této technologie jsou komplikované a často velmi drahé nástroje. Návrh a výroba 
těchto nástrojů trvá velmi dlouhou dobu, takže poté, co zákazník poptá zakázku, trvá 
velmi dlouhou dobu, než se vyrobí první kus. Kvůli této složité přípravě může firma 
přijímat jen velkoobjemové zakázky, aby se to ekonomicky vyplatilo. Používané lisy 
generují velký hluk a otřesy, což se může projevit zejména u tlustších plechů anebo 
tvrdších materiálů, jako je například korozivzdorná ocel. Tyto negativní vlivy mohou 
ovlivňovat rezidence v okolí firmy, a tím omezovat provoz v nočních hodinách. Toto 
může mít dopad na objem produkce, protože firma nevyrábí i v noci, vyrábí jen 
na dvousměnný provoz, a tím se nevyužívá výrobní kapacita strojů, které během noci 
stojí.  

4.1.1 Strojový park 

V této firmě by se daly očekávat tvářecí stroje pro postupové lisování z pásů. 
Výroba výlisků se převážně provádí na plně automatizovaných lisech. Často 
používaným postupovým lisem je rámový mechanický lis společnosti PME. Konkrétně 
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lis PME 500 je dvoubodový excentrický lis dosahující lisovacího tlaku 500 t, velikost 
stolu lisu je 2 500 x 1 350 mm. Většinou je opatřen podávacím zařízením, odvíječem 
a rovnačkou. Je schopen tvářet pásy o maximální šířce 800 mm a tloušťce 5 mm. 
Podobným a také velmi vhodným je taktéž dvoubodový excentrický lis od společnosti 
Heilbronn 260. Tonáž lisu, jak již název napovídá, je 260 t, ale i přesto je schopen 
tvářet pásy o maximální šířce 600 mm a tloušťce 6 mm. Vhodný je i tvářecí stroj pro 
lisování v jednotlivých operacích, jako je například excentrický lis LEN 63 C s velikostí 
stolu 800 x 600 mm a tonáží 65 t. [40] 

Tato firma disponuje svou vlastní nástrojárnou, kde dochází k přebrušování 
nástrojů a jejich kompletní údržbě. Samozřejmostí každé nástrojárny jsou klasické 
stroje jako soustruh či bruska na plocho. Velkou výhodou pro podnik takového typu je 
využívání drátové řezačky pro elektroerozivní obrábění. Potenciál tohoto stroje se dá 
využít při opravě nástroje, či dokonce výrobě vlastních nástrojů, a také výrobě kalibrů, 
kterých je zapotřebí velké množství, zejména při kontrole děrovaných součástí. 

Opomineme-li zařízení pro povrchové úpravy, jako například odmašťovací linku či 
omílací zařízení, je zapotřebí také strojů pro dělení materiálů. Toto mohou zastat 
klasické pásové pily pro řezání větších rozměrů či tabulové nůžky pro stříhání plechů. 

Přestože takto obsáhlý strojový park využívá nejrůznější technologie a má spoustu 
výhod, laserový řezací stroj by ideálně doplnil celou tuto strukturu. Firma vyrábí pro 
automobilový průmysl, kde je kladen velký důraz na přesnost, což laserový stroj 
zajistí. Vysoká řezná rychlost zde bude také velmi výhodná, jelikož umožní vyrábět 
velké množství kusů za menší čas, což například u drátové řezačky nelze docílit. 
Všechny tyto výhody podtrhne variabilita výroby a jednoduchost přípravy nové 
zakázky. Navíc se zde mohou vypalovat výrobky z tlustších plechů a tvrdších 
materiálů bez nechtěného hluku a vibrací. 

Vhodné by zde bylo využití například 2D laserového řezacího stroje 
TruLaser 2030 fiber od firmy Trumpf. Tento stroj dosahuje maximální rychlosti 140 
m·min-1 na pracovní ploše o rozměrech 3 000 x 1 500 mm. V kombinaci s laserem 
Trudisk 2001 lze dosáhnout výstupního výkonu laseru 2 000 W, pomocí něhož je 
možno řezat plechy z konstrukční oceli do tloušťky 16 mm, plechy ušlechtilých ocelí 
do tloušťky 8 mm a hliníkové plechy do 6 mm. Průměrný příkon ve výrobě se u tohoto 
typu pohybuje okolo 11 kW. Širší specifikace v příloze 1. [41] 

 

Obr. 4.1 TruLaser 2030 fiber od firmy Triumpf [41]. 
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4.1.2 Produkty 

Jak již bylo zmíněno výše, většina produkce se zaměřuje na výrobu kovových 
součástí pro automobilový průmysl. Zpracovávány jsou různé konstrukční oceli, 
korozivzdorné oceli, ale také slitiny hliníku.  

Velkou část výroby původně tvořily pouze kryty na elektromotory. Postupem času 
se však firma začala orientovat i na menší díly, jako jsou stínítka do automobilových 
světel, držáky LED svítilen v automobilových světlech s důrazem na odvod tepla od 
zdroje světla. Následně zavedla i výrobu součástí pro výrobu automobilových 
chladičů, u kterých je velmi důležitá přesnost, aby nedocházelo k úniku chladicí 
kapaliny. Všechny tyto součásti byly z poměrně tenkých plechů. Avšak část produkce 
je i ze silnějších ocelových plechů, kde už vzniká při stříhání poměrný hluk. Jelikož 
auta bývají vystavována oxidačním vlivům každý den, jsou chráněna povrchovými 
úpravami. Ne však všechny součásti mohou být takto upraveny, a proto se využívají 
korozivzdorné oceli. Z těchto ocelí se vyrábí i v této firmě. Z důvodů pevnostních 
vlastností je stříhání korozivzdorných ocelí poněkud náročnější operace. Právě pro 
výrobu silnějších plechů z klasické konstrukční oceli i pro plechy z legovaných ocelí 
je vhodné využít laserové řezání a případné následné ohýbaní do požadovaného 
tvaru.  

4.2  Konkrétní výrobní proces  

Výrobní proces je souhrn technologických a pracovních procesů za jejímž účelem 
je výroba strojírenského výrobku (tab. 4.1). Celý tento postup doprovází každou 
objednávku. Předejde se tak případným nesrovnalostem v požadavcích zákazníka, 
dojde k zefektivnění výroby a doladění detailů. Toto vše se praktikuje s cílem 
zamezení vzniku neshodných kusů, a snížení nákladů, protože oba tyto faktory mohou 
mít negativní vliv na výsledný výdělek firmy. Avšak celý tento postup by měl trvat co 
možno nejkratší dobu, jelikož každý den stojí firmu nemalé peníze a většinou 
i poptávající firma má zájem o co nejrychlejší dodání prvních kusů. Proto je zapotřebí 
dosáhnout kompromisu při kombinování kvality a rychlosti celého výrobního procesu. 

Tab. 4.1 Soupis procesů výroby [44]. 

č. Procesy Popis 

1. Poptávka Zákazník poptá výrobu určitého dílu 

2. Návrh a vývoj Ujasnění základních požadavků a doladění detailů   

3. Plánování výroby Určení technologického postupu 

4. Nákup materiálu Objednávka polotovaru a následné uskladnění 

5. Výroba Výroba dílu 

6. Kontrola kvality Kontrola rozměrů vyrobeného dílu vůči výkresu 

7. Expedice (sklad) Skladování, expedice a prodej  
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4.2.1 Poptávka 

Poptávka je prvním krokem u všech zakázek. Během tohoto procesu zákazník 
poptá výrobu svého dílu u dodavatele. Poskytne základní důležité informace, jako je 
množství dílů, z jakého materiálu bude vyráběn a případně náčrt součásti se 
základními rozměry (obr. 4.2). Následně dodavatel zhodnotí, zda je tento díl 
vyrobitelný za pomocí technologií, které jejich firma nabízí, a zda disponují 
dostatečnou výrobní kapacitou. Jestliže ano, zpracují cenovou kalkulaci. Tuto 
kalkulaci odešlou zákazníkovi k odsouhlasení. Po schválení je vystavena oficiální 
objednávka, na jejímž základě začíná příprava výroby. 

Zákazník má v tomto případě zájem o 2 000 kusů dílů, přiložil náčrt (obr. 4.2) 
a udal, že díl bude vyroben z oceli 17 240. 

 

 

Obr. 4.2 Náčrt. 

4.2.2 Návrh a vývoj 

Tato část není vždy nutná, avšak může být součásti u firem, které mají své vlastní 
výzkumné a vývojové centrum. V těchto případech se zákazník obrátí na firmu 
s žádostí o navržení součásti a její následnou výrobu. Tento proces logicky trvá 
mnohem déle než samotná výroba a je zde zapotřebí hodně času určeného ke 
komunikaci. Výsledkem je kompletní výkresová dokumentace s 3D modelem. Výhoda 
této fáze je v tom, že firma již během návrhu dílu může uvažovat, jak jej co nejlevněji 
vyrobit v jejich podmínkách. Tento proces není tak častý, zvláště u menších firem. 
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4.2.3 Plánování výroby 

Před tímto procesem má již firma k dispozici kompletní technickou dokumentaci 
dílu a často také počítačový 3D model (obr. 4.3). Z těchto dokumentů je patrná 
rozměrová náročnost a typ materiálu. S těmito údaji se nadále pracuje.  

Technologové mají za úkol určit technologický postup výroby, což je postup, podle 
kterého bude probíhat výroba dílu. Součástí tohoto postupu je určení strojů a nástrojů, 
které budou použity k výrobě, výpočet doby jednotlivých operací a celkový výsledný 
výrobní čas. Podle těchto časů se vypočtou kompletní náklady na výrobu jednoho dílu. 
Do těchto nákladů jsou již započítány platy operátorů a provozní náklady použitých 
strojů. Díky vypočtenému času výroby jednoho dílu je možné určit množství dílů 
vyrobených za hodinu, a také jak dlouho bude trvat výroba celé zakázky. 
Technologický postup zároveň zahrnuje požadavek na bezpečnost práce a ochranné 
pomůcky. Zvláště u laserových zařízení je vysoké nebezpečí zranění, a proto jsou 
všechna zařízení opatřena upozorňujícími štítky (příloha 2). 

V dnešní době je čím dál tím častější, že se část či celá výroba provádí na CNC 
strojích. Proto je také během plánování výroby nutné připravit program pro operátory 
obsluhující CNC stroj a také kód, který bude spuštěn na konkrétním CNC stroji. 
Výhodou těchto strojů je jejich přesnost a také rychlost, což je při manuální práci těžko 
dosažitelné. Na druhou stranu je zapotřebí zkušený programátor, který napíše kód. 
Tato práce je velmi zodpovědná, jelikož CNC stroje jsou velmi drahé a jakákoliv 
i drobná havárie může stát desetitisíce korun. [44] 

 

 

Obr. 4.3 3D model výrobku. 
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V tomto konkrétním případě bylo navrhnuto využití laserového řezání na stroji 
TruLaser 2030 fiber od firmy Trumpf. Jelikož se jedná o díl z 3 mm plechu 
a korozivzdorné oceli, nepředpokládá se žádný problém s řezáním. Na díle je velké 
množství děr, je tedy nutné provádět zápich vícekrát pro výrobu jednoho dílu. Součásti 
tohoto laseru je systém rychlého zapichování PierceLine, díky kterému se ušetří velké 
množství času při každém zápichu. Tento stroj je řízen pomocí počítače, proto je zde 
nutno napsat program, podle kterého se bude celá výroba realizovat. Jelikož se jedná 
pouze o řezání na 2D stroji, tento program nebude příliš složitý.  

4.2.4 Nákup materiálu 

Materiál je znám již při prvotním poptání, případně je pozměněn během 
komunikace mezi firmami. Proto v této fázi je kladen důraz především na nalezení 
nejvhodnějšího dodavatele.  

Materiál se nakupuje již v průběhu plánování výroby, jelikož pro větší dodávky 
materiálu může být složitější najít kvalitního a co možná nejlevnějšího dodavatele, 
který je schopen dodat dané množství materiálu. Dalším zdržením je také vyjednání 
ceny, podpis smlouvy a následná dodávka materiálu do firmy. S nákupem je vhodné 
začít dřív, jelikož se může stát, že materiál nebude v požadované kvalitě nebo bude 
poškozen. Čas ztracený těmito nepříjemnostmi může stát velké peníze. 

Při nákupu je nezbytné brát v potaz také dodání materiálů. Větší množství bývá 
dováženo nákladními automobily, které potřebují větší místo na manévrování. Také 
vyložení nákladních automobilů je složitější z důvodu výšky. Proto je vhodnější mít 
k dispozici například vysokozdvižný vozík. Z ekonomického hlediska se většinou 
objedná větší množství materiálu, aby se nemusel dovážet příliš často. Disponuje-li 
firma větším množstvím materiálu do budoucna, je nucena jej také někde uskladnit. 
Což je další věc, která se při nákupu musí brát v potaz. 

Tento díl bude vyráběn z korozivzdorné oceli typu ČSN 17 240, jejíž chemické 
složení je v tab. 4.2. Je to nejpoužívanější korozivzdorná ocel. Jedná se 
o austenitickou chrom-niklovou ocel, které se často přezdívá potravinářská ocel. 
Je odolná proti vodě a slabým kyselinám, není magnetická ani kalitelná. Díky velkému 
využití je tato ocel dostupná a firma si může vybrat z většího spektra dodavatelů. [42] 

 

Tab. 4.2 Chemické složení oceli ČSN 17 240 [43]. 

Chemické složení v hmotnostních % 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu 

0,1 1 2 0,05 0,03 15-20 0 8-19 4 

Jako polotovar bude využit plech o tloušťce 3 mm a rozměrech 1 500 x 3 000 mm. 
Cena takovéto tabule plechu se u firmy inerez.cz pohybuje kolem 8 424 Kč bez DPH. 
Vzhledem k velikosti obráběcí plochy laserového stroje není možné použít plech 
o větších rozměrech. Je možno však zakoupit i plech menších rozměrů, a to například 
1 250 x 2 500 mm nebo 1 000 x 2 000 mm při stejné tloušťce plechu. Při objednání 
většího množství kusů plechu je možné získat výhodnější cenu.  
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4.2.5 Výroba 

Je cílovým krokem, ke kterému mířily všechny předchozí procesy. Během výroby 
se všechny procesy odehrávají ve výrobních halách, ne jako u předchozích fází, kdy 
se jednalo především o kancelářskou práci. Výroba jako taková se dá rozdělit na: 

• Příprava výroby – v této části se materiál připravuje na výrobu. Dělí se na 
menší kusy, popřípadě se tepelně či povrchově upravuje, zlepší-li to 
chování materiálu při obrábění. Také zde patří doprava materiálu 
k pracovnímu místu, odkud se bude zakládat do stroje.  

• Vlastní výroba – Pokud se jedná o výrobu na CNC stroji, je materiál 
správně umístěn do stroje a následuje spuštění programu. V určitých 
případech si stroj překontroluje polohu polotovaru, případně přenastaví 
souřadnicový systém a spustí samotné obrábění. Po dokončení operace se 
již musí jen ze stroje odebrat obrobený díl i případný odpadní materiál. 
Všechny tyto činnosti lze plně automatizovat. V případě plné automatizace 
mají operátoři na pracovištích pouze kontrolní funkci a řeší případné 
problémy. Výroba se tím urychlí a také není zapotřebí takové množství 
zaměstnanců. Avšak plná automatizace se vyplatí až u velkosériové výroby 
z důvodů nákladnosti. 

• Dokončení výroby – Po obrobení dílů se provedou nutné dokončovací 
operace jako je odstranění otřepů, tepelné zpracování, odmaštění či jiné 
povrchové úpravy dle požadavku zákazníka. U sestav zde spadá i montáž. 
Tímto krokem jsou díly hotovy.  

4.2.6 Kontrola kvality 

Dle statistik vznikají při každé výrobě neshodné kusy. Pokud by firma tento 
problém neřešila, časem by přišla o své zákazníky a zhoršovala by se její pověst, což 
by mohlo vést až k zániku. Aby k takovýmto nepříjemnostem nedocházelo, je 
zapotřebí tyto neshodné kusy objevit, a to nejlépe kontrolou. K této činnosti bývají 
proškolení lidé, kteří zodpovídají za kvalitu výroby a při vzniku jakékoliv anomálie 
zastavují výrobu v problematickém místě.  

Každý díl má zákazníkem určeny požadavky ohledně toho, které parametry jsou 
pro funkčnost dílu důležité. K těmto parametrům je přihlíženo již při plánování výroby 
a navrhuje se kontrolní plán. Kontrolní plán je vytvořen pro každou operaci a obsahuje 
kontrolované rozměry, jakým způsobem a jak často se budou tyto rozměry ověřovat.  
Pro sériovou výrobu se již oplatí investovat do kalibrů či podobných pomůcek, které 
slouží k rychlé kontrole. Z každé kontroly a měření je nutné provést záznam pro 
případnou reklamaci. 

K měření je vhodné použít stroj. K jeho správné funkci je sice potřeba napsat 
program, ale pak již každá kontrola je jednoduchá. Měřit je možné pomocí optiky, 
laseru nebo dotykem. V případě požadovaného dílu je vhodné použít optiku, prosvítit 
otvory a získat tak přesné hodnoty za krátký čas. Tato kontrola by měla probíhat na 
dvou náhodně vybraných dílech vyrobených z jednoho plechu. 

4.2.7 Expedice 

Toto je posledním krokem celého procesu. Vyrobené díly se musí vhodně zabalit, 
a to hned z několika důvodů. Prvním důvodem je ochrana dílů. Obal má za úkol 
ochránit obsah před mechanickým poškozením během skladování (skládáním dílů na 



 

APLIKACE V PRAXI 

 

37 ÚST FSI VUT v Brně 

sebe pro úsporu místa vzniká tlak, který by mohl díly poškodit) a následné přepravy, 
a také před klimatickými vlivy. Dalším důvodem, proč se díly balí, je usnadnění 
manipulace. Proto obaly často mívají rozměry palet, na kterých jsou pak převáženy, 
a také případné úchyty pro usnadnění ruční manipulace. Při balení jsou přepravky, 
popřípadě bedny označeny. Značení snižuje riziko ztráty zásilky a také usnadňuje její 
skladování a následnou dopravu.  

Další velmi důležitou částí spojenou s expedicí je skladování. Má velké množství 
výhod, ale jen tehdy, je-li správně řízené a je-li v něm pořádek. Mezi zásadní výhody 
patří úspora nákladů na přepravu, jelikož je výhodnější skladovat díly a následně 
poslat plný kamión než posílat každý den jednu paletu. Pokud zákazník žádá dodávku 
dílů jednou týdně, je možné si díly předpřipravit a nemít tak časový skluz s výrobou.  

Poslední činnost je přesun zboží ze skladů k zákazníkovi. U menších objednávek 
je časté, že si díly vyzvedávají zákazníci přímo u výdejního okénka ve skladu. Pro 
větší zásilky bývá přistaven kamión, který zásilku odveze. Dílům je při opouštění 
skladu přiřazen dodací list, podle kterého si zákazník překontroluje množství a kvalitu 
jednotlivých dílů. Největší problém s dopravou bývá s místem. Jelikož se firma snaží 
co nejvíce využít svých pozemků, přistavují sklady, kanceláře, výrobní haly. Nikdy se 
však nesmí zapomínat na místo pro vozy přijíždějící si pro svou zásilku. Špatně 
rozvržené vydávací místo může způsobit problémy při výdeji zakázky a zpoždění 
dodávky. [45] 
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5 VYHODNOCENÍ 

Nákup a instalace nového laserového stroje je velmi lákavá a většinou výhodná 
z důvodu jeho rychlosti, přesnosti a variabilitě výroby. Před koupí takového zařízení 
je nutno spočítat, jaké další náklady, krom ceny stroje, firma vynaloží na jeho provoz. 

5.1 Odpad materiálu 

Při obrábění vždy vzniká odpad. Odpad může být v podobě třísky nebo menších 
kousků polotovaru, které nemají dostatečné rozměry na výrobu dalších dílů. U obou 
případů musí být zpracován postup, podle kterého bude s odpadem dále ekologicky 
a bezpečně nakládáno. Jedná-li se o třísku, jsou součástí některých strojů odvaděče, 
které třísku odvádějí rovnou do kontejnerů. Jestliže jimi stroj nedisponuje, je nutné 
stroj čistit ručně, což je velmi nebezpečné z důvodů ostrosti třísek. Zpracování třísek 
řeší firma sama nebo pro ně hledá odbyt, čímž snižuje náklady výroby. Podobná 
řešení se nabízejí i u zbylých menších kousků materiálu. Problémem odpadů je 
nutnost je skladovat na bezpečném místě, aby se o ně nikdo neporanil nebo nebyly 
odcizeny. Skladují se převážně proto, že jejich každodenní likvidace není ekonomicky 
výhodná. 

Během plánování výroby je vytvořen nářezový plán (obr. 5.1), pomocí něhož se 
vypočte množství odpadu. Na jeden plech o rozměrech 1 500 x 3 000 mm 
(4 500 000 mm2) se vleze 128 dílů. U poptaného dílu je velikost plochy 18 825 mm2. 
Z toho vyplývá, že všechny díly zaberou plochu 2 409 600 mm2.  Po odečtení plochy 
plechu a plochy dílů vyjde 2 090 400 mm2, což je 46,45 % odpadu. Oplatí se 
propočítat, jaká procenta odpadu budou vznikat u plechů jiných rozměrů. Není možné 
se dostat pod 22,82 % odpadu, protože právě takové množství plochy na díle tvoří 
díry.  

 

Obr. 5.1 Nářezový plán. 
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5.2 Spotřeba energie 

Cena 1 kWh se u firem s vyšší spotřebou elektrické energie pohybuje okolo 1,5 Kč. 
Samozřejmě se cena různí podle velikosti spotřeby, kraje, ve kterém firma působí 
a podle poskytovatele elektrické energie. 

Jestliže se počítá s cenou 1,5 Kč·kWh-1 a průměrným příkonem laserového 
zařízení 11 kW, vycházejí náklady za 1 hodinu provozu na 16,5 Kč. Pokud stroj bude 
pracovat ve dvousměnném provozu 16 hodin, denní náklady budou 264 Kč a měsíční 
5 280 Kč za 20 pracovních dnů. 

5.3 Pracovní prostor 

Před pořízením nového zařízení je vždy potřeba se ujistit, že se najde místo, kam 
danou věc umístit. U pořizování nového stroje do firmy tomu není jinak. Dokonce to je 
jedna z nejdůležitějších věcí, jelikož stroje mívají velké rozměry, a také je zapotřebí 
zohlednit manipulační prostor kolem stroje. Nákup se pak může velmi prodražit, jeli 
nutno dokupovat či dostavovat další vnitřní prostory.  

Řezací stroj TruLaser 2030 fiber od firmy Trumpf je 8 276 mm dlouhý, 6 764 mm 
široký a 2 300 mm vysoký. Jeho váha je v základním stavu 7 750 kg. Tento stroj 
zabírá málo místa díky tomu, že většina komponent je zabudována v jeho rámu. Je 
možné jej doplnit měničem palet, který slouží pro skladování polotovaru a dle 
dodavatele nezabírá mnoho místa. Stroj lze plně automatizovat, avšak na úkor 
zvětšení pracovního prostoru. [41] 

I když samotný stroj nezabírá velkou plochu, je potřeba zvážit prostor kolem stroje 
pro jeho údržbu a obsluhu. Další prostor vyžaduje dovoz polotovaru vysokozdvižným 
vozíkem, jehož délka se pohybuje okolo 3 000 mm, a manipulace s ním. Dále je nutný 
úložný prostor pro vyrobené díly. 

Celkový odhadovaný prostor potřebný pro stroj je 105 m2. Z toho samotný stroj 
zabírá necelých 56 m2, místo na dopravu polotovaru přibližně 45 m2 a místo pro 
vyrobené díly 4 m2. 
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ZÁVĚR 

Laserová technologie je v posledních letech ve strojírenském průmyslu stále více 
využívána. Její možnosti a výhody využití se díky informovanosti dostávají do 
povědomí široké veřejnosti. Zároveň se stává dostupnější, než tomu bylo před pár 
lety. Velkou výhodou laserových strojů je rychlost a kvalita řezu, kvalitní a trvalé 
značení, a především možnost plné automatizace, která je v rámci iniciativy 
Průmysl 4.0 velmi žádaná. 

Bakalářská práce byla zaměřena na teoretické popsání možnosti využití 
laserových strojů v menších firmách. Rozsah a výsledky práce jsou shrnuty 
v následujících bodech: 

• popis výhod a nevýhod různých typů laserových strojů a jejich aplikací, 

• zjištění využití laserové technologie v současných menších firmách, 

• při obrobitelnosti materiálu laserem jsou brány v úvahu jiné vlastnosti 
materiálu než při konvenčním způsobu obrábění, velmi důležitá je zde 
odrazivost a absorpce materiálu, 

• rozšíření strojového parku o laserový stroj ve fiktivní firmě a jeho využití, 

• stanovení konkrétního výrobního procesu při výrobě daného dílu, 

• vyhodnocení výroby z pohledu odpadu materiálu, spotřeby energie 
a potřebného pracovního prostoru. 

Využití laserových strojů v menších firmách je v dnešní době daleko dostupnější 
než dřív. Umožňuje menším firmám dosahovat vysoké kvality a efektivity výroby, 
zapojit se do iniciativy Průmysl 4.0, a tím se stává pořízení laserového stroje pro firmu 
lukrativní.  
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Zkratka  Popis 

C  Uhlík 

CO2  Oxid uhličitý 

CNC  Computer Numerical Control 

Cr  Chrom 

Cu  Měď 

LD  Laserová Dioda 

Mn  Mangan 

Mo  Molybden 

Nd: YAG  Yttrium Aluminium Granát 

Ni  Nikl 

P  Fosfor 

S  Síra 

Si  Křemík 
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