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Na Katedru dřevěných výrobků a kon-
strukcí byl pořízen plynový CNC laser 
skříňové konstrukce s vnějšími rozměry 
1850 x 1450 x 1320 mm. V základní 
výbavě pracuje laser ve třech osách. 
Součástí dodávky byl ale také adaptér 

určený k obrábění rotačních předmě-
tů jako další (čtvrtá) osa. Laser má ve 
svých útrobách umístěný výškově stavi-
telný pracovní stůl (osa z). Nad ním se 
v horizontálním směru pohybuje portál 
s hlavou (osy x a y). Výška stolu se dá plynule nastavit v rozsahu od nuly až 

do 280 mm pomocí krokového motoru 
v závislosti na ohniskové vzdálenosti, 
jejíž nastavení probíhá na tomto typu la-
seru automaticky. Na materiál se umístí 
odrazové zrcátko a ohnisková vzdálenost 
se nastaví sama po stisknutí tlačítka. 
Pracovní plocha pojme desku o maxi-
málních rozměrech 1200 x 900 mm. 
Materiál se na stůl pouze položí a není 
potřeba jej nějak dále fixovat. 
Zařízení je primárně určeno k obrá-
bění deskových materiálů. Umožňuje 
gravírování i řezání hlavně nekovových 
materiálů (např. plasty, kůže, dřevo, 
sklo, keramika nebo plexisklo). Při po-
užití speciální pasty je možné gravírovat 
také do kovů. Nekovové materiály se ale 
obrábějí snadněji, protože lépe absor-
bují laserové záření. A protože jsme na 
půdě dřevařské fakulty, pracuje se zde 
nejčastěji se dřevem, a to především ve 
formě překližek nebo dýh. Pomocí lase-
ru tak můžeme snadno a rychle vyřezat 
například složitou intarzii z dýh. Rychlost 
hlavy při řezání může být nastavena do 
600 mm/s a při gravírování až do 1000 
mm/s. Přesná rychlost hlavy závisí na vý-
stupním výkonu paprsku laseru, požado-
vané kvalitě řezu, tloušťce a druhu řeza-
ného materiálu. Pro určení dráhy řezání 
využívají studenti FLD nejčastěji výstupy 
z programů ve formátu DXF. Po importu 
souboru do softwaru, se kterým laser 
pracuje, převezme software nakreslené 
linie a tím se definuje pohyb hlavy. Pro 
jednotlivé linie se v tomto programu na-
staví rychlost v mm/s a výkon řezu v %. 

Řezání a gravírování na CNC laseru 
Fakulty lesnické a dřevařské

Od počátku letošního roku je na Fakultě lesnické a dřevařské (FLD) 
České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze umístěný stolní CO2 
laser. Fakulta jej momentálně využívá ke studijním účelům a pro-
pagační činnosti. Vyrábí se zde různé plakety, medailonky a jiné 
suvenýry nebo dárky s vlastním designem.

Autor: Ing. Milan Podlena
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Kontakt: podlena@fld.czu.cz
Foto: autor

Prostředí softwaru laseru s připraveným výstupem

Plynový CO2 laser skříňové konstrukce Detail hlavy laseru při obrábění
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Zdrojem dat pro gravírování pak může 
být jakýkoli obrázek v jednom z podpo-
rovaných formátů: PLT, DXF, BMP, JPG, 
GIF, PGN, nebo TIF.
Laser pracuje na principu světelné emi-
se, která vzniká po přivedení dostatečně 
vysokého napětí na elektrody, umístěné 
uvnitř laserové trubice s plynem. Toto 
zařízení disponuje laserovou trubicí 
o výkonu 80 W. Výkony, nastavené 
v softwaru laseru, se volí podle druhu 
operace tak, aby nedocházelo ke zby-
tečnému přetěžování, které by jinak 
vedlo k vyššímu opotřebení zrcadel, 
čoček a celkovému zkrácení životnosti 
laserové trubice. Udávaná životnost tru-
bice se má pohybovat okolo 8000 hod. 
v závislosti právě na používaném výko-
nu. Například pro topolovou překližku 
o tloušťce 3 mm postačí 60% výkon při 
rychlosti 15 mm/s. V závislosti na druhu 
materiálu, řezné rychlosti a výkonu může 
být maximální hloubka prořezu i 20 mm. 
Aktivním plynným prostředím laserové 
trubice, ve kterém dochází k zesilování 
záření, jsou molekuly oxidu uhličitého. 
Souvislý paprsek je následně šířen z tru-
bice na obráběnou plochu skrz tři odra-
zová zrcátka a čočku umístěnou v hlavě. 
Dochází zde ke koncentraci energie na 
velmi malé kruhové ploše o průměru ně-

kolik desetin milimetrů (cca 0,3 mm). 
Řezání se tak uskutečňuje na principu 
lokálního pálení, přičemž vzniká i tave-
ní materiálu v úzké okolní zóně, a proto 
je obrobená plocha tmavší (opálená). 
Tím na povrchu materiálu vznikne trvalý, 
mechanicky odolný, velmi přesný a kon-
trastní popis. Trvanlivost vygravírované 
plochy je tak stále zaručena i bez použití 
nátěrových hmot. Během pracovní ope-
race se laserová trubice chladí destilo-
vanou vodou, která cirkuluje v chladicím 
okruhu. Plyny, vzniklé při pálení, jsou 

z pracovního prostoru skříně odsávány 
pomocí přídavného odsávání. 
Lasery jsou dnes jedním z progresivních 
způsobů beztřískového obrábění. Díky 
úzkému řeznému paprsku s nimi lze po-
měrně přesně řezat malé otvory a tvary 
s ostrými úhly limitované pouze tloušťkou 
a druhem materiálu. 
Fakulta nákupem laseru rozšířila svoje 
portfolio o další služby nabízené nejen 
svým studentům, ale také zájemcům 
z řad široké veřejnosti. Pokud tedy máte 
zájem nechat si něco originálního vyro-
bit, využijte e-mailové adresy bomba@
fld.czu.cz na Ing. Jana Bombu, Ph.D. 
z Katedry dřevěných výrobků a kon-
strukcí, FLD na ČZU v Praze.

Gravírované destičky s otvory pro dopl-
nění názvu zvířat (BK překližka, tl. 5 mm)

Krabička se sdruženými čepy a vyřezáva-
ným víkem (TP překližka, tl. 3 mm)

www.format-4.cz www.format-4.sk

Špičkový model,
maximální výkon
a produktivita 
kappa 550 e-motion

 „Pořízení pily kappa 550 e-motion je 
jedno z mých nejlepších rozhodnutí
poslední doby. Již 3 roky mi zajišťuje 
perfekní řezy a zredukovala časy přířezu 
i formátování na více jak polovinu.“

Siegfried Heubacher, Rakousko 

„X-Roll“ - formátovací stůl 
pro nejvyšší zatížení

FORMAT-4 - více jak 40 modelů

dřevoobráběcích strojů pro

trůhlářské i průmyslové provozy

Upínání kotouče 
bez potřeby nářadí

Ovládací panel ve výšce očí
s 10,4“ TFT dotykovou obrazovkou (264 mm)
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