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Gravírování laserem do usně

S rozšířením malých DIY laserů z Asie je tato forma zdobení výrobků stále častější a
dostupnější. Tyto stroje jsou založeny na principu modrého laseru, který se pohybuje po
osách X a Y, je poháněn malými elektromotory a v kombinaci příslušným softwarem umí
řezat nebo gravírovat (vypalovat obrázky) do různých materiálů. V zakázkové výrobě se
obvykle používá jen pro gravírování, řezáním usně se zde zabývat nebudu, neboť to levnější
přístroje, které si můžete pořídit domů nebo do malé dílny, obvykle kvalitně nezvládají (okraj
je škaredě spálený a nelze ho lehce očistit jako při řezání překližky). O časové ztrátě
nemluvě. Tento článek by měl sloužit jako stručný souhrn informací, které je vhodné znát
před pořízením libovolného přístroje. Je třeba si však uvědomit, že DIY (do it yourself -
udělej si sám) lasery, dostupné jako skládačky (obdržíte sadu součástek, které dle návodu
sestavíte) nebo i malé kompletní přístroje, nemohou dosáhnout kvality průmyslových strojů.
Tyto sestavy se pohybují v cenách 5 000 - 10 000 Kč a můžete si je objednat na různých
prodejních portálech. Profesionální lasery začínají v cenové hladině od 50 000 Kč, ale nabízí
většinou vyšší výkon (nejedná se již princip diodového laseru, ale CO2), jemnější laser,
přesnější kalibraci, odsávání zplodin, chlazení výrobku, autofocus atp.
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Pořídit si svůj laser má smysl v případě, že si rádi hrajete s podobnými hračkami nebo po
vás zákazníci často žádají zdobení výrobků vzory (logem) na zakázku, které se neopakují.
Pokud potřebuji vytvořit stejné logo JAWA na 10 a více výrobků, je vhodnější si nechat
vyrobit raznici za 300 Kč, kterou dnes máte i do 2 dnů (např. stocky.cz). Ražba je
samozřejmě rychlejší - čistější a vypálení loga laserem může zabrat 5-30 minut, dle
nastavení. Pokud potřebujete dané logo zhotovit jenom jedenkrát, příští týden to bude zase
logo STAR WARS a pak SIGMA, pak je laser rozumná cesta jak si zjednodušit práci. V
případě, že budete něco potřebovat vypálit jen příležitostně, tak je rozumnější navštívit
některé reklamní studio ve vašem okolí (většina jich laser vlastní a pravděpodobně v
hodnotě desítek až stovek tisíc) a nechat si váš produkt gravírovat tam (bude to
ekonomičtější a pravděpodobně i kvalitnější) za pár set korun.

Výběr konstrukce
Nabídka je poměrně široká, ale nejčastěji se
opakují modely rámového typu (obdélníkové nebo
T konstrukce), který může být vhodný až pro
gravírování do formátu A3. Typickým zástupce je
produkt Elekslaser od firmy Eleksmaker, kterou
lze považovat za “značkovou Čínu”. Tento výrobce
dodává i náhradní díly a vyrábí i DIY frézy a jiné.
Jeho modely prochází setrvalým vývojem, ale
naleznete také mnoho podobných kopií. Takové
konstrukce vypadají často podobně, avšak kvalita
a životnost laserů těchto kopií je velmi špatná. Při
jejich koupi ušetříte možná nějakou tisícikorunu,
ale za velmi krátkou dobu vám laser selže, budete
kupovat náhradní a ve výsledku utratíte ještě více.
Určitě se najdou i jiní kvalitní výrobci, ale s těmi nemám zkušenost a bude to vždy trochu
loterie. Praktické je vytvořit si pod tuto konstrukci podkladovou desku třeba z překližky, na
kterou si vypálite/nakreslíte mřížku pro snadnější centrování výrobků. Kutilové si případně
dokáží z procesorových větráku, husích krků a dalších součástí vyrobit i chlazení místa
vypalování nebo odvod spalin.
Druhou běžnou konstrukcí je krabicový typ, kdy celý přístroj vypadá jako malá krabice, a
kterou postavíte přímo na gravírovaný podklad nebo vložíte dovnitř. Zástupci jsou NEJE,
INSMA a další, často označované jako stolní mini laser (sám tyto stroje nevlastním, ale viděl
jsem je v provozu). Celá konstrukce je mnohem skladnější, ale velikost gravírované plochy
je velmi omezená. Tyto stroje jsou vhodné pro gravírování klíčenek, náramků nebo
maximálně peněženek. Pokud se jedná o variantu bez dna, tak je možno přístroj položit i na
velký kus rovné usně, ale stále jste omezeni rozsahem pohybu laseru a tedy tvorbou malých
obrázků. Výhodou je, že většinou nemusíte nic skládat a obdržíte hotový přístroj, některé
modely není třeba ani kalibrovat.
Třetí běžnou skupinou jsou lasery skříňového typu (velký box), které kombinují výhody obou
výše uvedených. Využívají je většinou profesionální lasery a zde se již budete určitě
pohybovat ve zcela jiné cenové hladině, a budou tedy dostupné pouze pro větší
profesionální dílny. Dále pak ještě existují laserové plotry s neomezeným gravírováním
plochy materiálu z návinu.
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Výběr laseru
Pro gravírování usně vám bude stačit i
500mW, avšak pro pomalé řezání
překližky budete potřebovat 2500mW
(většinou musíte dráhu projet i
několikrát) nebo ještě silnější. Pokud si
ho však pořídíte, tak vám každý
software umožní pracovat třeba jen na
20% výkonu, když se rozhodnete
pouze gravírovat (doporučuji tedy
tento výkon). Silnější laser využijete pouze v případě zájmu o řezání různých dřevěných
materiálů. Samozřejmě vždy můžete ovlivnit průběh gravírování i nastavením rychlosti
posuvu laseru. Nezapomeňte si však vždy chránit oči zelenými brýlemi, ať používáte
libovolný výkon laseru! Doporučuji vybírat značkové lasery, protože podstatné vlastnosti
laseru jsou jeho přesnost a životnost. Pro gravírování do usně vám stačí výše uvedené
diodové lasery s malým výkonem 0.5-5W), ale pro časté řezání překližky, vypalování šablon
pro ražbu za mokra do akrylu (to diodovým modrým laserem nelze) nebo dokonce
gravírování kovových materiálů musíte využít CO2 lasery, kde výkon začíná obvykle od 40W
a výše.V případě CO2 laseru pak počítejte s nutností naučit se seřizovat zrcadla a čočky
laseru, což není nic složitého.

Výběr softwaru
K dispozici je velké množství programů pro ovládání laseru od jednoduchých nabízených
zdarma až po sofistikované placené programy. Eleksmaker nabízí zdarma ke svým
přístrojům EleksCam, který nemá mnoho nastavení, ale funguje pro prvotní pokusy dobře.
Další programy zdarma jsou například GRBL Laser, Laserweb4 a jiné. Tyto programy umí
obvykle vypálit text, obrázek, ale nastavení parametrů
bude velmi omezené. Dále jsou k dispozici placené
programy jako jednoduchý T2laser (20$) nebo již
složitější Lightburn (40$) a mnoho dalších (doporučuji
vždy vyzkoušet kompatibilitu s vaším přístrojem přes
trial licenci, než si ho zakoupíte). Pokročilejší si také
mohou generovat G-code v Inkscape, CADu a
následně ho importovat do nějakého programu. Čínské
CO2 lasery jsou pak většinou vázány na software
LaserDRW, ale lze na něj napojit pluginy pro Corel
nebo Inkscape.

Výběr materiálu
Gravírovat (vypalovat) laserem se dá téměř do každé
usně, avšak výsledek může být značně odlišný.
Materiál musíte mít vždy krásně srovnaný do roviny,
tedy je často třeba vypalovat před kompletací dílů
výrobku. Platí zde podobná pravidla jako pro ražbu,
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tedy vhodnější je pevná useň typu krupon, nežli kraj (kontury budou přesnější). Stejně tak
bude vzor vypadat lépe na pevné třísločiněné usni, než flexibilní chromočiněné, ale i na ni
lze tato technika použít. Samozřejmě vzor bude tmavý “spálený”, takže nebude výrazný na
tmavě hnědé usni. Je výhodné pokud je již useň lakovaná nebo jinak povrchově uzavřena,
protože při následném čištění obrazce kartáčem vám může světlou useň jemný popel
vznikající při pálení povrchové vrstvy ušpinit zbytek výrobku. Na závěr je vhodné laserem
poškozenou useň opět ošetřit nějakým lakem. Pokud pořídíte CO2 laser s vyšším výkonem
můžete si také vyrábět z akrylátového plexiskla ploché raznice pro ražbu v lisu nebo
dokonce připravovat vlastní výsekové nože (vypálení nosné desky z akrylu nebo překližky s
následným osazením výsekových nožů).
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