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ZARIADENIE A SPÔSOB NA VÝROBU ŠTRUKTÚROVANÉHO
FUNKČNÉHO POVLAKU NA OHÝBANEJ SKLENENEJ VRSTVE

Opis
[0001]

Tento vynález sa týka zariadenia a spôsobu na výrobu štruktúrovaného

funkčného povlaku pre sklenenú vrstvu.

Pozadie vynálezu
[0002]

Z doterajšieho

stavu

techniky

je

známy

napríklad

dokument

DE 103 16 576 B3, z ktorého je známy spôsob a zariadenie na výrobu mäkkých
kontaktných šošoviek. Uvedený spôsob je založený na špecifických krokoch pre
hydratáciu a odsolenie mäkkej kontaktnej šošovky a následné laserové uberanie
materiálu šošovky za účelom výroby takzvaných multifokálnych šošoviek. Ďalej
je

z doterajšieho

stavu

techniky

známa

patentová

prihláška

USA

č. 2009 / 242 527 A1. V tejto patentovej prihláške je predstavený spôsob pre
uberanie ochrannej vrstvy proti poškriabaniu resp. antireflexné vrstvy za účelom
poskytnutia vylepšeného lepiaceho úchytu pre šošovku bezrámových okuliarov.
[0003]

Na príklade výroby bežného okna vozidla budú nižšie uvedené niektoré

problémy, ktoré ako jednotlivo, tak aj vo svojej kombinácii dali podnet k tomuto
vynálezu.
[0004]

Celý rad okien vozidiel je ohýbaných, aby spĺňali aerodynamické, a tiež

štylistické požiadavky. Okná vozidiel majú tiež celý rad funkcií, napr. vyhrievanie
okien, antény, senzory atď.
[0005]

Napríklad pre zaistenie elektrického vyhrievania sa napr. pomocou

známych techník, ako je napr. sieťotlač alebo naparovanie, nanášajú tenké
elektricky vodivé vrstvy.
[0006]

Pri výrobe sa v doterajších spôsoboch, ako je opísané napríklad

v dokumente EP 3 034 295 A (základ pre predvýznakovú časť nárokov 1 a 7),
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elektricky vodivá vrstva najprv nanáša na plochú sklenenú tabuľu a potom sa
štruktúruje. V jednom kroku je možné pritom spracovávať len menšie oblasti,
približne 15 cm * 15 cm. Pokiaľ je nutné štruktúrovať väčšie oblasti, dochádza
spravidla na okrajoch k prekrytiu a presadeniu, takže priebeh štruktúrovaných
hrán vykazuje stupne a skoky.
[0007]

Aby sa dala ohýbať sklenená tabuľa, musí sa zahriať na relatívne

vysoké teploty, napr. 600 °C. Vzhľadom k tomu, že elektricky vodivá vrstva by pri
týchto teplotách reagovala s okolitou atmosférou, musí byť povlak pred ohýbaním
dokonale ochránený ochrannou vrstvou, napr. NaSO4.
[0008]

Ukázalo sa však, že táto ochrana nie je dostatočná, takže stále ešte

dochádza k reakciám, najmä v oblasti okrajov štruktúrovaného funkčného
povlaku.
[0009]

Ďalším problémom je, že pod vplyvom ohrievania sa elektricky vodivá

vrstva často zahrieva natoľko, že dochádza k procesom tečenia, najmä v oblasti
okrajov štruktúrovaného funkčného povlaku. Preto je ohrozená štrukturálna
integrita funkčného povlaku.
[0010]

Okrem toho môžu byť oboma vplyvmi postihnuté optické vlastnosti. Tak

napríklad môže dochádzať ku citeľným optickým poruchám v oblasti okrajov
funkčného povlaku.
[0011]

Po ohýbaní musí byť ochranná vrstva znovu úplne odstránená, čo je

náročný proces.
[0012]

Na základe tejto situácie je úlohou tohto vynálezu poskytnúť zariadenie

a spôsob, ktorý umožní lacno a s vysokou presnosťou poskytovať ohýbané
sklenené vrstvy, ktoré majú štruktúrovaný povlak.

Zhrnutie vynálezu
[0013]

Uvedený

cieľ

sa

dosiahne

pomocou

zariadenia

na

výrobu

štruktúrovaného funkčného povlaku na nejakej prvej ohýbanej sklenenej vrstve,
pozri nárok 1. Toto zariadenie obsahuje držiak pre umiestnenie prvej ohýbanej
sklenenej vrstvy, aspoň jeden laser a vodiacu jednotku. Vodiaca jednotka je
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usporiadaná pre vedenie lúča laseru po funkčnom povlaku tak, aby boli uberané
časti funkčného povlaku za účelom štruktúrovania funkčného povlaku.
[0014]

Tzn., že pomocou tohto zariadenia je teraz možné najprv ohýbať

sklenenú vrstvu a až potom vykonávať štruktúrovanie. To znamená, že tiež krok
nanášania funkčných povlakov je možné odsunúť na nejaký okamih po ohýbaní.
Je preto možné upustiť od nanášania ochrannej vrstvy pred ohýbaním a
odstraňovania ochrannej vrstvy po ohýbaní. Z toho vyplýva okrem zamedzenia
možnej reakcie počas ohýbania tiež možnosť úspory procesných krokov.
[0015]

V jednom uskutočnení tohto vynálezu je vodiaci jednotka usporiadaná

na to, aby relatívne posúvala laser vzhľadom k povrchu funkčného povlaku.
Týmto spôsobom je umožnená lacná výroba.
[0016]

Podľa tohto vynálezu predstavuje odstup medzi laserom a funkčnou

vrstvou približne od 0,5 m až do 2 m. Vďaka relatívne veľkému odstupu medzi
laserom a funkčnou vrstvou môže byť ohnisková oblasť nastavená tak, aby
menšie odchýlky v tvare sklenenej vrstvy a/alebo povlaku nemali žiadny
podstatný vplyv na štruktúrovanie. V dôsledku toho sa výrobný proces môže
obísť bez náročného merania vzdialenosti.
[0017]

Podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu poskytuje laser pulzné

laserové žiarenie s výkonom 100 wattov alebo viac. Týmto spôsobom je možné
aj na vzdialenosť niekoľkých metrov aplikovať potrebný výkon pre štruktúrovanie,
takže môžu byť zachované krátke časy výroby.
[0018]

Podľa ďalšieho možného uskutočnenia tohto vynálezu má svetlo laseru

vlnovú dĺžku 355 nm, 532 nm alebo 1064 nm. To znamená, že je možné pracovať
s bežnými lasermi.
[0019]

V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu poskytuje laser pulzné laserové

žiarenie s periódou niekoľko málo nanosekúnd až niekoľko málo pikosekúnd. To
znamená, že je možné uberať nielen malé, ale aj veľké štruktúry.
[0020]

Podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu je uvedeným laserom laser

CO2. To znamená, že je možné pracovať s bežnými lasermi.
[0021]

Uvedený cieľ sa dosiahne tiež spôsobom výroby sklenenej tabule (pozri
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nárok 7), ktorý obsahuje krok získania nejakej prvej sklenenej vrstvy, pričom táto
prvá sklenená vrstva obsahuje aspoň v niektorých úsekoch funkčný povlak. Ďalej
tento spôsob obsahuje krok štruktúrovania funkčného povlaku na prvej sklenenej
vrstve pomocou laserovej ablácie.
[0022]

Z toho vyplýva, že sa zamedzí možnej reakcii počas ohýbania.

[0023]

V jednom uskutočnení tohto vynálezu sa funkčný povlak nanáša po

ohýbaní sklenenej vrstvy. Tzn., že pomocou tohto spôsobu je možné teraz najprv
ohýbať sklenenú vrstvu a až potom vykonávať štruktúrovanie. Vďaka tomu je
možné tiež krok nanášania funkčných povlakov odsunúť na nejaký okamih po
ohýbaní. Je preto možné upustiť od nanášania ochrannej vrstvy pred ohýbaním
a odstraňovania ochrannej vrstvy po ohýbaní.
[0024]

V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu krok štruktúrovania obsahuje

relatívne priestorové posúvanie laseru vzhľadom k funkčnej vrstve. Týmto
spôsobom je možné umožniť lacnú výrobu.
[0025]

Podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu môže spôsob podľa tohto

vynálezu ďalej obsahovať krok získania nejakej druhej sklenenej vrstvy, pričom
uvedená prvá sklenená vrstva a druhá sklenená vrstva sú zodpovedajúcim
spôsobom ohnuté, krok vloženia kombinačnej fólie medzi funkčnú vrstvu na prvej
sklenenej vrstve a druhej sklenenej vrstve, a tiež krok tepelného spojenia
sklenených vrstiev pomocou kombinačnej fólie. Tzn., že tento spôsob je možné
použiť tiež k výrobe vrstvených sklenených tabúľ.

Stručný opis výkresov
[0026]

Uskutočnenia predkladaného vynálezu budú opísané formou príkladu

s odkazom na pripojené výkresy, na ktorých predstavuje:
obr. 1

schematické

znázornenie

uskutočnenia

zariadenia

podľa

tohto

vynálezu,
obr. 2

schematické znázornenie rezu sklenenými tabuľami vyrobenými
spôsobom podľa tohto vynálezu,
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obr. 3

schematické znázornenie aspektu uskutočnenia zariadenia podľa tohto
vynálezu,

obr. 4

ďalšie schematické znázornenie aspektu uskutočnenia zariadenia
podľa tohto vynálezu a

obr. 5

vývojový diagram s krokmi spôsobov podľa tohto vynálezu.

Podrobný opis vynálezu s odkazom na výkresy
[0027]

Tento vynález bude teraz podrobnejšie predstavený s odkazom na

obrázky.
[0028]

Ďalej bude v nasledujúcich odsekoch pre jednoduchosť spravidla

odkazované len na jednu entitu. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, môže však
tento vynález obsahovať tiež niekoľko dotyčných entít. V tomto ohľade je
potrebné použitie slov „jeden“ a „nejaký“ chápať len ako indikáciu toho, že
v jednoduchom uskutočnení je použitá aspoň jedna entita.
[0029]

V spôsoboch opísaných nižšie môžu byť jednotlivé kroky vtelené do

jedného jediného kroku a môžu byť napr. vykonávané navzájom súbežne.
Postupnosť procesných krokov sa navyše môže meniť, takže predstavenú
postupnosť procesných krokov nemožno pokladať za nutnú, pokiaľ samozrejme
nie je určitá postupnosť opísaná ako výslovne nevyhnutná.
[0030]

Na obr. 1 je schematické znázornenie uskutočnenia zariadenia podľa

tohto vynálezu na výrobu štruktúrovaného funkčného povlaku 5 na nejakej prvej
ohýbanej sklenenej vrstve 2.
[0031]

Zariadenie 20 má držiak 10 pre umiestnenie prvej ohýbanej sklenenej

vrstvy 2. Tento držiak môže byť tvarovaný napr. ako rám pre určitý typ sklenenej
vrstvy 2 alebo viac typov sklenených vrstiev 2.
[0032]

Držiak 10 môže mať pritom napr. na okraji a/alebo vnútri jedno alebo

viac prídržných zariadení 13. Tieto prídržné zariadenia 13 môžu byť napr.
vytvorené ako svorky alebo ako podtlakové komory. Obzvlášť výhodné sú
podtlakové komory, pomocou ktorých je možné sklenenú vrstvu 2 rýchlo a
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spoľahlivo držať na väčšom počte miest. Držiak 10 je pritom výhodne tvarovaný
tak, aby príslušná sklenená vrstva 2 bola pridržiavaná v podstate bez pnutia. Za
týmto účelom má držiak 10 tvar, ktorý je v podstate prispôsobený tvaru ohýbanej
sklenenej vrstvy s malými toleranciami v dosadacej oblasti, ktoré sú výhodne
menšie než +/- 0,5 mm, zvlášť výhodne menšie než +/- 0,2 mm.
[0033]

Zariadenie 20 ďalej obsahuje aspoň jeden laser 11 a vodiacu jednotku

12. Vodiaca jednotka 12 je upravená na vedenie lúča laseru 11 po funkčnom
povlaku 5 tak, aby boli časti funkčného povlaku 5 uberané za účelom
štruktúrovania tohto funkčného povlaku 5. Uberanie povlaku 5 pritom môže
prebiehať ako priamym ožiarením povlaku 5, tak aj nepriamym ožiarením povlaku
5 cez sklenenú vrstvu 2. Tzn., že pomocou zariadenia 20 je potom možné najprv
ohýbať sklenenú vrstvu a až potom vykonávať štruktúrovanie.
[0034]

Vďaka tomu môže byť tiež krok nanášania funkčných povlakov 5

odsunutý na nejaký okamih po ohýbaní. Je preto možné upustiť od nanášania
ochrannej vrstvy pred ohýbaním a odstraňovania ochrannej vrstvy po ohýbaní.
[0035]

Vzhľadom k tomu, že k štruktúrovaniu dochádza až po ohýbaní, je

zamedzené dosiaľ sa vyskytujúcim problémom s reakciami na štruktúrovaných
okrajoch, ako aj zmenám optických vlastností štruktúr v dôsledku zahrievania.
[0036]

Okrem toho, pokiaľ sa nanášanie funkčného povlaku 5 odsunie na

nejaký okamih po ohýbaní, môžu byť z výrobného procesu navyše odstránené
tiež procesné kroky nanášania ochrannej vrstvy pred obiehaním a odstraňovania
ochrannej vrstvy po ohýbaní, čo vedie k výhodám z hľadiska času a nákladov.
[0037]

V závislosti od konštrukcie zariadenia 20 môže byť poskytnutý jeden

alebo viac laserov 11. Tieto lasery 11 môžu byť rôzne priestorovo usporiadané
a/alebo môžu mať rôzne optické vlastnosti, ako je doba trvania pulzu, vlnová
dĺžka, výkon.
[0038]

Pokiaľ tento vynález odkazuje na štruktúrovanie povlaku 5, rozumie sa

tým akýkoľvek druh štrukturovania, ale výhodne úplné uberanie za účelom
vytvorenia väčších voľných plôch, líniové uberanie za účelom vytvorenia napr.
štruktúr vodivých dráh, ako sú napr. vykurovacie drôty a/alebo antény, ako aj
vytvorenie mriežkových štruktúr. Šírka štruktúrovania povlaku 5 je typicky 100 až
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150 μm alebo väčšia. Ďalej, pokiaľ tento vynález odkazuje na funkčné povlaky,
rozumejú sa tým výhodne elektricky vodivé povlaky, ako sú napr. vrstvy
obsahujúce striebro. Ďalším funkčným povlakom je napríklad Low-E povlak.
Podstatné je v tomto prípade len to, aby existoval vhodný laser 11, ktorý dokáže
príslušný povlak 5 uberať.
[0039]

Je možné ľahko usporiadať, aby bola poloha ohniska laseru 11

automaticky korigovaná tak, aby bolo možné dosiahnuť presné štruktúrovanie
bez ďalšieho relatívneho posunu laseru 11 voči sklenenej vrstve 2 resp. povlaku
5. Poloha ohniska môže mať napríklad toleranciu +/- 5 mm, takže môže byť dobre
kompenzovaná napr. tolerancia ohybu ohýbanej sklenenej vrstvy 2.
[0040]

V úlohe vodiacej jednotky 12 môžu byť v zmysle tohto vynálezu použité

rôzne princípy, ako je formou príkladu ukázané na obrázkoch 3 a 4.
[0041]

Podľa tohto vynálezu je pre laser 11 (alebo viac laserov 11)

usporiadaná vodiaca jednotka 12 vo forme sklopného zrkadla. V závislosti na
stupňoch voľnosti saní ako príkladu vodiacej jednotky 12 na obrázku 3 je možné
pomocou nich v jednom alebo viacerých smeroch rastrovať ohnutý (na obrázku
konkávny) povrch sklenenej tabule 1 s funkčnou vrstvou 5 orientovanou smerom
k laserovému lúču. Vhodným riadením pohybu vodiacej jednotky a laseru 11 je
možné potom štruktúrovať funkčný povlak.
[0042]

Podľa tohto vynálezu je alternatívne alebo dodatočne navrhnuté, aby

bola pre laser 11 (alebo viac laserov 11) usporiadaná vodiaca jednotka 12 vo
forme saní posuvných v jednom, dvoch /alebo troch rozmeroch. V závislosti na
stupňoch voľnosti zrkadla ako príkladu vodiacej jednotky 12 na obrázku 4 je
možné pomocou neho v jednom alebo viac smeroch rastrovať ohýbaný (na
obrázku konkávny) povrch sklenenej tabule 1 s funkčnou vrstvou 5 orientovanou
smerom k laserovému lúču. Vhodným riadením pohybu vodiacej jednotky a
laseru 11 je možné potom štruktúrovať funkčný povlak.
[0043]

Bez ďalších komplikácií je možné v tomto prípade poskytnúť tiež

zmiešané formy.
[0044]

Pokiaľ je použitý len malý počet laserov 11 s pevnou polohou vzhľadom

k držiaku 10, je to výhodné, pretože existuje menej hraničných oblastí s prekrytím
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a presadením.
[0045]

Hraničné oblasti sa vyskytujú, keď sa laser musí pre dosiahnutie väčšej

štruktúrovanej plochy vzhľadom k svojmu skenovaciemu poľu pohybovať. Keďže
existuje určitá tolerancia ako v hrúbke sklenenej vrstvy 2, tak tiež funkčného
povlaku 5 a navyše sa vyskytuje vôľa pri presune z jednej polohy do inej polohy,
musí potom byť do plánu zahrnuté určité prekrytie. V dôsledku tolerancií však tiež
dochádza k miernemu presadeniu.
[0046]

Podľa tohto vynálezu dosahuje odstup d medzi laserom 11 a funkčnou

vrstvou 5 približne od 0,5 m až do 2 m, ako je načrtnuté na obrázku 1. Dráha d
pritom nemusí viesť lineárne, ale v dráhe lúča môže byť tiež usporiadaný jeden
alebo viac vychyľovacích prvkov. Tzn., že značka d označuje dĺžku dráhy, ktorou
svetelný lúč prechádza od opustenia laseru 11 po dopad na funkčný povlak 5,
ktorý má byť štruktúrovaný.
[0047]

Vzhľadom k relatívne veľkému odstupu d medzi laserom 11 a funkčným

povlakom 5 môže byť ohnisková oblasť nastavená tak, aby menšie odchýlky v
tvare sklenenej vrstvy 2 a/alebo povlaku 5 nemali podstatný vplyv na
štruktúrovanie. V dôsledku toho sa výrobný proces môže obísť bez náročného
merania vzdialenosti. Okrem toho relatívne veľký odstup umožňuje, aby
skenovacie pole bolo tak veľké, že sa laser 11 nebude musieť posúvať vzhľadom
k oblasti, ktorá má byť štruktúrovaná, ale namiesto toho bude laserový lúč len
pomocou vodiacej jednotky 12 (podľa obrázku 3) vedený po celej oblasti, napr.
150 cm * 150 cm. Skenovacie pole je výhodne väčšie než 150 mm * 150 mm,
napr. väčšie než 1000 mm x 1000 mm.
[0048]

Pri vhodnom usporiadaní napríklad dvoch laserov vzhľadom k čelnému

sklu vozidla je možné jeden laser používať na štruktúrovanie pravej časti čelného
skla vozidla, zatiaľ čo druhý laser je možné používať na štruktúrovanie ľavej časti
čelného skla vozidla.
[0049]

Je zrejmé, že použitím väčšieho počtu laserov 11 a príslušných

vodiacich jednotiek 12 je možné skrátiť dobu štruktúrovania. Pritom je však
výhodné, aby bol každý laser 11 nehybný vzhľadom k ploche, ktorá má byť
štruktúrovaná, aby nedochádzalo k prekrytiu resp. presadeniu.
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[0050]

Lasery 11 podľa uskutočnenia tohto vynálezu poskytujú pulzné

laserové žiarenia s výkonom 100 wattov alebo viac. Podľa jedného uskutočnenia
tohto vynálezu má svetlo laseru 11 vlnovú dĺžku 355 nm, 532 nm alebo 1064 nm
a/alebo laser 11 poskytuje pulzné laserové žiarenie s periódou niekoľko málo
nanosekúnd až niekoľko málo pikosekúnd. Tzn., že je možné používať komerčne
dostupné lasery, ako je napr. laser CO2, laser Nd:YAG.
[0051]

Vhodné frekvencie pulzov pre laser 11 sú viac než 100 kHz alebo viac

než 1 MHz. To umožňuje dosiahnuť pri obrábaní rýchlosti niekoľkých m/s, napr.
20 m/s – 50 m/s.
[0052]

Ako už bolo naznačené vyššie, tento vynález umožňuje nový spôsob

výroby, ktorý je načrtnutý na obrázku 5. Spôsob výroby sklenenej tabule 1, aká
je so svojou štruktúrou vrstiev načrtnutá na obrázku 2, obsahuje najprv krok
získania 100 nejakej prvej ohýbanej sklenenej vrstvy 2, pričom táto prvá sklenená
vrstva 2 obsahuje aspoň v niektorých úsekoch funkčný povlak 5. Sklenená vrstva
2 sa vloží do držiaku 10 a zafixuje tak, aby povlak 5 ležal bližšie k laseru 11.
Potom sa funkčný povlak 5 na tejto prvej sklenenej vrstve 2 štruktúruje pomocou
laserovej ablácie 300.
[0053]

Z toho vyplýva zamedzenie možnej reakcii počas ohýbania.

[0054]

V jednom uskutočnení tohto vynálezu sa funkčný povlak 5 nanáša po

ohýbaní sklenenej vrstvy 2. Tzn., že pomocou tohto spôsobu je teraz možné
najprv ohýbať sklenenú vrstvu a až potom vykonávať štruktúrovanie. Vďaka tomu
je možné tiež krok nanášania funkčných povlakov 5 odsunúť na nejaký okamih
po ohýbaní. Je preto možné upustiť od nanášania ochrannej vrstvy pred
ohýbaním a odstraňovania ochrannej vrstvy po ohýbaní.
[0055]

V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu krok štruktúrovania obsahuje

relatívne priestorové posúvanie laseru 11 vzhľadom k funkčnej vrstve 5. Týmto
spôsobom je umožnená lacná výroba.
[0056]

Podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu môže spôsob podľa tohto

vynálezu ďalej obsahovať krok získania 200 nejakej druhej sklenenej vrstvy 3,
pričom uvedená prvá sklenená vrstva 2 a druhá sklenená vrstva 3 sú
zodpovedajúcim spôsobom ohnuté, krok vloženia 400 kombinačnej fólie 4 medzi
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funkčnú vrstvu 5, ktorá sa nachádza na prvej sklenenej vrstve 2, a druhej
sklenenej vrstve 3, a tiež krok tepelného spájania 500 sklenených vrstiev 2 a 3
pomocou kombinačnej fólie 4.
[0057]

Typicky sa krok tepelného spájania 500 vykonáva pri teplote typicky

nižšej než 140 °C, t.j. aspoň pri teplote, ktorá je nižšia než teplota pre ohýbanie,
takže sa neočakávajú reakcie funkčného povlaku 5.
[0058]

Tzn., že tento spôsob môže byť používaný tiež na výrobu vrstvených

sklenených tabúľ 1 – ako na obrázku 2 s odkazom na čiarkovane znázornenú
druhú sklenenú vrstvu 3 a kombinačnú fóliu 4.

Zoznam vzťahových značiek
[0059]
1

sklenená tabuľa

2

prvá ohýbaná sklenená vrstva

3

druhá ohýbaná sklenená vrstva

4

kombinačná fólia

5

funkčný povlak

10

držiak

11

laser

12

vodiaca jednotka

13

prídržné zariadenie

20

zariadenie

d

odstup medzi laserom 11 a funkčným povlakom 5

Procesné kroky
[0060]
100

získanie nejakej prvej ohýbanej sklenenej vrstvy 2

200

získanie nejakej druhej ohýbanej sklenenej vrstvy 3

300

štruktúrovanie funkčného povlaku 5
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400

vloženie kombinačnej fólie 4

500

tepelné spájanie sklenených vrstiev 2, 3
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Zariadenie (20) na výrobu štruktúrovaného funkčného povlaku (5) na

nejakej prvej ohýbanej sklenenej vrstve (2) pre sklenenú tabuľu (1), pričom tento
funkčný povlak (5) obsahuje elektricky vodivý povlak a/alebo Low-E povlak,
obsahujúce
• držiak (10) pre umiestnenie prvej ohýbanej sklenenej vrstvy (2),
• aspoň jeden laser (11) a
• vodiacu jednotku (12), ktorá je usporiadaná pre vedenie lúča
laseru (11) po funkčnom povlaku (5) tak, aby boli uberané časti funkčného
povlaku (5) za účelom štruktúrovania funkčného povlaku (5) v ploche,
vyznačujúce sa tým, že táto vodiaca jednotka (12) je usporiadaná vo forme
sklopného zrkadla so stupňami voľnosti a/alebo saní posuvných v jednom, dvoch
/alebo troch rozmeroch
a uvedený držiak je konštruovaný tak, aby odstup (d) medzi laserom (11) a
funkčnou vrstvou (5) dosahoval približne od 0,5 m až do 2 m, keď je prvá
ohýbaná sklenená vrstva (2) umiestnená v držiaku.

2.

Zariadenie (20) na výrobu podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že

vodiaca jednotka (12) je usporiadaná na relatívne posúvanie laseru (11)
vzhľadom k povrchu funkčného povlaku (5).

3.

Zariadenie (20) na výrobu podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 alebo 2,

vyznačujúce sa tým, že laser (11) poskytuje pulzné laserové žiarenie s výkonom
100 wattov alebo viac.

4.

Zariadenie (20) na výrobu podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3,
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vyznačujúce sa tým, že svetlo lasera (11) má vlnovú dĺžku 355 nm, 532 nm
alebo 1064 nm.

5.

Zariadenie (20) na výrobu podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4,

vyznačujúce sa tým, že laser (11) poskytuje pulzné laserové žiarenie s periódou
niekoľko málo nanosekúnd až niekoľko málo pikosekúnd.

6.

Zariadenie (20) na výrobu podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5,

vyznačujúce sa tým, že laserom (11) je laser CO2.

7.

Spôsob výroby sklenenej tabule (1), obsahujúci kroky:
• získanie (100) nejakej prvej ohýbanej sklenenej vrstvy (2), pričom táto
prvá sklenená vrstva (2) obsahuje aspoň v niektorých úsekoch funkčný
povlak (5), pričom tento funkčný povlak (5) obsahuje elektricky vodivý
povlak a/alebo Low-E povlak a pričom sa funkčný povlak (5) nanáša po
ohýbaní sklenenej vrstvy (2),
• štruktúrovanie (300) funkčného povlaku (5) na prvej sklenenej vrstve (2)
pomocou laserovej ablácie,

pričom
o laser (11) poskytuje pulzné laserové žiarenie s výkonom 100 wattov
alebo viac, a/alebo
o svetlo laseru (11) má vlnovú dĺžku 355 nm, 532 nm alebo 1064 m,
a/alebo
o laser (11) poskytuje pulzné laserové žiarenie s periódou niekoľko málo
nanosekúnd až niekoľko málo pikosekúnd.
vyznačujúci sa tým, že lúč laseru (11) sa pomocou vodiacej jednotky (12) vedie
po funkčnom povlaku (5),
a tým, že táto vodiaca jednotka (12) je usporiadaná vo forme sklopného zrkadla
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so stupňami voľnosti a/alebo saní posuvných v jednom, dvoch /alebo troch
rozmeroch,
pričom odstup (d) medzi laserom (11) a funkčným povlakom (5) dosahuje
približne od 0,5 m až do 2 m.

8.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7, pričom krok štruktúrovania

obsahuje relatívne priestorové posúvanie laseru (11) vzhľadom k funkčnej vrstve
(5).

9.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 alebo 8, ďalej obsahujúci kroky
• získanie (200) nejakej druhej ohýbanej sklenenej vrstvy (3), pričom
uvedená prvá sklenená tabuľa (2) a druhá sklenená vrstva (3) sú
zodpovedajúcim spôsobom ohnuté,
• vloženie (400) kombinačnej fólie (4) medzi funkčnú vrstvu (5) na prvej
sklenenej vrstve (2) a druhú sklenenú vrstvu (3),
• tepelné spojenie (500) sklenených vrstiev (2,3) pomocou kombinačnej
fólie (4).
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Obr. 1
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Obr. 2
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Obr. 3
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Obr. 4
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