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ΧΡΗΣΗ ΣΕ 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H χρήση Laser στις μηχανουργικές κατεργασίες είναι μία πολύ πρόσφατη εξέ-

λιξη. Επί πλέον η τεχνολογία laser είναι εντυπωσιακή. Επειδή λοιπόν οι περισ-

σότερες πληροφορίες γι’ αυτή έρχονται από εμπορικές διαφημίσεις, έχει δημι-

ουργηθεί λίγο πολύ ένας μύθος γύρω από τις εφαρμογές laser. Πολλοί από

τους αναγνώστες έχουν ίσως συναντήσει διαφημιστές  και πωλητές των εφαρ-

μογών laser που αναφέρουν τη μαγική λέξη και.. «κολλάει το στόμα τους». Θα

προσπαθήσουμε λοιπόν να περιγράψουμε κάποιες εφαρμογές της τεχνολο-

γίας laser στις μηχανουργικές κατεργασίες ώστε  να αποκαλυφθούν κάποιες

άγνωστες εφαρμογές της και να αποδοθούν πιο πραγματικές διαστάσεις σε

κάποιες άλλες. Οφείλουμε να δηλώσουμε εξ αρχής ότι υπάρχουν πολλές τεχνι-

κές παράμετροι των εφαρμογών αυτών που είναι γνωστές μόνο σε ειδικευμέ-

νους τεχνικούς και γι αυτό δεν θα εμβαθύνουμε στην ανάλυσή τους.
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2. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η μηχανουργική κατεργασία με

δέσμη laser συνίσταται στην

αφαίρεση υλικού, τήξη ή

μεταβολή των θερμικών

χαρακτηριστικών ενός υλικού

με την εστίαση μιας

συγκεντρωμένης δέσμης

μονοχρωματικού φωτός στο

προς κατεργασία υλικό.

Στις εφαρμογές μηχανουργικών

κατεργασιών συναντάμε κυρίως

laser CO2, και Nd: YAG

(Νεοδυμίου Υτρίου Αλουμινίου

Λυχνίτη). Τα laser CO2 είναι τα

πιο διαδεδομένα σήμερα σε

βιομηχανικές εφαρμογές και

έχουν μεγαλύτερη ισχύ. Οι

μηχανές που βασίζονται σε

laser Nd:YAG φαίνεται ότι θα

κερδίσουν πολλές εφαρμογές

στο μέλλον δεδομένου ότι δεν

απαιτούν τόσο ογκώδεις

μηχανές (Σχ.1 - ο όγκος

οφείλεται και στα συστήματα

κατόπτρων που

χρησιμοποιούνται στα laser

CO2) και το ίχνος τους είναι

λεπτότερο. Το τελευταίο

χαρακτηριστικό τα κάνει πιο

κατάλληλα για εφαρμογές

μεγάλης ακριβείας. 

Μία τυπική σχηματική διάταξη

καθοδήγησης δέσμης laser

φαίνεται στο Σχ. 2. Στο σχήμα

αυτό επίσης φαίνεται  μία

βοηθητική διάταξη

παροχέτευσης αερίου (μπορεί

να είναι Οξυγόνο, αδρανές

αέριο ή αέρας). Ένα πολύ

βασικό στοιχείο των διατάξεων

αυτών είναι ο φακός που,

εστιάζοντας τη δέσμη του

φωτός στο κομμάτι, καθορίζει

το μέγεθος του ίχνους, την ισχύ

ανά μονάδα επιφανείας και το 

"βάθος εισχώρησης" της

δέσμης.

Μερικά γενικά χαρακτηριστικά

της κατεργασίας με δέσμη laser:

• Δεν μπορεί να αφαιρέσει

μεγάλες ποσότητες υλικού.

Συνεπώς το πεδίο εφαρμογής

του laser περιορίζεται σε

Σχ. 1 Mηχανές
επεξεργασίας με
δέσμη Laser


