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ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑMΑΡΙΝΑΣ ΜΕ LASER

H χρήση Laser στις μηχανουργικές κατεργασίες λαμαρίνας είναι

μία πολύ πρόσφατη εξέλιξη. Επί πλέον η τεχνολογία laser είναι

εντυπωσιακή. Επειδή λοιπόν οι περισσότερες πληροφορίες γι αυ-

τή έρχονται από εμπορικές διαφημίσεις, έχει δημιουργηθεί λίγο

πολύ ένας μύθος γύρω από τις εφαρμογές laser. Πολλοί από τους

αναγνώστες έχουν ίσως συναντήσει διαφημιστές και πωλητές των

εφαρμογών laser που αναφέρουν τη μαγική λέξη και.. «κολλάει το

στόμα τους». Σήμερα που το laser έχει ήδη δοκιμαστεί σε αρκετές

εφαρμογές έχουν φανεί στην πράξη τα πλεονεκτήματα και τα προ-

βλήματά του, όσον αφορά την κατεργασία της λαμαρίνας. 

Οι περισσότερο διαδεδομένες εφαρμογές του laser στις κατεργα-

σίες λαμαρίνας, αφορούν την κοπή, τη συγκόλληση και τη χάραξη

συμβόλων. Εκτός αυτών όμως χρησιμοποιείται και στη διάτρηση

οπών, την επιφανειακή θερμική κατεργασία, την ταχεία πρωτοτυ-

ποποίηση και στη διαμόρφωση με κάμψη.

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΛΑMΑΡΙΝΑΣ ΜΕ

LASER



Γενικά χαρακτηριστικά

κατεργασίας laser.

Η 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. [σχ. 1]

Στις εφαρμογές μηχανουργικών

κατεργασιών συναντάμε κυρίως

laser CO2 και Nd: YAG

(Νεοδυμίου Υττρίου 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) o όγκος

οφείλεται και στα συστήματα

κατόπτρων που

χρησιμοποιούνται στα laser

(CO2)) και το ίχνος τους είναι

λεπτότερο. Το τελευταίο

χαρακτηριστικό τα κάνει πιό

κατάλληλα για εφαρμογές

μεγάλης ακριβείας. 

Μερικά γενικά χαρακτηριστικά

της κατεργασίας με δέσμη

laser:

• Δεν μπορεί να αφαιρέσει

μεγάλες ποσότητες υλικού.

Συνεπώς το πεδίο εφαρμογής

του laser περιορίζεται σε

εφαρμογές που δεν απαιτούν

αφαίρεση ποσοτήτων υλικού -

θα λέγαμε ‘’λεπτοδουλειές’’.

• Δεν χρειάζονται εργαλεία.

Έχουμε συνηθίσει στο τρίγωνο

ΜΗΧΑΝΗ - ΕΡΓΑΛΕΙΟ - ΚΟΜΜΑΤΙ.

Αυτό περιορίζεται τώρα στο

ζευγάρι: ΜΗΧΑΝΗ - ΚΟΜΜΑΤΙ. 

• Αφαιρεί (ή τήκει) πολύ

γρήγορα το προς κατεργασία

υλικό.

Μπορεί να μην αφαιρεί μεγάλες

ποσότητες αλλά την ποσότητα

που αφαιρεί την αφαιρεί

ταχύτατα.
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Σχ.1 - Αρχή

λειτουργίας κεφαλής

laser (στο σχήμα

παρουσιάζεται κοπή

λαμαρίνας)

Σχ.2 - Μηχανή κοπής

λαμαρίνας με Laser

εν δράσει «TRUMPF»


