
Η τεχνολογία laser είναι ευρέως διαδεδομένη

στην εποχή μας με πάρα πολλές εφαρμογές.

Χρησιμοποιείται από την ιατρική επιστήμη, τον

κλάδο της μηχανικής (πχ μετρήσεις, κοπή

υλικών κα), την αμυντική βιομηχανία, τη βιο-

μηχανία εκτυπώσεων κα. Φυσικά, ανάλογα

με την εφαρμογή, τα laser χρησιμοποιούν

διαφορετικές πηγές και έχουν διαφορετικά

χαρακτηριστικά και ιδιότητες.

Ομοίως, το Laser Cladding είναι μια τεχνολο-

γία που χρησιμοποιείται για την αποκατά-

σταση φθαρμένων περιοχών διαφόρων

μηχανικών εξαρτημάτων. Πρόκειται για μια

μέθοδο αναγόμωσης όπου μια μεταλλική

πούδρα κατάλληλης σύνθεσης εγχέεται επί

της επιφάνειας προς αποκατάσταση, μέσω

ενός ακροφυσίου ενώ παράλληλα μια δέσμη

laser περνά μέσω του ίδιου ακροφυσίου. Η

δέσμη λιώνει την πούδρα και το υλικό βάσης

και δημιουργεί ένα λουτρό τήγματος. Με την

κίνηση του ακροφυσίου, το τήγμα στερεοποι-

είται δημιουργώντας ένα κομμάτι συμπαγούς

μέταλλου και έτσι η φθαρμένη επιφάνειά του

αποκαθίσταται.

Η ίδια ακτίνα με διαφορετικές παραμέτρους

και οπτικά κάτοπτρα μπορεί επίσης να χρησι-
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μοποιηθεί  για τη σκλήρυνση της

επιφάνειας εάν απαιτείται.

Η μέθοδος του Laser Cladding

είναι μακράν η καλύτερη διαθέ-

σιμη και η πιο προηγμένη τεχνο-

λογία αναγόμωσης για την

αποκατάσταση των φθαρμένων

εξαρτημάτων. Προσφέρει  πολλά

και σημαντικά  πλεονεκτήματα σε

σύγκριση με άλλες μεθόδους τή-

ξεως (MIG/MAG, PTA, βυθιζο-

μένο τόξο κλπ) όπως: 

• Επίτευξη μεταλλουργικού δε-

σμού υψηλής αντοχής.

• Εξαιρετικά μικρά θερμικά φορ-

τία και κατ΄ επέκταση μηδενική

παραμόρφωση του εξαρτήματος.

• Βελτιωμένη διάρκεια ζωής του

εξαρτήματος.

• Λεπτόκοκκη μικροδομή.
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• Σύντομοι χρόνοι επεξεργασίας.

• Μεγάλη γκάμα υλικών σε μορφή μεταλλικής πούδρας.

• Αναγομωμένη επιφάνεια χωρίς πόρους ή ρωγμές.

Αυτή η τεχνολογία διατίθεται πλέον από την εταιρεία μας  και επεκτεί-

νει το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων μας ακόμη περισσότερο. Το

σύστημα που διαθέτουμε είναι μοναδικό, αφού εκτός της αναγόμω-

σης, μπορεί να κάνει και επιφανειακή σκλήρυνση. Από άποψη διατά-

ξεως είναι πολύ ευέλικτο και μπορεί να επεξεργαστεί διάφορα μεγέθη

εξαρτημάτων από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα. Σε γενικές γραμμές

μπορούμε να επεξεργαστούμε εξαρτήματα μέχρι 14 μέτρα μήκος και

2,5 μέτρα διάμετρο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνολογία του laser cladding έχει το πλεο-

νέκτημα να επεξεργάζεται ένα τεράστιο εύρος εξαρτημάτων τα οποία

λόγω βλάβης σε κρίσιμα σημεία, είναι αδύνατον να επισκευαστούν με

διαφορετική μέθοδο για τεχνικούς λόγους όπως:

• Τουρμπίνες ατμού.

• Στροφεία  Turbochargers. 

• Έμβολα 4-χρονων μηχανών. 

• Στροφαλοφόρους και εκκεντροφόρους άξονες.

• Μειωτήρες.

• Εξαρτήματα αντλιών.

• Υδραυλικούς μηχανισμούς.

• Τελικούς άξονες, άξονες πηδαλίου.

• Προπέλες.

• Έδρανα.

Ανάλογα με το εξάρτημα που πρέπει να επισκευαστεί και τις ιδιότητες

που απαιτούνται μια μεγάλη ποικιλία από μεταλλικές πούδρες και τα

καρβίδια είναι διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων πουδρών νικελίου,

τιτανίου, κοβαλτίου, χαλύβων και ορείχαλκου. 

Είναι μέρος της φιλοσοφίας μας να παρέχουμε πάντα υπηρεσίες κο-

ρυφαίας ποιότητας. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε την επένδυση σε υψηλές

τεχνολογίες καθώς η συγκεκριμένη μέθοδος δίνει το πλεονέκτημα

αποκατάστασης της ζωής, κρίσιμων εξαρτημάτων  τα οποία θα είχαν

χαρακτηριστεί ¨άχρηστα¨ και θα απαιτούνταν σημαντικά χρηματικά

ποσά για την αντικατάστασή τους.
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