
 

 

 برش لیزری  

 
لیزری، فناوری است که در آن از اشعه لیزر برای برش اجسام برش 

در صنعت استفاده می شود. برش لیزری توسط استعمال اشعه لیزر 

از یک خروجی قوی لیزر روی اجسامی که می خواهند بریده شوند 

آب می  ،انجام می شود. قسمتی از جسم مورد نظر که بریده می شود

یا تصعید می شود و توسط فشار گاز از روی جسم  و می سوزد، شود

پاک می شود و سرانجام سطح بریده شده با کیفیت خیلی عالی ایجاد 

ترین  مواد مختلف را با کم قادر هستند برش های لیزری،می شود. 

جنس ماده تحت  توجه به برش دهند. یدقت و قدرت زیادو با  زمان

وختگی در سطح بعضی از زیرا لیزر باعث ایجاد س مهم است،برش 

انرژی  ی دیگر،هاروش مزیت برش لیزر نسبت به .شود مواد می

سرعت  ن بسیارکوچک بوده وآمتمرکز شده آن است که قطر کانونی 

زیادی نیز دارد. برتری دیگر برش لیزر نسبت به روش های مکانیکی، 

تر ماده ها با آن است. در برش لیزر لبه ها خراب نشده و راحت برش

در این نوع برش عالوه بر برش های مستقیم، برش های انحنا دار نیز 

   .توان زد می

لیرز صنعتی در صنایع مختلفی مانند صنایع نظامی، ساختمانی،  

خودروسازی، ابزار دقیق، هوافضا، پزشکی، آزمایشگاهی و پژوهشی، 

 ، فیزیک، شیمی و ... کاربرد دارد.اتارتباطفن آوری 

 برش لیزر صنعتی و انواعانواع لیزر 

لیزرها انواع مختلفی مانند لیزر گازی، لیزر شیمیایی، لیزر رادیو اکتیو، 

اما در صنعت از دو نوع لیزرهای گازی . لیزر فیبری دارند و لیزر جامد

لیزرهای پرکاربرد استفاده شده در و جامد استفاده می شود. 

 : های برش لیزر صنعتی عبارتند ازدستگاه

 

 

 

 

 اردستان کیشرکت گاز کربن

                                              صنعت این در استفاده مورد گازهای و لیزر برش انواع
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کاری صنعتی بسیاری از مواد از جمله فوالد، برای برش 2CO لیزر

م، کاغذ، موم، پالستیک، چوب و وآلومینیوم، فوالد ضدزنگ، تیتانی

 و فلزات حکاکی و برش برای YAG شود. لیزرچه استفاده میرپا

 نیز جوشکاری برای. از این نوع لیزرها شودمی استفاده هاسرامیک

  .کرد استفاده میتوان

های مختلفی در برش با استفاده از لیزر وجود دارد. برخی از این روش

 : ها عبارتند ازروش

 تبخیر ماده .1

 ذوب ماده به همراه دمیدن گاز پرفشار .2

 سوزاندن .3

 های حرارتیایجاد شکاف به وسیله تنش .4

 برش سرد .5

 در این روش حرارت پرتو متمرکز : برش تبخیری

 ی نقطه به دمای دمای نقطه اثر را شده،

رساند و موجب تبخیر ماده و ایجاد حفره می جوش

چوب،  مانند روش برای برش موادیشود. این می

 ،شوندکه ذوب نمی های ترموستپالستیک کربن و

 . شوداستفاده می

 در این روش ابتدا پرتوی لیزر، ماده مورد : برش ذوبی

نقطه  دمای به کاری ی نظر را در نقطه

رساند. بالفاصله با استفاده از جریان پرفشار می ذوب

 ایضربه نظر موردی  یک گاز )معمواًل هوا( به نقطه

 جسم روی از شده ذوب مواد ریزش باعث و شده وارد

 دما بردن باال به نیازی روش این در. شودمی نظر مورد

ماده نیست در  ذوب ی نقطه از بیشتر ایاندازه به

نتیجه دستگاه قدرت مصرفی کمتری دارد. از این 

 .شودروش عموماً برای برش فلزات استفاده می

 مواد ترد به  ی:های حرارتبه وسیله تنش برش

باشند. از این ویژگی شکستگی حرارتی حساس می

ی  شود. اشعهاستفاده می مواد ترد در روش یاد شده

لیزر روی سطح ماده متمرکز شده و باعث ایجاد 

عمل شود. این حرارت موضعی و انبساط حرارتی می

باعث ایجاد شکاف در ماده شده و با حرکت دادن پرتو 

فتد. اتوان آن را هدایت کرد تا برش مد نظر اتفاق بیمی

استفاده  این روش عمومًا برای برش لیزری شیشه

  .شودمی

یکی از بزرگترین صنایعی که از دستگاه برش لیزری برای تولید 

ب حفاظ و نرده و کند، صنایع تولید درمحصوالت خود استفاده می

زر با نمای فلزی است. این دستگاه با استفاده از پرتوهای پرقدرت لی

ز اهای فوالدی را العاده باال قادر است ورققدرت نفوذ پذیری فوق

 .متری به راحتی برش دهدمتر تا چند سانتیهای چند میلیضخامت

 

 گاز اکسیژن با استفاده از برش لیزر

 

دمای ماده افزایش یافته تا به دمای  گاز اکسیژن، استفاده از در برش با

 گاز. از آنجایی که احتراق رسیده، سپس ماده سوخته و بخار می شود

، راحت تر است نیتروژن از ی به آندسترس در و تر ارزان اکسیژن

 درصنعت از لیزر اکسیژن بیشتر استفاده می شود. 

 

 سیداک دی کربن گاز برش لیزر با استفاده از 

 

باشد.  می گاز کربن دی اکسید لیزر،های پر قدرت یکی از نمونه

 توانایی شود هنگامی که خروجی لیزر دی اکسیدکربن کانونی می

و  به دلیل توان باالدارد.  برش فوالد ضخیم را در مدت چند ثانیه

قیمت مناسب معموال در صنعت به خصوص در جوشکاری مورد 

حکاکی همین لیزر با توان های پایین تر در  استفاده قرار می گیرد.

در  .این لیزر در پزشکی نیز کاربرد دارد هعالوه بر اینک .کاربرد دارند

نیز در حال بررسی هستند تا این لیزر جایگزین  انحال حاضر پزشک

  .مناسبی برای بخیه های سنتی باشند

 یتروژنگاز ن با استفاده از برش لیزر  

 صرفا شده داده برش جسم گاز، این بودن ناپذیر واکنش به علت 

 هیچگونه ماده مذاب فلز با گازها این و شده ذوب لیزر ی اشعه توسط

باعث  جلوگیری کرده و چنین ازحرارت اضافیهم و نداده واکنشی

قدرت برش . خروج مواد مذاب ایجاد شده در زمان برش می شوند

و کیفیت برش نیز بهتر  گاز اکسیژن بسیار باالتر از گاز نیتروژنلیزر با 

   .است
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 کاربرد مخلوط های گازی در برش لیزر
 

این نوع گاز میکس از ترکیب  (: LaserRofinلیزر روفین )

تشکیل شده است که اصطالحا   Xe/2He/O/2CO/N/2CO  گازهای

شود. نام این گاز از شرکت سازنده اش که  به آن گاز روفین گفته می

باشد گرفته شده که مخلوط گازی آن نیز به  کشور آلمان واقع میدر 

 شوند.  همان نام خوانده می

 

این نوع لیزر دارای دقت باالیی بوده و معموال برای حکاکی و ایجاد 

گیرد که  های گرافیکی با باالترین کیفیت مورد استفاده قرار می طرح

 استفاده میشود. سازی، طالسازی و ساعت سازی  اغلب در صنعت قالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیزر برای جراحی های قرنیه در چشم پزشکی : گاز لیزر اگزایمر

اگزایمر  لیزر  استفاده محیط. می گیرد قرار مصرف مورد بسیار اگزایمر

( با یک اتم Xe و Ar،Kr :مثال عنوان به)  اثر بی های گاز از ترکیبی

هالوژن گاز بی اثر، های  کند که مولکول ( میFl ،Cl هالوژن ) مانند

 شوند. از کاربرد های این لیزر می به صورت برانگیخته، تشکیل می

، و چشم پزشکی توان به: فرآوری مواد، کاربردهای پزشکی

)سترون سازی، تولید  فوتولیتوگرافی، پرتودهی فرابنفش در صنایع

قطعات ریز پردازنده( اشاره کرد. لیزرهای اگزایمر به  میکرو ساختار و

 لیزر وسایلترین  دلیل طول موج کوتاه و چگالی و توان باال، جزء مهم

  .اند شده ختهشنا لیتوگرافی میکرو در
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