? What is laser cutting

برش لیزرچیست ؟
کلمات کلیدی Laser cutter :

مقدمه :
رباتهای صنعتی کاربری های
متفاوتی دارند  ،بویژه بازوهای رباتیک
که کاربرد آنها با تغییر عملگر نهایی
ربات تغییر می کند  ،اغلب رباتهای بازو چند منظوره هستند و با عمل - -گرهای مختلفی
قابلیتهای آنان قابل تغییر یا ارتقاء هستند  .مثال ممکن است یک بازو به عنوان جوشکار ،
مونتاژو حتی جابجایی اجسام به کار رود .
نمونه هایی از کاربرد بازوهای رباتیک :
فشصکاسی – پشّفیل(لالة)ساصی – پلیسَ کاسی – تشش پالسوا – پلیص کاسی – تشش لیضس –
ًوًَْ ساصی – تشش صائذٍ ُای لطؼات پالستیک – ساخت ػالئن – کاسسّی چْب –
ًوًَْ ساصی سشیغ ()RP
Laser cuttingیک هشحلَ هفیذ ساخت تشای تشش اًْاع هختلف هْاد ضاهل کاغز،چْب،
پالستیک ّ فلضات تْسیلَ گذاختي ّ رّب هادٍ دس هسیش یک پشتْ است Laser cutter.
اضکال پیچیذٍ ای سا کَ سّی لطؼات تضسگتش هًْتاژ هی ضًْذ تشش هیذُذ  .تشش لیضسی
اصْال ً تْسط تْلیذکٌٌذگاى تشای تشش لطؼات فلض ّ پالستیک استفادٍ هی ضْد .
اًْاع : Laser cutter
 : Cnc laser cuttingسّضی است کَ اص ًْس
ضذیذ لیضس تشای تشش لطؼاتی کَ اص ّسق هْاد
هختلف ساختَ ضذٍ اًذ استفادٍ هی کٌذ  .لطؼات
تالیواًذٍ پس اص تشش کاهال ً صاف ُستٌذ چْى
اػْجاج حشاست تسیاس ًاچیض است .
 : Co2 laser cuttingفشآیٌذ تشش کَ دس آى

گاص اصلی تَ ػٌْاى ّاسطَ دس ػولیات تشش کشتي دی اکسیذ است  Co2 l.c .اص هخلْطی اص
گاصُای ًیتشّژى ُ ،لیْم ّ تطْس ػوذٍ  Co2استفادٍ هی کٌذ ؛ تشای ایجاد کیفیت تشش تَ کاس
هی سّد ّ هی تْاًذ تا اهْاج هذاّم کاس کٌذ .

* نمونه کاربرد برش لیسر واقعی برای سوراخکاری ورق فلس

* نمونه واقعی کاربرد برش لیسر در سوراخکاری و فرمت کردن ورق پالستیک

* نمونه بازوی رباتیک در حال برش بوسیله Co2 laser cutter

 Laser cuttingتثخیشی  :فشآیٌذ تشش هْاد ُذف  ،تا حشاست تثخیش پاییي ّ سساًص گشهایی
پاییي دس هادٍ اص طشیك تثخیش هستمین .
 : Excimer laser cuttingفشآیٌذ ضشکت دادى گاص ًجیة دس لیضیٌگ  .ایي لیضس کاتش
ًْسی ًضدیک تَ هحذّدٍ فشاتٌفص طیفِای ًْسی تْلیذ هی کٌذ .
 : Gas laserفشآیٌذتشضی کَ دس آى گاص تؼٌْاى هحشک یا ّاسطَ تَ کاس هی سّد .
 : Nitrogen cutting / inter gas cuttingایي سّش لثَ ُای تشش خْسدٍ گشد تْلیذ هی
کٌذ چْى ٌُگام تشش لیضس فلض گذاختَ ضذٍ ّ سپس سفت هی ضْد ّ هثل ػول فیلت صدى یا پخ
صدى لثَ ُا سا گشد هی کٌذ  ،تٌاتشایي دس هماتل خْسدگی اص خْد هماّهت ًطاى هیذُذ کَ
تشای تستَ تٌذی ّ ظشّف هْاد غزایی ّ تجِیضات ضیویایی ّ تْلیذ ػالئن ّ ًطاًَ ُا کاستشد
داسد .

*ضواتیک دُاًَ لیضس کاتش
 : Moving optic laser cuttingفشآیٌذی کَ دس آى اص آیٌَ تشای تاصتاب ًْس لیضس تَ
سوت دُاًَ اتضاس تشش استفادٍ هی گشدد  ،دس حالیکَ هادٍ تحت تشش ثاتت است .
( Multi axis laser cuttingلیضسکاتشچٌذ هحْسٍ) :
ًْػی تشش لیضس است تا تَ کاس تشدى چٌذ هحْس تَ جای یکی  ،هضیت ایي سّش دس لاتلیت
تشش سَ تؼذی اضکال است دس ػْض هؼایثی ُن داسد هي جولَ ُ :ضیٌَ تاالتش ًسثت تَ تشش
هسطح  ،صهاى تیطتش تشای تٌظین ّ افضایص هخاطشٍ ایوٌی .
( Oxygen assist laser cuttingلیضسکاتشُوشاٍ تا اکسیژى) :
دس ایي سّش دس حمیمت اکسیژى تشش هی دُذ ّ ًْس لیضس تٌِا ّاکٌص ًطاى هی دُذ .
(Pulsed laser cuttingلیضسکاتشپالسی) :
دس ایي ضیٍْ اص سیگٌال یا لطاس پالس دس هماتل هْج پایذاس لیضس استفادٍ هی ضْد ُ .ش چمذس
ّلفَ ُای صهاًی ایي پالس ُا کْتاُتش تاضذ لْیتش ػول هی کٌٌذ .
 (Semiconductor laser cuttingلیضسکاتشًیوَ ُادی) :
دس ایي ػولیات تشش اص فلضات ًیوَ ُادی تؼٌْاى ّاسطَ فؼال استفادٍ هی ضْد .

(Solid state laser cuttingلیضسکاتش حالت جاهذ) :
سّضی است کَ دس آى ّاسطَ فؼال لیضس دس حالت جاهذ است (غیش اص لیضسکاتشُای ًیوَ
ُادی)

*بازوی ربات لیسر کاتر در حال برش طرح روی چوب

*بازوی رباتیک لیسر کاتر ساخت ABB
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