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1. fejezet - A lézersugár 

Albert Einstein 1917-ben tette közzé azt a gondolatát, hogy a gerjesztett részecskék (atomok, molekulák) 

nemcsak spontán módon bocsáthatják ki gerjesztett állapotukat jellemző többletenergiájukat vagy annak egy 

részét, hanem megfelelő késztetés (stimuláció) hatására is. Ezt a jelenséget nevezték el stimulált emissziónak. 

Évtizedek teltek el úgy, hogy ebben a témában látszólag semmi nem történt. Valójában erre az inkubációs időre 

volt szükség ahhoz, hogy az első lézersugár 1960-as felvillanásához szükséges ismeretek összegyűljenek. Ebben 

az időszakban nagyon sokat tudtunk meg az atomok szerkezetéről. 

1960-ban már tudtuk, hogy a lézersugár keletkezéséhez, vagyis a fény stimulált emissziós erősítéséhez milyen 

technikai feltételekre van szükség: lézermédium, annak megfelelő gerjesztése (populációinverzió), megfelelő 

nyitó- és zárótükör. Ettől a pillanattól az események elképesztő ütemben gyorsultak. A lefektetett fizikai alapok 

azonban az évtizedek alatt mit sem változtak. A lézersugár létrejöttéhez ma is ugyanazokra az elemi feltételekre 

van szükség, mint az első felvillanás alkalmával, legyen szó a legkisebb vagy legnagyobb teljesítményű 

sugárforrásról vagy a folyamatos és az impulzusüzeműről. 

A lézersugár az évtizedek során meghatározó jelentőségűvé vált az emberiség jelene és jövője szempontjából. 

Az élet minden vonatkozásában szerephez jutott. Ezen belül a műszaki alkalmazásai csupán egy szűk, de 

rendkívül fontos területet jelentenek. Ma már egyetlen autógyár sem engedheti meg magának, hogy a 

lézersugaras technológiákat mellőzze, a mikroelektronika pedig a jelenlegi formájában és teljesítőképességével 

nem is létezne. Ebben a tananyagban a lézersugár legelterjedtebb, mondhatjuk, elemi anyagmegmunkálási 

technológiáiról lesz szó. A tananyag azonos című második része még mindig nem jelenti a lehetőségek, az 

alkalmazások teljes tárházát. A teljességre törekvés egyébként is balgaság lenne, mert mire elkészül a tananyag, 

újabb alkalmazások kerülnek a köztudatba. 

1. Lézersugaras anyagmegmunkáló technológiák 

A lézersugaras anyagmegmunkáló technológiák közös jellemzője, hogy az anyag megmunkálására (vágás, 

hegesztés, gravírozás, edzés stb.) olyan szerszámot használnak, amely a megmunkálás közben nem kopik. Az 

anyagmegmunkálásokban a lézerfény tehát egy különleges tulajdonságú szerszámnak tekintendő. A 

metrológiában, távközlésben, szórakoztatóiparban használatos lézersugarakat természetesen másképpen kell 

jellemezni. 

Ahogyan a hagyományos anyagmegmunkálások esetén is sokféle szerszámot használ a szakember (pl. az üllőn 

kovácsoló kovácsnak soktucatnyi kalapácsa van), úgy a lézersugaras anyagmegmunkálások esetén sokféle 

szerszámra, vagyis lézersugárra van szükség. Minden esetben a feladathoz kell a szerszámot kiválasztani, 

bizonyos esetekben egyedileg legyártani. Nem mindegy, hogy a lézersugárral vékony lemezből egy karóra 

fogaskerekét vagy egy tengerjáró hajó 30mm vastag borítólemezének darabjait kell pontos alakra vágni. A két 

feladatot nem lehet ugyanazzal a lézersugárral végrehajtani. 

 

1.1.1. ábra Forrás: Mikreaon 
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A lézersugárnak tehát tulajdonságai vannak (mint az embereknek). Vannak általános jellemzők, mint például a 

lézersugár hullámhosszúsága, koherenciája stb. (az ember esetében, hogy gerinces, emlős stb.), és egyéb 

jellemzői, mint a divergencia, módus, teljesítménysűrűség stb. (az emberek súlya, magassága, bőrszíne stb.). 

 

1.1.2. ábra Forrás: www.edelstahl-mechanik.de 

A lézersugarak alkalmazási célja alapján hét csoportot szokás figyelembe venni: 

• hétköznapi és szórakoztató 

• ipari és anyagmegmunkálási 

• orvosi 

• mérési és szabályozástechnikai 

• energetikai 

• harcászati 

• tudományos és kutatási 

Ebben a tananyagban a második csoporttal, az ipari és anyagmegmunkálási célú lézerberendezésekkel, -

sugarakkal és -technológiákkal foglalkozunk. Ebben a csoportban, minden esetben, a lézersugár energiatartalmát 

(teljesítményét) használjuk fel az anyagmegmunkálásra. Pontosabban ez azt jelenti, hogy a lézersugár energiája 

a megmunkálandó anyagban elnyelődik, ott hővé alakul, és ez a hőenergia fejti ki a megmunkálási technológia 

szempontjából lényeges hatást (hevít, olvaszt, elpárologtat, plazmaállapotba visz, vegyületeket elbont, 

anyagátalakulást hoz létre). 

Kiemelt jelentősége van tehát annak, hogy az anyag és a lézersugár kölcsönhatásának milyen konkrét 

(esetenként speciális) jellemzői vannak. Ezek között a legfontosabbak az abszorpciós képesség (a lézersugár 

energiájának hány százalékát nyeli el az anyag) és a „behatolási mélység”, vagyis hogy az anyagba jutott 

(abszorbeált) sugárzás milyen hosszú úton nyelődik el, alakul hővé az anyagban. 

A kölcsönhatás eredménye (hevít, olvaszt, elpárologtat stb.) persze nemcsak a lézersugár jellemzőitől függ, 

hanem az anyag fizikai tulajdonságaitól is, mint pl. olvadáspont, forráspont, olvadáshő, forráshő, hővezető 

képesség, fajhő stb. 

A kölcsönhatásnak ezt a nagyon sok paramétertől függő kimenetét, eredményét többnyire a lézersugár 

intenzitásával (teljesítménysűrűségével) és a sugár-anyag kölcsönhatás jellemző idejével hozzák kapcsolatba. A 

lézersugár intenzitásával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a lézertechnológia területén a W/cm2 

mértékegység terjedt el, ez a szakma szokása, ehhez kell hozzászokni (persze vannak tudományos cikkek, 

melyekben más, azonos tartalmú mértékegységet használnak, pl. W/m2, W/mm2 stb., ott már nem tapasztalható 

egységesség). A lézersugár-anyag kölcsönhatás idejével kapcsolatban pedig azt érdemes tudni, hogy a 

lézersugárforrások jelentős része alkalmas arra, hogy folytonos és impulzusüzemmódban is működjön. Az 1.1.3. 



 A lézersugár  

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

ábra esetében az 1 E + 0 (vagyis 1 * 100=1) szekundum a folytonos üzemmódnak felel meg, amit a 

lézertechnikában cw (continuous wave =folyamatos hullám) üzemmódnak mondanak és írnak. Egy impulzus 

hosszúsága nagyon rövid is lehet. Furcsa módon a hosszúságot időmértékegységgel adják meg azon az alapon, 

hogy a fény (a lézeré is) terjedési sebessége szabad térben természeti állandó (~300.000km/s). A lézersugár-

anyag kölcsönhatás ideje és a lézersugár intenzitása alapján a fajlagos energiamennyiség adódik (1W=1 J/s). 

 

1.1.3. ábra 

Az 1.1.3. ábrán az ismerteken, hagyományosokon túl már jellemzően lézersugaras anyagmegmunkáló 

technológiák is szerepelnek. Hagyományosnak tekintjük az edzést, a forrasztást, a hegesztést, a feliratozást, a 

vágást, az átolvasztást és a fúrást, megjegyezve, hogy a lézersugaras technológiák megvalósulása csak 

eredményében egyezik a hagyományosokkal, a fizikai jelenségek gyakran lényegesen különbözőek. Új 

fogalmak az üvegesítés és a mélyhegesztés (mélyvarratos hegesztés), melyek a lézersugár nagy 

teljesítménysűrűsége következtében megszületett technológiák. 

A lézersugaras technológiák művelésének durva felosztását adja az 1.1.3. ábra. Ennél részletesebbet mutat az 

1.1.4. táblázat, amely már arra is tekintettel van, hogy az egyes technológiáknak milyen lézersugaras 

megmunkálások esetén van jelentőségük. 
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1.1.4. ábra 

Végül tekintsük át, melyek azok az előnyök, melyek érdekében a lézersugaras technológiákat érdemes előnyben 

részesíteni: 

• Nagy megmunkálási sebesség. 

• Nagy precizitás, a technológiai paraméterek pontos kézben tarthatósága. 

• Kiváló megmunkálási minőség (az utánmunkálási igény csökken vagy elmarad). 

• A munkadarabra nem hat erő. 

• Nagy tartományban választható és precízen szabályozható energiasűrűség a megmunkálásokban. 

• Kis fajlagos hőterhelés a munkadarabra. 

• A megmunkálás irányától független és kopásmentes megmunkáló szerszám (fény). 

• Kiváló automatizálhatóság. 

• Nagy gyártási rugalmasság. 

• Jó kombinálhatóság más technológiákkal. 

2. A lézersugarak általános jellemzése 

A lézersugár jellemzésére számos adat szolgál. Az egyes jellemzők konkrét értéke alapvetően a sugár forrásának 

milyenségétől függ. A sugárforrásból – ahogyan a lézerek esetében fogalmaznak, a rezonátorból – kilépő 

lézersugár néhány tulajdonságát a tér egyes pontjaiban meg lehet változtatni (pl. a teljesítménysűrűséget 

fókuszálással, a polarizáltságot vagy a hullámhosszúságot speciális optikai elemekkel, stb.), de vannak alapvető 
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tulajdonságok, melyeken már nem lehet változtatni (pl. impulzuslézerből nem lehet folytonos sugárzást, a rossz 

sugárminőségből nem lehet jót csinálni). 

A lézersugaras anyagmegmunkálás szempontjából tehát meghatározó jelentősége van a sugárforrásnak. 

Anyagmegmunkálásra négy lézersugárforrás-típust használnak: 

• CO2-gázlézer 

• szilárdtestlézer 

• diódalézer 

• excimer lézer 

Az egyébként elterjedt és szokásos felsorolás több szempontból is magyarázatra szorul. 

1. Fizikailag értékelve nemcsak a CO2 a gázlézer, hanem az excimer is, hiszen a lézermédium a rezonátortérben 

mind a két esetben gázhalmazállapotú. Több oka is van annak, hogy mégis külön tartják őket számon. 

• A CO2-gázlézer-sugárforrással lényegesen nagyobb átlagteljesítményt lehet elérni, mint excimer lézerrel. 

• Közel két nagyságrendnyi különbség van a két lézersugár hullámhosszúsága között: a CO2-é a távoli 

infravörös, az excimereké az ultraibolya tartományban van. 

• Lényegesen eltér az alkalmazási céljuk: a CO2-lézereket főleg makro-, az excimereket inkább 

mikromegmunkálásokra használják. 

• A világon működő sugárforrások darabszámát és összteljesítményét tekintve a CO2-lézerek lényegesen 

elterjedtebbek. 

2. A diódalézer is szilárdtest, hiszen sem folyékony, sem gáz- vagy gőz-, esetleg plazmaállapotú lézerdióda-

médium nem létezik. Ebben az esetben a különválás eredeti oka az alapjaiban eltérő működési elv, a 

szilárdtestlézer anyaga szigetelő kristály vagy üveg, amit csak optikailag, fénnyel lehet gerjeszteni, a diódalézer 

anyaga félvezető, amit pedig közvetlenül elektromos árammal gerjeszthetünk . Manapság már azért is tartják 

jogosnak ezt, mert a diódalézerek fontossága az ezredforduló körül lényegesen megnövekedett. A fontosságot 

nemcsak az anyagmegmunkálás szempontjából kell érteni, hanem a lézersugár egyéb alkalmazási területein is. 

Persze megjegyzendő az is, hogy a modern szilárdtestlézerek gerjesztésére diódalézereket használnak. 

3. Korábban a szilárdtestlézerek alatt az anyagmegmunkálások területén az Nd:YAG (neodímiummal ötvözött 

ittrium-alumínium-gránát) lézereket értették, mert nem volt más. Ráadásul a kezdetek idején főleg 

villanólámpás gerjesztésűek voltak, csak impulzusüzemmódban működhettek, és csak később használtak 

folytonos ívlámpát gerjesztésre, elég rossz hatásfokkal. Az első nagy változást az elérhető teljesítményben, a 

sugárminőségben és hatásfokban a diódalézeres gerjesztés lehetősége hozta. Első lépésként megtartották az 

Nd:YAG kristály rúd alakját, majd a hatásfok és a sugárminőség további drasztikus növelése érdekében azt is 

megváltoztatták. Így születtek meg a korong- és a szállézerek. Az új alakok és a diódalézeres gerjesztés 

bevezetése következtében célszerű volt a szilárdtest anyagában is apró változtatásokat eszközölni. Egyes 

esetekben a YAG-ot speciális üvegre cserélik (könnyebb belőle kis átmérőjű szálat húzni), és a neodímium 

mellett megjelentek más, a lantanidák csoportjába tartozó elemek is, elsősorban az itterbium (Yb). Most a 

legdivatosabb szilárdtest-sugárforrások a korong- (disk laser) és a szállézerek (fiber laser). 

2.1. CO2-gázlézerek 

Az ipari és anyagmegmunkálási célú CO2-lézereknek szintén van egy rájuk jellemző fejlődéstörténetük. Az 

ezredforduló után azonban két fő irány uralja ezt a piaci szegmenst: 

• Axiális áramlású: a gázkeveréket turbina keringteti, a gázkeverék hűtése a rezonátoron kívül történik. Előnye 

a robusztus építés, stabil működés. 

• Diffúziós hűtésű: a gázkeverék két, egymáshoz olyan közel lévő, hűtött fegyverzet között van, hogy a gáz 

hűtése diffúziós úton megvalósulhasson: d <1mm. Előnye a jó sugárminőség és a kis gázfelhasználás. 

Axiális áramlású lézerek 
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Az axiális áramlású lézerek esetén a gázkeverék (hélium + nitrogén + szén-dioxid) kvarccsőben áramlik. A 

gázkeverék gerjesztésére két lehetőség van (1.2.1.1. ábra): 

• Egyenáramú: a kvarccsőbe, annak két végén egy-egy elektróda nyúlik be, melyekre egyenáramú 

nagyfeszültséget kapcsolnak. A két elektróda között létrejövő kisülés gerjeszti a nitrogéngázt, amely az 

energiáját a szén-dioxid-molekulának adja át. A szén-dioxid-molekula alsó energiaszintjének kiürülését a 

hélium segíti. 

• Nagyfrekvenciás: a kvarccsövön kívül, a palástja mentén egymással szemben két, nagy felületű fegyverzet 

van, amire egy generátor segítségével nagyfrekvenciájú elektromágneses teret kapcsolnak. Ez is a 

nitrogénmolekulát gerjeszti, vagyis az energetikai folyamat az előzővel azonosan zajlik. Nagy teljesítményű 

sugárforrások esetén ez a megoldás a gyakoribb, mivel a kisülés homogénebb, térben egyenletesebb, több 

szén-dioxid-molekula vehet részt a lézerműködésben. 

 

1.2.1.1. ábra Forrás: http://www.photonics.com 

Az 1.2.1.2. ábrán egy Trumpf gyártmányú, nagyfrekvenciás gerjesztésű CO2-lézersugárforrás látható. A tetején 

van a gázkeveréket áramoltató, nagy fordulatszámú turbina. A rezonátorban a gázkeverék szabályozott nyomása 

1 bar alatti. A szabályos négyzetelrendezésű kvarccsöveket oldalanként két-két, összesen nyolc szekcióra osztja 

a gázelszívásra is kialakított rész. A négyzet sarkainál 45°-os síktükrök vannak, amik a rezonátortérben haladó 

lézersugarat térítik el. Mind a nyolc szekciónak külön gerjesztő fegyverzete van, melyek az egyenletes 

gerjesztés érdekében egymáshoz képest 45°-kal el vannak fordítva. A négyzet egyik sarkán nincs saroktükör. Az 

e felé a sarok felé tartó fotonok vagy a zárótükörnek ütköznek és onnan visszafordulnak, vagy a másik irányban 

a nyitótükörnek ütköznek, és ebben az esetben a fotonok egy része áthalad azon, kilép a lézersugár egy része. A 

nyitótükörről visszatükröződő fotonok tartják fenn a stimulált emissziót, az állóhullámot. Az, hogy a 

nyitótükörre érkező lézersugár-intenzitás hány százaléka lép ki a rezonátorból, a sugárforrás tervezett működési 

sajátosságai alapján meghatározott. 
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1.2.1.2. ábra Forrás: Trumpf 

A nyitótükröt borító speciális bevonat többrétegű szerkezetét úgy hozzák létre, hogy annak reflexiós képessége a 

kívánt érték legyen. A nyitó- és a zárótükör többek között a hatásfok növelése (a kilépő lézersugár teljesítménye 

és a nagyfrekvenciás generátortól érkező teljesítmény hányadosa) érdekében nem sík. Ennek következtében a 

rezonátorból kilépő, ujjnyi keresztmetszetű sugárnyalábon belül az intenzitáseloszlás nem ideális, nem Gauss. A 

kilépő lézersugár teljesítményét úgy szabályozzák, hogy a valóságban a zárótükör nem 100%-os reflexiójú, egy 

nagyon kis hányad (0,1%-nál kevesebb, de pontosan ismert érték) áthalad rajta, aminek a teljesítményét 

folyamatosan mérik. A zárótükrön áthaladt és a kívánt teljesítmény viszonya alapján növelik vagy csökkentik a 

gerjesztő teljesítményt. 

 

1.2.1.3. ábra Forrás: http://www.machinery-management.com 

Diffúziós hűtésű lézerek 

A diffúziós hűtésű lézersugárforrásokat SLAB-lézereknek is nevezik, ami a lapszerű elrendezésre utal. Ezek a 

sugárforrások mindig nagyfrekvenciás (többnyire rádiófrekvenciás) gerjesztésűek. A rezonátor legjellemzőbb 

sajátossága a két, lapjával egymáshoz közeli, vízzel intenzíven hűtött fém téglalap. A téglalapok rövidebb 

végénél egy-egy homorú tükör van. A rezonátorgáz gerjesztése a fémlapok közötti térben történik. A gerjesztett 

CO2-molekulákból kilépő fotonok a homorú tükrökön visszaverődve létrehozzák a stimulált emissziót, a 

lézerjelenséget. A tükrök görbületét és egymáshoz viszonyított helyzetét úgy határozzák meg, hogy a 

fémlemezek síkjával párhuzamosan haladó fotonok a gerjesztett térben maradjanak. Így rendkívül hatékony 

erősítés biztosítható. Ebben a rezonátorban a két homorú tükör tölti be a zárótükör szerepét. A nyitótükör 

szerepét egy kis rés tölti be a homorú tükrön. Az a foton, amelyik a négyszögletes rés felé halad, szabadon ki 

fog lépni a rezonátortérből. 
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A gázteret egy gyémántablak választja el az atmoszférikus tértől. A gyémánt mechanikai szempontból kellően 

szilárd, optikai tulajdonságai az adott feladat szempontjából kiválóak, és ami még nagyon fontos: nagyon jó 

hővezető. Az utóbbinak azért van jelentősége, mert hiába jó egy ablak áteresztőképessége a vizsgált 

hullámhosszúságon, valamennyi energia elnyelődik benne, aminek melegedés a következménye. Ez pedig a 

hőtágulás miatt geometriatorzulást eredményez, vagyis megváltozik a lézersugár útja. Ezt a jelenséget nevezik 

termikus lencsézésnek, ami nyilván nem kívánt jelenség, mert nem szabályozott, rontja a nyaláb minőségét, 

növeli a folt átmérőjét a fókuszpontban, stb. 

A már szabad levegőn haladó lézersugár tükrök és blendék során halad át, mire a nyaláb eléri a kívánt, az ideális 

Gauss-eloszlást közelítő intenzitáseloszlást. A teljesítményszabályozáshoz szükséges mérést itt a rezonátoron 

kívül végzik. Az egyik gömbtükörbe építik be a kilépő lézersugár teljesítményét mérő szenzort. 

 

1.2.1.4. ábra 

A SLAB-sugárforrás kompakt építésű, helyigénye kicsi. Felnyitva a sugárforrás burkolatát, szembetűnő a 

rezonátort rejtő nagy fémöntvény (1.2.1.4. ábra). További jól látható sajátossága a beépített, kisméretű 

gázpalack, amely a berendezés kb. 2000 órás folyamatos üzemeléséhez elegendő mennyiségű gázkeveréket 

tartalmaz. (A folyamatos üzemeltetés alatt azt kell érteni, hogy kb. 83 napig megszakítás nélkül lehetne 

lézersugár-kicsatolás, ami még három műszakos termelésnél is elképzelhetetlen. Ezért a valóságban egy palack 

töltete fél vagy akár egy évig is elegendő.) 

 

1.2.1.5. ábra Forrás: ROFIN-SINAR Laser GmbH 

2.2. Szilárdtestlézerek 

Villanólámpás gerjesztésű Nd:YAG 
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Az ipari alkalmazásra épített, klasszikus szilárdtestlézerben a rezonátor egy ellipszisalapú, tükröző falú, 

hosszanti üreg. Az ellipszisalapú üreg egyik fókuszvonalában egy Nd:YAG kristályrúd (1.2.2.1. ábra), a 

másikban pedig egy villanólámpa csöve van. A geometria törvényei szerint az egyik fókuszból induló sugarak a 

falon tükröződve a másikba jutnak, függetlenül attól, hogy milyen irányban indultak el (1.2.2.2. ábra). Az 

Nd:YAG rúd gerjesztési intenzitását növelni lehet azzal, ha az üreg kettős ellipszis alapú. A két ellipszisnek az 

egyik fókusza közös, így három fókuszvonal alakul ki, melyek praktikusan egy síkban vannak. Ebben az esetben 

az Nd:YAG rúd a közös fókuszban van, a két szélsőben pedig egy-egy villanólámpa. Természetesen más 

geometriai elrendezésű és még több fókuszú rezonátor is elképzelhető, megvalósítható (1.2.2.3. ábra). 

 

1.2.2.1. ábra Forrás: http://www.scientificmaterials.com 

 

1.2.2.2. ábra Forrás: http://www.phy.davidson.edu 

http://www.phy.davidson.edu/
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1.2.2.3. ábra Forrás: http://www.scribd.com 

Itt érdemes megjegyezni, hogy a YAG-kristályt nem csak neodímiummal érdemes ötvözni. A kívánt 

hullámhosszúság és a gerjesztés módja, intenzitása alapján lehet mással is. Az ötvözőanyagtól függően 

megváltozik a kristály színe is, ahogyan a rubin is csak azért vörös, mert króm-, a zafír pedig azért kék, mert 

titánionok ötvözik (szennyezik) az egyébként színtelen, átlátszó alumínium-oxid-kristályokat. Néhány 

lézermédiumként szolgáló YAG-kristályról készült fotó látható az 1.2.2.4. ábrán. 

 

1.2.2.4. ábra Forrás: http://www.scientificmaterials.com 

A villanólámpás gerjesztés nagy hátránya, hogy a lámpákból kilépő fény spektruma nagyon széles, amiből a 

rezonátormédium csak keveset tud hasznosítani a lézerátmenet felső szintjének gerjesztésére. A többi hővé 

alakul, amit úgy próbálnak kivezetni a rezonátortérből, hogy áramoltatott vízzel árasztják el. Ennek ellenére 

torzul a rudak vége, mert a palástjuk és a magjuk között hőmérséklet-különbség alakul ki. 

Jelentősen csökkenthető a rezonátor hőterhelése, ha a gerjesztő sugárzás hullámhosszúsága a villanólámpa 

spektrumánál jobban illeszkedik a lézermédium fölső energiaszintjéhez. A diódalézer éppen ilyen lehetőséget 

kínál. Amikor megjelentek az elérhető árú, nagy teljesítményű diódalézerek, a villanólámpákat „lecserélték” 

diódalézertömbökre. Ezzel jelentősen tudták növelni a rezonátor hatásfokát (a kilépő lézerfény 

teljesítménye/pumpáló teljesítmény) és csökkenteni hőterhelését. A hőterhelést megszüntetni nem lehet, hiszen a 

megfelelő lézerműködéshez az Nd:YAG médium alsó energiaszintjét is ki kell üríteni, mert ez négy 
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energiaszintes rendszer (pumpálási szint, fölső lézerszint, alsó lézerszint, alapállapot szintje). Ez a kiürítés a 

rezonátormédiumban maradó energia, ami hőmennyiséget jelent. Ettől a kristály melegszik. A hőmennyiséget 

csak a palástján keresztül lehet kivezetni, ami hosszú időt vesz igénybe, ezért a kialakuló hőmérséklet-

különbség, illetve a hőtágulási együttható miatt még mindig torzul a rúd. 

Ezen a nehézségen csak úgy lehet túljutni, ha gyökeresen más geometriai elrendezést, ennek következtében 

termikus viszonyokat valósítanak meg úgy, hogy a lézerfizikai elveket nem változtatják, hiszen azok kedvezőek. 

Így születtek meg a korong- és a szállézerek. 

A koronglézerek (disk laser) 

Kezdetben a koronglézerek anyaga, a médium továbbra is Nd:YAG volt. Az idő múlásával persze ebben is 

történtek apró változások, melyeknek oka többnyire a lézer hatásfoknövelése volt. A korong formájú 

lézermédiumok anyaga tehát az elmúlt évek során csak szaporodott, a lehetőségek száma ma már nagyon nagy. 

A neodímiumot lehet például ittrium-vanadát-kristályba is ötvözni: Nd:YVO4. Sok esetben a neodímiumot 

felváltotta az itterbium (Yb, a periodikus rendszerben a lantanidák csoportjába tartozik, mint a neodímium), stb. 

Példák a diszk anyagára: Yb:KGW, Yb:KYW, Yb:KLuW, Yb:LaSc3 (BO3)4, (Yb:LSB), Yb:CaGdAlO4, 

Yb:CALGO, Yb:YVO4, Yb:Sc2O3, Yb:Lu2O3, Yb:Y2O3, Yb:Lu2O3. A rezonátorból kilépő lézersugár 

hullámhosszúsága ezek hatására alig változik. Az eredeti 1.064 nm-es hullámhosszúság az 1.000 és 1.100nm 

közötti tartományba került, természetesen a médium anyagától függően. 

Alapjában megváltozott azonban a geometriai elrendezés. A hosszú rúdból vékony korong lett. A gerjesztő 

sugárzás nem a henger palástján, hanem a homloksíkján lép be a kristályba (igaz, hogy már ez sem olyan biztos, 

mert az újabb fejlesztések egy része arra irányul, hogy a vékony korong palástján keresztül pumpálják a 

médiumot). Ennek az elrendezésnek az volt a célja, hogy a kristály hűtését az össztérfogatához képest 

lényegesen nagyobb fajlagos felületen valósíthassák meg. Ezt úgy érték el, hogy a korong egyik lapjára tükröző 

réteget gőzöltek (vastagsága az 1 mikrométer környezetében van), majd rögzítették egy vízzel intenzíven hűtött 

tömbre. A rezonátor zárótükre tehát egy intenzív hőelvonó felület. 

A pumpáló sugárzás (ami továbbra is diódalézer) egy áthaladáskor csak rövid utat tesz meg a korongban, ezért 

energiájának csak egy része tud benne elnyelődni. Azért, hogy az első áthaladás után a nyalábban megmarad 

energiát is hasznosítsák, a pumpáló sugarat újra visszavezetik a médiumba. Végül is kialakítottak egy olyan 

tükörrendszert, amely a pumpáló sugarat többször (általában 16-szor, esetleg 32-szer) vezeti át a korongon. 

Ennyi áthaladás után szinte maradéktalanul elnyelődik a pumpáló sugárzás energiája (1.2.2.5. és 1.2.2.6. ábra). 

Amikor szemrevételezünk egy koronglézer-rezonátort, jó, ha figyelemmel vagyunk arra, hogy abban két, 

egymástól független sugármenet van. Az egyik a pumpáló sugáré, amely ferdén, szög alatt lép be és ki a korong 

homlokfelületén, a másik a médiumban keletkezett lézersugár. Ez utóbbi minden esetben a korong sík lapjára 

merőlegesen lép ki és vissza úgy, hogy a zárótükör a hűtött lapnál van, a nyitótükör pedig viszonylag távol a 

korongtól. (A hagyományos, rudas elrendezésnél is a rúdtól távol voltak ezek az ablakok, de nem ennyire.) 

Figyeljünk tehát arra, hogy a pumpáló sugárnak is van végtükre (nem zárótükör!), de annak csak annyi a 

szerepe, hogy a korongon többszöri áthaladás után maradt energiáját elnyeletendő, a sugarat visszaküldi még 

egy elnyeletési sorozatra. 

Egy rezonátorból (angolul: cavity, németül: Kavität) kb. 1kW cw teljesítményű lézersugár lép ki. Nagyobb 

teljesítményű lézersugár nyerése érdekében több rezonátorból kilépő sugarat egyesítenek (1.2.2.7. ábra). 

Megjegyzendő, hogy fizikai okok miatt ennek hatására némileg romlik a sugárminőség. Összességében azonban 

egyértelműen kijelenthető, hogy a koronglézerből kilépő sugárzás minősége jobb, mint a hagyományos 

rúdlézereké. 
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1.2.2.5. ábra Forrás: http://www.iiviinfrared.com 

 

1.2.2.6. ábra Forrás: Trumpf 
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1.2.2.7. ábra Forrás: Trumpf 

A szállézerek (fiber laser) 

A hagyományos rúdlézerek kedvezőtlen tulajdonságainak orvoslására egy másik lehetséges út, amikor a 

lézermédium fajlagos felületét (felület/térfogat) úgy növelik, hogy vékony szálat húznak belőle. A médium 

pumpálása és hűtése a kis átmérőjű, hosszú szál palástján keresztül történik. Ennek az elrendezésnek számos 

előnye van, de technikai megvalósítása nagy műszaki felkészültséget igényel (1.2.2.8. ábra). 

 

1.2.2.8. ábra Forrás: http://www.directindustry.com és http://images.yourdictionary.com 

A pumpálás ebben az esetben is diódalézerrel történik a 100mm körüli átmérőjű szál teljes hosszában, ami 

nagyon sok méter lehet. Ezt úgy oldják meg, hogy a szál több, egymástól eltérő törésmutatójú anyagból készül 

(1.2.2.9. ábra). A legbelső – a mag – a legnagyobb törésmutatójú, egyben ez a lézermédium. Ezt egy nála kisebb 

törésmutatójú köpeny veszi körül, amelyben a pumpáló lézersugár halad. Ebből a fény könnyedén behatol a 

magba, de csak nehezen tud belőle kilépni a törésmutató-különbség, vagyis a totálreflexiós szög miatt. A 

magban, vagyis a médiumban keletkezett lézersugárnak pedig szinte esélye sincs. Azért, hogy a pumpáló 

lézersugár teljesítménye se menjen veszendőbe, az egészet körülveszi még egy réteg, amelynek a törésmutatója 

természetesen az összes közül a legkisebb. A mechanikai védelem érdekében további burkolórétegekre van 

szükség (1.2.2.10. ábra). 
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1.2.2.9. ábra Forrás: http://www.directindustry.com 

 

1.2.2.10. ábra Forrás: http://spie.org és http://images.yourdictionary.com 

A lézerműködés fenntartása érdekében szükség van nyitó- és zárótükrökre, különben a kellő lézersugár-

teljesítmény elérése érdekében nagyon hosszú szálra lenne szükség. Valójában ez sem vezetne megoldásra, mert 

akkor a hosszú úton a szálon belüli veszteség nőne meg (a rezonátoron belüli veszteség a szál hosszúságával 

exponenciálisan nő). Az optikai szál hosszúságának növekedésével persze nő az erősítés mértéke, tehát látszik, 

hogy a szál hosszúságának optimuma van. Az optimum sok paramétertől függ (pl. a médium aktív elemének 

rendszámától, koncentrációjától, a mag és a pumpáló köpeny átmérőviszonyától, a pumpálás teljesítményétől, a 

mag és a köpeny törésmutatójától stb.). Ha a lézersugár kilép az alig 100mm átmérőjű szálból, már nagyon 

nehéz abba visszajuttatni, mert a kilépéskor széttartóvá válik. Ebből következik, hogy külső rezonátortükröket a 

szállézer esetén nem célszerű használni úgy, ahogyan arra a hagyományos rúdlézereknél, de még a 

koronglézereknél is lehetőségünk volt. Ezeket a tükröket tehát a szálban célszerű létrehozni. 

A hagyományos értelemben vett tükrök létrehozása persze már tényleg technikai abszurdum. Más elvre van 

szükség. A megvalósítás elvi alapja a Nobel-díjas Bragg nevéhez fűződik, az optikai elemet pedig Bragg-

rácsnak nevezik. A száloptikai Bragg-rács (FBG = Fiber Bragg Gratings) a szál magjában, az optikai tengelyre 

merőlegesen álló, a mag törésmutatójától különböző keskeny sávok sorozata. A periodikusan változó sávok 

vastagsága 1 mm körüli, számuk azonban ezernyi (1.2.2.11. ábra). A rács teljes hosszúsága mm nagyságrendű. 
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1.2.2.11. ábra Forrás: http://code.ua.pt 

A száloptikai Bragg-rács működési elvét a Bragg-feltétel írja le. 

1.1. egyenlet - (1-1) 

 

ahol  a Bragg-rácson reflektálódó sugár hullámhosszúsága, n2 és n3 a száloptikai Bragg-rács két különböző 

törésmutatójú, periodikusan ismétlődő részének törésmutatói, Λ pedig a rács optikai tengely irányában mért 

rácssík távolsága. 

Az 1.2.2.12. ábra mutatja, hogy a száloptikai Bragg-rácsnak a hagyományos tükrökhöz képest van egy további 

tulajdonsága, amely a rezonátorok működése szempontjából kifejezett előny. A száloptikai Bragg-rács 

hullámhosszúság-szelektív. Az 1.2.2.12. ábra szerint a magba belépő PI, különböző hullámhosszúságú 

komponenseket tartalmazó sugárból azt a hullámhosszúságút veri vissza (tükrözi), amelyik az (1-1) egyenlet 

feltételeit kielégíti, esetünkben a lB hullámhosszúságot. A többi továbbhalad (PT), amiből persze hiányzik a 

 hullámhosszúság. A rezonátortéren belüli erősítés érdekében visszafordított fénynyaláb tehát egy 

meghatározott,  hullámhosszúsággal rendelkezik, ennek intenzitása fog nőni. A B hullámhosszúság a 

rács  periodicitásától és az n törésmutatóktól függ. A Bragg-rácsnak ezt a tulajdonságát frekvenciaszűrésre 

más területeken is kihasználják. 



 A lézersugár  

 16  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.2.2.12. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org 

A Bragg-rácsnak van még egy kedvező tulajdonsága. A mag anyagától eltérő törésmutatójú sávok számától 

függ, hogy a rácsra érkező sugárzás a konkrét hullámhosszúságú nyalábnak hányad részét tükrözi vissza. A 

Bragg-rács tehát az eltérő törésmutatójú sávok periódustávolsága által kiválasztott sugárzást teljes mértékben, de 

a sávok alkalmasan választott számának függvényében előre meghatározott mértékben is reflektálhatja. Ez azt 

jelenti, hogy a Bragg-rács lehet zárótükör és nyitótükör is. Azt, hogy mit csináljon, az általunk megválasztott 

rácsjellemzők határozzák meg. 

 

1.2.2.13. ábra Forrás: http://encyclopedia2.thefreedictionary.com 

Már csak az a kérdés, hogyan lehet létrehozni a Bragg-rács maganyagától különböző törésmutatójú sávjait. 

Talán nem meglepő, hogy lézersugár segítségével. A technikai megvalósításnak az az alapelve, hogy a mag 

anyagának törésmutatója kellő hőmérsékletre hevítés hatására megváltoztatható. A sávok kis távolsága a fény 

hullámhosszúságának tartományában van. Periodikus fotonintenzitás-növekedés pedig az interferencia-jelenség 

esetén tapasztalható. Kell tehát egy rövid hullámhosszúságú lézersugár (UV), amely legyen koherens. Osszuk 

ketté a sugárnyalábot (így a két részben egymáshoz képest is megmarad a koherencia), majd a két részt 

megfelelő szög alatt irányítsuk a szál magjára. A két sugár interferenciája következtében intenzitásbeli 

„hullámhegyek” és „hullámvölgyek” alakulnak ki, melyek közötti távolság állandó. A „hullámhegyek” helyén 

olyan nagy az intenzitás, hogy a mag anyagában elnyelődve helyi túlmelegedést eredményez. Arra persze 

ügyelni kell, hogy a hővezetés következtében nehogy más részek is felmelegedjenek. Ehhez ezért nagyon rövid, 

nanoszekundumos, UV hullámhosszú excimer lézert, illetve újabban még rövidebb impulzusú 

femtoszekundumos (2-300 fs) lézert (1 fs = 10-15 másodperc) használnak, vagyis nem tudjuk a szemünket olyan 

gyorsan becsukni, hogy néhány milliárd Bragg-rácsot ne lehetne megcsinálni. Ez persze viccesen hangzik, de az 

idő nagy része a precíz beállítással és nem az expozícióval megy el. 
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1.2.2.14. ábra Forrás: http://www.fiberoptics4sale.com 

Áttekintve a szilárdtestlézerek történetét és működését, arra kell ráébrednünk, hogy a korszerű lézerek 

megépítése lézertechnika alkalmazása nélkül nem lehetséges. A helyzet egy kicsit hasonlít a mesebeli 

Münchausen báró egyik történetére, amely szerint a hajánál fogva húzta ki magát (egyes vélemények szerint 

lovastól) a mocsárból. 

 

1.2.2.15. ábra Forrás: http://kangadesign.hu 

2.3. Diódalézerek 

A diódalézerek alapját egy jól ismert elektronikai elem jelenti, a félvezető dióda. Ebben az átfolyó áram 

közvetlenül fénnyé (LED), sőt lézersugárrá alakul. Az átalakítás hatásfoka akár 50% is lehet. Egy diódából 

viszonylag kis fényteljesítmény lép ki, ezért az anyagmegmunkálás céljából tömbösítve készítik, több százat 

építenek egymás mellé. Így akár 100W fényteljesítmény is elérhető. A több kW fényteljesítményű sugárnyaláb 

eléréséhez további tömbösítésekre vagy sugárcsatolásokra van szükség. 

Az első félvezetőlézert nyitóirányban előfeszített p-n átmenetű GaAs-ből készítették. Az n típusú réteg 

elektrontöbblete a vezetési sáv alján helyezkedik el, a p típusú elektronhiánnyal (lyuktöbblettel) rendelkező 
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rétegben pedig a vegyértéksáv teteje marad betöltetlen. A két réteg atomi szintű érintkezése egyenirányító hatást 

eredményez. Ha az egymásra helyezett p és n vezetési típust mutató tartományokra V nagyságú 

potenciálkülönbséget (feszültséget) kapcsolunk, az egyik polaritásnál a legfelső betöltött szintek (p rétegnél 

vegyértéksávban, n rétegnél vezetési sávban) távolsága az előfeszítés nélküli, közel azonos szinthez képest 

eltávolodnak egymástól a  = e*V -nek megfelelően. Ez a dióda záróiránya, nem folyik áram. A másik 

polaritásnál a határrétegben (ami néhányszor 10 mikron) elektronok injektálódnak az n típusú rétegből a 

vezetési rétegbe, és lyukak – elektronhiány – a vegyértéksávba. Az elektronok beugranak a lyukakba 

(rekombináció), és eközben az energiakülönbségnek megfelelő  = h.υ = h.c/λ hullámhosszú fotonok 

lépnek ki. Ez a fényt emittáló dióda (LED = Light Emitting Diode) működési elve. Ha elegendően nagy 

sűrűségben vannak rekombinálódó elektronlyukpárok, azaz fennáll a populációinverzió, és megvalósítjuk a 

keletkező fény visszacsatolását (rezonátor), lézerműködés lép fel. Az átmeneti aktív tartomány szélessége 100 

μm, a vastagsága 10 μm nagyságrendű. A kilépő lézerfény ezért – mint egy keskeny résen – elhajlik, nagy lesz a 

divergenciája, ráadásul a két irányban erősen különböző. 

A diódalézer és a LED (fényt emittáló dióda) működési elvét tekintve tehát nagyban hasonló (1.2.3.1. ábra). 

Mind a kettőben szükség van p- és n-típusú félvezetőre, melyeken egyenáram folyik keresztül. A diódából 

kilépő fény 

• hullámhosszúsága a dióda anyagától, 

• intenzitása az átfolyó áram erősségétől, 

• divergenciája (széttartása) az áram folyásának irányától függ. 

 

1.2.3.1. ábra 

Az áram folyásának irányában mindig nagyobb a divergencia, mint arra merőlegesen (1.2.3.2. ábra). Ez a 

diódalézernek tőle elválaszthatatlan tulajdonsága, a vékony, de széles világító határrétegből való kilépéskor 

bekövetkező hullám diffrakciója okozza. Ipari alkalmazhatóságának korlátossága ebben a tulajdonságában 

gyökerezik. Az összerakott diódatömbökből kilépő lézersugarat lencserendszerrel fókuszálják (1.2.3.3. ábra). A 

fókuszfolt mérete azonban nem fókuszálható olyan kis átmérőjűre, ami egy technikai szempontból már érdekes 

átmérőjű optikai szálba való bevezetéshez szükséges lenne. 
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1.2.3.2. ábra 

 

1.2.3.3. ábra 

Az egyedi diódákból és a diódatömbökből kilépő sugár formálására mikrooptikai elemeket használnak, 

melyeket gyakran összeépítenek a dióda szerkezeti elemeivel. Mivel az optikai elemmel összeépített dióda is 

apró, a felszínes szemrevétel alapján észre sem lehet venni. A diódából már közel párhuzamos nyaláb lép ki 

(lásd lézerceruza). A lézerceruzáknál nagyobb fényteljesítmények esetén az optika mérete is nő. Ipari 

felhasználás esetén már egy kézbe vehető tárgy méretét ölti (1.2.3.4. ábra). 
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1.2.3.4. ábra Forrás: http://www.dilas.com 

A diódalézer-építőknek és a potenciális ipari felhasználóknak régi vágyuk, hogy a diódákból kilépő lézersugarat 

kis átmérőjű optikai szálba lehessen vezetni. Az optikai szálas sugárvezetés nagyban könnyítené a lézersugaras 

megmunkálásokat. Ez kis fényteljesítmények esetén megoldható. Nagyobb fényteljesítmény esetén a sok egyedi 

diódából kilépő sugár integrálása jelenleg még technikai problémákat jelent. Mivel nagy teljesítményt egyszerre 

nem lehet szálba bevezetni, a nagy teljesítményű szállézerek pumpálásakor sok egyedi pumpáló szálat 

csatlakoztatnak a lézermédiummagot is tartalmazó szálszakaszhoz. A technika jelenlegi állása szerint (2012-

ben) kb. 200W-nyi teljesítményű, diódákból kilépő lézersugarat 200mm átmérőjű szálba lehet becsatolni, 

amelynek a numerikus apertúrája 0,22. 

A LED-eknek és a diódalézereknek van egy nagyon gyenge pontjuk. Ez a maradékhő elvezetése, a hűtés. 

Kiemelkedően nagy hatásfokuk (> 50%) ellenére a maradékhő kb. ugyanakkora, mint a keletkező fény 

teljesítménye, csakhogy az igen kis (cca. 10  x 200  x 500  ) térrészben keletkezik, igen 

gyorsan felmelegítve a kristályt. Ha nem vezetjük el a hőt, másodpercek alatt megolvad és tönkremegy. Ezért a 

diódalézerek hűtésére nagy figyelmet kell fordítani, és ez az akadálya annak, hogy egyetlen kristálylapkából 1-

10 W-nál nagyobb fényteljesítményt lehessen kinyerni (ennél gyorsabb hűtést nem tudunk elérni, ezt a kristály 

hővezető képessége korlátozza). Újabban kriosztáttal, cseppfolyós nitrogénnel hűtik a kristályt a még nagyobb 

kinyerhető teljesítmény érdekében. 

2.4. Excimer lézer 

Az anyagmegmunkálás területén az excimer lézerek csoportja a többihez képest rövid hullámhosszúsága (UV) 

és nagy impulzusteljesítménye miatt vívott ki önálló helyet. A lézermédium halmazállapota alapján a gázlézerek 

közé tartozik. A félvezetők és integrált áramkörök gyártása, valamint a mikromegmunkálások területén van 

meghatározó szerepe. 

A kifejezés két szó összeolvasztásával született: excited (gerjesztett) dimer (kettős) = excimer. Ez a két szó 

jellemzi a lézermédiumot. A „kettős” azt jelenti, hogy az aktív közeget olyan kétatomos molekula alkotja, amely 

gerjesztett állapotban van. Manapság legelterjedtebb az egy nemesgáz és egy halogenid elem keveréke, így a 

helyes kifejezés az excited és a komplex szavak alapján az exciplex lézer lenne, de a gyakorlatban ez nem 

terjedt el. 

A gerjesztett állapotban lévő nemesgáz-halogenid molekula jelenti a lézerátmenet fölső energiaszintjét. Ilyen 

molekula nyugalmi állapotban nem létezhet, tehát az alsó lézerszint mindig üres. Az excimer molekulát csak 

nagy energiájú elektromos kisülés vagy elektronsugaras besugárzás segítségével lehet létrehozni (gerjesztés, 

pumpálás). A gerjesztés hatására keletkezett sok nemesgáz-halogenid molekula léte már kis koncentrációban is 

megvalósítja a populációinverziót. A molekulák energiatöbbletüket leadva szétesnek alkotóikra, miközben 

kisugározzák a két állapot közötti energiakülönbséget. Mivel ez az eddig tárgyalt lézerátmenetekhez képest 

nagyobb energiakülönbséget jelent, a keletkező fotonok hullámhosszúsága a szokásosnál rövidebb, az UV 

(ultraviola, ibolyántúli) tartományba esik. 
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Az excimer lézerek csak impulzusüzemmódban működhetnek. A jellemző impulzusidő 4 és 40 ns között van. 

Az eddig elért legnagyobb impulzusismétlési gyakoriság néhány kHz. Egy-egy impulzus energiája 

meghaladhatja az 1J nagyságát is, azaz a csúcsteljesítmény akár 100 MW is lehet, lefókuszálva 100 GW/cm2 (!), 

ami a levegőt is plazmaállapotba hozza (lézerszikra). 

A lézersugár hullámhosszúságát a gerjesztés hatására keletkező molekulák energiaszintjei határozzák meg, 

különböző molekuláknál különböző lesz. 

 

1.2.4.1. ábra 

Mivel a fény (a lézerfényé is) fókuszálhatóságának határa a hullámhossztól függ (diffrakció), minél rövidebb a 

hullámhossz, annál finomabb struktúrát lehet „írni” vele. 

A legkisebb méretű megmunkálás, amit eddig elértek (2011), a 28nm. Így válhatott a modern mikroelektronika 

nélkülözhetetlen eszközévé. A szállézerek Bragg-rácsát (FBG) is csak ezzel lehet létrehozni. Jelentős szerepet 

játszanak az orvostudományban, különösen a szemészet területén. 

 

1.2.4.2. ábra Forrás: http://titan.physx.u-szeged.hu 

3. A lézersugár minőségi jellemzői és mérési 
lehetőségei 

A lézersugár jellemzésére számos adatát alkalmazzuk. A legfontosabbak: 

• átlagos teljesítmény 

• a sugárnyaláb átmérője 

• a sugárnyaláb divergenciája (széttartása) 

• szín, illetve hullámhosszúság 
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• frekvencia (impulzus/s) 

Speciális alkalmazások esetén, mint amilyen az anyagmegmunkálás vagy a méréstechnika, további jellemzőket 

is számon tartanak, melyeket összefoglaló néven sugárminőségi adatoknak neveznek. 

Az alkalmazási céltól függően a sugárminőség alatt a lézersugár időbeli és térbeli stabilitását, a 

frekvenciaspektrum szélességét, az időbeli és térbeli koherenciát is értik, melyek szoros összefüggésben vannak 

a lézersugár fókuszálhatóságával, a megmunkálandó darab felületén elérhető teljesítménysűrűséggel, 

praktikusan szemlélve a lézersugár hatására bekövetkező jelenséggel. 

A lézersugár minőségével kapcsolatos ismeretek viszonyítási pontja az úgynevezett Gauss-nyaláb (TEM00), 

amely a minimális divergenciája miatt sok lézersugaras alkalmazás szempontjából a sugárminőség optimuma 

(TEMmn = Transversal Electromagnetic Mode, ahol m és n jelzi az eloszlás típusát, például: TEM01). 

Annak ellenére, hogy ez az optimum egyes esetekben jól megközelíthető, a gyakorlatban sok lézersugárforrás 

ettől kisebb-nagyobb eltérést mutat. Ennek okai: 

• a magasabb tranzverzális módusok rezgése; 

• a fázis- vagy amplitúdózavarok (többnyire a rezonátortér inhomogén erősítése miatt); 

• részsugárzások kialakulása, illetve interferenciája; 

• a rezonátor hatásfoknövelésének igénye. 

A technikai lézersugár a Gauss-nyalábhoz képest nagyobb divergenciával rendelkezik, a fókuszáló lencsével 

csak nagyobb átmérőjű nyalábbá lehet fókuszálni. Ennek következménye, hogy csak kisebb teljesítménysűrűség 

érhető el a fókuszban. Ez eredményezi azt, hogy a távhegesztési (remote welding) technikát csak jó 

sugárminőségű lézer esetén lehet alkalmazni. 

3.1. A Gauss-nyaláb és az M2 érték 

A Gauss-nyaláb esetén a sugárzás haladási irányára merőleges keresztmetszetében az alábbi (1-2) egyenlettel 

írható le a keresztmetszet tetszőleges pontjának sugárintenzitása polár- és derékszögű koordináta-rendszerben 

(d=2w): 

1.2. egyenlet - (1-2) 

 

Az x és y helykoordináták a sugárterjedés z irányára merőleges síkban értelmezendők. Forgásszimmetrikus 

intenzitáseloszlás esetében – így a Gauss-nyaláboknál is – célszerűbb polárkoordináta-rendszert alkalmazni, (r, 

φ) átváltva (r2 = x2 + y2, tg φ=y/x). 

Az ideális Gauss-eloszlás esetén a sugárnyaláb teljesítménye az intenzitásmaximum értékével is kifejezhető: 

1.3. egyenlet - (1-3) 

 

Kiemelt jelentősége van az úgynevezett sugárderéknak (w, d0). Ez a sugárnyaláb legkisebb keresztmetszetű 

helyén a nyaláb sugara (w) vagy átmérője (d0), ahol az intenzitás 1/e2-szeresére csökken (1-2). A sugárnyaláb 

d(z) átmérőjét ettől a nyalábderéktól mért távolság függvényében szokás megadni, ahol z-vel jelölik a 

sugárderéktól mért távolságot. Ebből következik, hogy a z=0 helyen a legkisebb a fókuszálatlan sugárnyaláb 

átmérője. A z=0-tól eltérő érték akár pozitív, akár negatív tartományban a sugárátmérő monoton növekedését 

eredményezi. Ezt fejezi ki az alábbi egyenlet: 
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1.4. egyenlet - (1-4) 

 

Az egyenletben szereplő zR érték a Rayleigh-távolság. Ez az a távolság, ahol a sugárderék átmérője a 

-szeresére nő, másképpen fogalmazva a sugárderék keresztmetszete a duplájára nő. Ez a 

távolság azonban a sugárzás hullámhosszúságától is függ: 

1.5. egyenlet - (1-5) 

 

A sugárderéktól kellő távolságra, vagyis a távoli térben (z >> zR) a sugárderék átmérője, illetve sugara már 

lineáris kapcsolatot mutat a távolsággal. A gyakorlatban ezt a szögben is megadható széttartást tartjuk a 

sugárnyaláb divergenciájának: 

1.6. egyenlet - (1-6) 

 

Megfigyelhető, hogy minél kisebb a sugárderék (d0), annál nagyobb a nyílásszög, a divergencia, illetve minél 

nagyobb a nyaláb átmérője, a Gauss-nyaláb annál kisebbre fókuszálható ugyanazzal a lencsével (növekvő 

nyílásszög – fényerő = d/F mellett). 

Ha a Gauss-nyaláb szférikus lencséken halad át vagy tükrökről verődik vissza, mindig, mindenütt Gauss-

eloszlású marad, csak a paraméterei (Θ, d0) változnak. E két paraméter (Θ, a divergencia és a d0 sugárderék) 

mérete egyértelműen meghatározza a nyalábot. A nyaláb áthaladása egy lencsén azzal jár, hogy megváltozik a 

sugárderék mérete és helye (z = 0). 

Az egyik nagyon gyakran alkalmazott, sugárminőséget jellemző számot, a sugárparaméter-szorzatot 

(általánossá vált jelölése: BPP = Beam Parameter Product) a divergenciából és a sugárderék átmérőjéből 

számolják: 

1.7. egyenlet - (1-7) 

 

A TEM00 alapmódus, másképpen fogalmazva a Gauss-eloszlás esetén ez 

1.8. egyenlet - (1-8) 

 

A lézernyaláb módosításának, vagyis az ideálistól eltérő sugárforrásnak a következménye, hogy a divergencia 

mértéke, illetve a sugárderék átmérője egy M faktornak nevezett értékkel eltér a TEM00 módusra jellemző ideális 

értéktől: 
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1.9. egyenlet - (1-9) 

 

Az M2-nek még nincs a magyar szakirodalomban elfogadott neve. Angolul: Beam Propagation Ratios, németül: 

Beugungsmasszahl. Ez a lézersugár minőségének mértékét is adja, amit K-val jelölnek: 

1.10. egyenlet - (1-10) 

 

Ideális esetben mind a K, mind az M2 érték 1-gyel egyenlő. Minden ettől eltérő esetben ez a két jelzőszám az 

eltérés mértékét mutatja az ideális esettől. Minél kisebb a K értéke, a lézersugár minősége annál jobban eltér az 

ideálistól. Az M2 esetén ennek reciproka érvényes, vagyis minél nagyobb az M2 értéke, annál inkább eltér a 

lézersugár minősége az ideálistól. Tehát K £ 1 és M2 ≥ 1. 

A sugárparaméter-szorzat és az M2 érték közötti kapcsolatot szemlélteti az 1.3.1.1. ábra. Ebben szerepel néhány 

sugárforrásra jellemző adat is. Megjegyzendő, hogy a sugárforrásokra jellemző adatokat csak fenntartással 

érdemes értékelni. Általánossá vált ugyanis, hogy a sugárforrásokat összehasonlító publikációk többnyire 

valamely sugárforrást gyártó cég környezetéből származnak. Ezek tehát sokszor olyan jellegű gyári adatok, mint 

például az autók üzemanyag-fogyasztása, vagyis csak speciális körülmények között érvényesek. 

 

1.3.1.1. ábra 

A lézernyaláb geometriai viszonyait a legkisebb átmérőjű rész környezetében mutató 1.3.1.2. ábrán a 

sugárminőséget jellemző matematikai összefüggések is láthatók. Az ábra érdekessége, hogy két sugárnyalábot 

ábrázol, melyeknek azonos a legkisebb átmérőjük, de eltérő a divergenciájuk. Ez annak a következménye, hogy 

a két nyalábnak eltérő M2 értéke van. Ez azt jelenti, hogy ha ezt a két nyalábot azonos lencsével kívánjuk 

fókuszálni, az eredmény nem lesz azonos. A nagyobb M2 értékű sugárnyaláb nagyobb, a kisebb átmérőjű kisebb 

fókuszfoltot eredményez. 

Kihangsúlyozva az eredményt, ebből az következik, hogy a lézersugár M2 értéke a fókuszálhatóságot 

egyértelműen jellemzi. 
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1.3.1.2. ábra 

3.2. Az M2 érték meghatározása az ISO 1146 szerint 

Az ISO 1146 szabvány a sugárzás fókuszálhatóságának meghatározására vonatkozik, ami az M2 érték 

értelmezésén alapul. A szabvány szerint a vizsgálandó lézersugarat egy lencse segítségével fókuszálni kell. A 

fókusz környezetében, a sugártengely mentén legalább tíz helyen meg kell mérni a lézernyaláb d(z) átmérőjét. A 

mérési helyek felének a Rayleigh-távolságon (zR) belülre kell esnie, a másik felének a Rayleigh-távolság 

kétszeresén kívül. 

A lézersugár haladási irányában legalább tíz helyen mért d(z) átmérőjét az (1-11) egyenlettel írják le, amely az 

(1-4) és (1-5) egyenletekből következik: 

1.11. egyenlet - (1-11) 

 

A d és a z értékek közötti összefüggést egy másodfokú polinommal közelítik: 

1.12. egyenlet - (1-12) 

 

Az illesztés során arra kell figyelemmel lenni, hogy az elméleti értékeknek a relatív és nem az abszolút eltérését 

kell minimálni. A sugárnyaláb legkisebb átmérőjű helyét (z0), annak d0 átmérőjét és a távoltér Q nyílásszögét az 

alábbi egyenletek adják, a mérési adatokra illesztett polinom konstansainak felhasználásával: 

1.13. egyenlet - (1-13) 

 

1.14. egyenlet - (1-14) 

 



 A lézersugár  

 26  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1.15. egyenlet - (1-15) 

 

Ezek segítségével számolható az M2 érték: 

1.16. egyenlet - (1-16) 

 

A sugárnyaláb átmérője az ISO 1146 definíciója szerint az az átmérő, amely mentén a sugárzás intenzitása a 

maximális érték (Imax) 1/e2= 13,5% értékére csökken. 

A szabvány a Gausstól eltérő módusokra is értelmezi az M2 értéket. A módusokat, vagyis a sugárnyalábon belüli 

intenzitáseloszlások típusait többnyire a TEMmn jelöléssel jellemzik. Ennek két értelmezése van, a derékszögű és 

a polárkoordinátás. Az utóbbit azokban az esetekben alkalmazzák, amikor a rezonátor optikai rendszere 

forgásszimmetrikus eloszlást eredményez a sugárnyaláb intenzitáseloszlásában, ezért ezeknél a hagyományos 

M2 értelmezés nem jelent problémát. (Ezekben az esetekben egyébként a módus általános megadására a TEMpl 

jelölést kellene alkalmazni, amiről gyakran megfeledkeznek.) 

 

1.3.2.1. ábra 

A derékszögű koordináta-rendszerhez illeszkedő intenzitáseloszlások (1.3.2.2. ábra) esetén azonban két M2 

értéket kell megadni, az M2
x-et és az M2

y-t. Az x és az y indexek az m és az n indexekkel rendelhetők össze. Egy 

tisztán TEMm0 módus esetén (pl. TEM20): 

1.17. egyenlet - (1-17) 

 

Konkrét példákat az 1.3.2.2. ábra mutat. 
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1.3.2.2. ábra 

A sugárnyalábon belüli intenzitáseloszlást CCD-kamerával direkt vagy mozgóblende segítségével lehet mérni. 

Mindkét esetben különös gondot kell fordítani a háttérsugárzás, vagyis az optikai tengelytől végtelen távolságra 

mért sugárintenzitás pontos meghatározására. Ennek téves értéke ugyanis valamennyi számított értéket 

meghamisítja. A mérés eredménye az I(x,y,z) intenzitáseloszlás. 

 

1.3.2.3. ábra 

3.3. Az intenzitáseloszlás mérése 

Az intenzitáseloszlás mérésére gyakori megoldás a mozgóblendés módszer. Ennek három variációja van, 

melyeket az ISO 1146 is tartalmaz: 

• változtatható átmérőjű, körszimmetrikus blende (variable aperture) 

• mozgó rés (moving slit) 

• mozgó vágás (moving edge) 

A változtatható átmérőjű, körszimmetrikus blende módszere csak akkor megengedett, ha a sugárnyalábon belül 

az intenzitáseloszlás is körszimmetrikus. Ebben az esetben a blende nem mozog, a mérés során csak a nyílás 

átmérőjét változtatják. A Gauss-eloszlás esetén a nyaláb átmérője akkor egyezik meg a blende nyílásának 

átmérőjével, ha a blendén átjutott sugárzás teljesítménye a teljes, blendézetlen nyaláb teljesítményének 86,5%-

ával egyenlő. 

A mozgó réses módszernél a rés szélessége kisebb kell hogy legyen, mint a nyaláb átmérőjének 1/20-a. A rést az 

optikai tengelyre merőleges irányban kell mozgatni addig, amíg a résen átjutott sugárzás mért teljesítménye 

maximumot nem mutat. Ettől a pozíciótól mérve addig kell a rést oldalirányban mozgatni, amíg a mért 

maximális teljesítmény 13,5%-ára nem csökken a résen átjutott sugárzás teljesítménye. A két pozíció közötti 

távolság a nyaláb sugara. Ezt a mérést a módus mindkét főtengelyének irányában külön-külön el kell végezni. A 
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módszer különösen a derékszögű szimmetriával rendelkező nyalábok esetén ad jól használható mérési 

eredményt. 

A mozgó vágás esetén egy egyenes vonal mentén két részre oszlik a sugárnyaláb. A vágáson átjutott sugárzás 

teljesítményét mérik. Ennek megfelelően a detektornak a méreténél fogva képesnek kell lennie a teljes 

sugárnyaláb teljesítményének mérésére. A mérés során az alábbi mérési eredményre kell jutnunk a Gauss-

eloszlású nyaláb esetén. Az 1.3.3.1. ábra szerint balról jobbra halad a vágás, a nyalábnak egyre nagyobb részét 

kitakarva. A vágás mentén átjutott sugárzás mennyisége: 

1.18. egyenlet - (1-18) 

 

 

1.3.3.1. ábra 

Ezeknek az ISO 1146-ban leírt módszerek valamelyikének alkalmazásával a fókuszált lézersugár méretének, 

teljesítménysűrűségének, minőségi jellemzőinek mérésére számos cég sok eszközt kínál. A mérőeszközöket 

három szempont szerint érdemes csoportosítani: 

• a lézersugár hullámhosszúsága, 

• impulzushosszúsága, illetve 

• a mérhető legnagyobb teljesítménysűrűség szerint. 

Természetesen vannak egyéb szempontok is – mint például a mérhető nyalábméret (átmérő), az alkalmazási cél 

vagy az ár –, melyek a kiválasztást befolyásolják. 

A mérőeszközök „szolgáltatása” sokrétű. Mindegyikre jellemző, hogy a korábban bemutatott számításokat a 

mérőeszközhöz tartozó számítógépek (esetenként processzorok) elvégzik, vagyis valamennyi sugárminőségre 

jellemző adatot szolgáltatják. Elterjedt a számítások grafikus megjelenítésének igénye és kínálata is (1.3.3.2. 

ábra). 
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1.3.3.2. ábra 

Lehetőség van arra is, hogy az intenzitáseloszlást a lézersugár fókuszában és annak közvetlen környezetében 

hajtsuk végre. Ehhez speciális mérőberendezésre van szükség, melynek lényege, hogy a félvezető detektor a 

lézersugárnak csak egy kis részét méri. A műszerben egy forgó üreges tű van (1.3.3.3. ábra). A tű egyszerre 

végez forgó és alternáló mozgást, miközben keresztirányban végigpásztázza a lézersugarat. A tű palástján egy 

kalibrált furat van, amely a furat átmérőjének megfelelően mintát vesz a nyalábból. A tűben lévő tükrök a 

nyalábot az érzékelőfejre, a félvezető detektorra vetítik. A detektorban a lézersugár intenzitásával arányos 

elektromos feszültség keletkezik. A tű a pásztázás során különböző pontokban végigméri a lézerintenzitás 

értékeit. Az így kapott értékekből egy számítógépes program a lézernyaláb keresztmetszetéről egy 

intenzitáseloszlás-térképet készít, és kiszámítja a nyalábrádiuszt, valamint további, a nyalábra vonatkozó, 

számszerűsíthető adatokat. A műszer egyaránt alkalmas fókuszált és fókuszálatlan nyaláb mérésére, különböző 

típusú (furatú) tűk használatával. A fókusz vizsgálata során a tűn a furat 10-30  körüli, fókuszálatlan 

nyaláb esetén 100-500  . A műszer használható a technológiai folyamatban a fókuszálatlan sugár 

diagnosztizálására, így folyamatosan ellenőrizhetők a lézersugár jellemzői. A legnagyobb mérhető 

teljesítménysűrűség 107 W/cm2, ilyen a fókuszált nyalábban lehet. 
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1.3.3.3. ábra 

4. A lézersugár elnyelődése szilárd anyagban 

A lézersugár és az anyagok kölcsönhatását mint az elektromágneses sugárzás és az anyag kölcsönhatását kell 

vizsgálni. A lézersugár szempontjából a szilárd anyag egyszerre viselkedik fényt visszaverő vagy reflektáló (

 ), a fényt elnyelő vagy abszorbeáló (  ), illetve a fényt áteresztő (  ) anyagként. Általánosságban tehát: 

1.19. egyenlet - (1-19) 

 

Vastag szilárd anyagok többsége esetén a beeső fény egyik része reflektálódik, másik része elnyelődik, így a 

fény áteresztése nem játszik szerepet, vagyis: 

1.20. egyenlet - (1-20) 

 

A fény intenzitásának csökkenését az anyagba hatolása esetén a Beer-féle abszorpciós törvény írja le: 

1.21. egyenlet - (1-21) 

 

ahol: 

 a fényáram a közegben megtett x út után, 

 0  a fényáram a közeg felületén, 

x a közegbe hatolás mélysége. 
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A behatolási mélység (amely út alatt az energia e-ed részére csökken) a fémek esetében az infravörös sugárzás 

tartományában 10-8 … 10-10 m, tehát a rácsparaméterhez közeli nagyságrendű. Ez azt jelenti, hogy a lézersugár a 

fémekbe alig hatol be. 

A fémes anyagok kölcsönhatása a lézersugárral a vezetési sávban lévő elektronokon keresztül valósul meg. 

Különösen az ipari lézerberendezések hullámhosszúság-tartományában, az infravörös tartományban, ahol nincs 

rezonáns gerjesztés, a fény elektromos tere kényszerrezgést idéz elő a vezetési elektronok gyorsításával. A 

gyorsított (rezgő) elektronok részint a kényszerítő fénnyel azonos fázisú, de ellentétes irányú elektromágneses 

teret keltenek (azaz reflektálják a beeső fény egy részét), részint az elektromágneses térben felvett energiájuk 

egy részét az atomokkal, a kristályráccsal való rugalmatlan ütközés útján átadják. Ez a mechanizmus 

eredményezi a fémek felhevülését lézersugár hatására. 

A kristályrácsban az egyensúlyi helyzet körül rezgő atomok rezgési frekvenciája fémek esetében 1014 <  < 

1016 Hz nagyságrendű. A különböző hullámhosszúságú ipari lézerek esetében az elektromágneses sugárzás 

frekvenciája ugyanebben a tartományban van: 

CO2 = 1,8 * 1014 Hz 

Nd:YAG = 1,8 * 1015 Hz 

diódalézerek = 1...3 * 1015 Hz 

Az anyagba hatoló elektromágneses sugárzás elnyelődése tehát a töltött részecskék (elektronok) rezgő 

mozgásának amplitúdója növelésén keresztül valósul meg. Izotróp fémek esetén a jelenség fénytani állandókkal 

való leírását a Drude-féle modell feltételezései teszik lehetővé: 

1. Az elektromágneses sugárzás csak az elektronokkal lép kölcsönhatásba. 

2. Az atommag és elektronburka közötti polarizáció nem jön létre, tehát a rácsponton és interszticiós helyzetben 

lévő részecskék rezgése nem közvetlenül az infravörös sugárzás által gerjesztett. 

3. A fémben lévő szabad elektronokra érvényes az Ohm-törvény. 

4. Egy adott fém valamennyi szabad elektronja leírható egy egységnyi tömeggel és egységnyi ütközési 

frekvenciával. 

A vonatkozó hullámegyenletből: 

1.22. egyenlet - (1-22) 

 

ahol: 

 a térerősség megváltozása, 

 a relatív dielektromos állandó, 

 a relatív mágneses együttható, 

c0 a fénysebesség vákuumban, 

G az elektromos vezetőképesség. 

Levezethető, hogy az (a) abszorpciós együttható: 

1.23. egyenlet - (1-23) 
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ahol: 

 a hullámhosszúság (m), 

 a dielektromos állandó valós része, 

 a dielektromos állandó képzetes része. 

Mivel: 

1.24. egyenlet - (1-24) 

 

1.25. egyenlet - (1-25) 

 

ahol: 

 a plazmafrekvencia, 

 a lézerfrekvencia, 

 az elektronütközési frekvencia. 

Látható, hogy az abszorpciós együttható értéke függ az anyagi minőségtől is, hiszen nc értéke a pontszerű, 

vonalszerű és felületszerű rácshibák növekedtével növekszik. Az ütközési frekvencia nagysága természetesen a 

hőmérséklettől is függ: 

1.26. egyenlet - (1-26) 

 

ahol: 

 a vákuum dielektromos állandója, 

L a Lorentz-szám, 

T a hőmérséklet, 

K a hővezető képesség. 

Az egyes lézerek elektromágneses sugárzásának frekvenciája, illetve az anyagot alkotó részecskék rezgő 

mozgásának frekvenciája alapján könnyen belátható, hogy a különböző anyagok abszorpciójában eltérések 

lehetségesek. A fenti egyenlet alapján számolt abszorpciósfok-értékeket az 1.4.1. ábra szemlélteti. 
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1.4.1. ábra 

A lézersugár-anyag kölcsönhatásra általában jellemző a nemlineáris kapcsolat. Ennek egyik látványos 

megnyilvánulása a lézersugár teljesítménysűrűsége és az abszorpció közötti kapcsolat. 

Ritkán veszik számításba a lézersugár teljesítménysűrűségének az abszorpció mértékére gyakorolt hatását, pedig 

az rendkívül markáns, határesetben áttörésszerű jelenséget mutat (1.4.2. ábra). 

 

1.4.2. ábra 

Az 1.4.2. ábrát értékelve az látszik, hogy az egyébként nagyon rossz abszorpciós tulajdonsággal rendelkező 

rezet a 8-10 * 107 W/cm2 teljesítménysűrűségű Nd:YAG-lézersugárral könnyű vágni vagy hegeszteni. Konkrét 
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esetben: a rezet akkor lehet folyamatos üzemmódú Nd:YAG-lézersugárral jól vágni, ha a fókusz foltátmérője 

kb. 0,1 mm és teljesítménye legalább 6 kW, ami egyébként nem illúzió (1,07 mm hullámhosszúságú, 20 kW 

teljesítményű, kiváló sugárminőségű Yb-szállézereket is forgalmaznak). 

A lézersugár reflexiójának ugrásszerű változását már a nagy teljesítményű ipari lézerek korszakának kezdetén 

felismerték. Ezzel kapcsolatban azt is kimutatták, hogy a reflexió hirtelen változása a plazmaképződéssel van 

szoros összefüggésben (1.4.3. ábra). 

 

1.4.3. ábra 

A munkadarab reflexiójának csökkentésére gazdasági és munkavédelmi okokból számos megoldást dolgoztak 

ki, hiszen ezzel csökkenthető a sugárforrás szükséges teljesítménye (olcsóbb berendezés, olcsóbb üzemeltetés), 

és csökken a balesetveszély is, hiszen csökken a szórt sugárzás intenzitása. A lézersugaras technológiák 

alkalmazásában a lehetséges megoldások közül sok általános gyakorlattá vált. 

A reflexió komplementerének, az abszorpció mértékének hullámhosszúság-függőségét néhány anyagra már az 

1.4.1. ábra mutatta. Az abszorpció azonban egyéb jellemzőktől is függ, mint például a felületi érdesség (annak 

topográfiáját is beleértve), a sugárnyaláb beesési szöge, a sugár polarizáltsága, a hőmérséklet stb. 

A reflexió mértékének csökkentésére kidolgozott módszereket fizikai hatásuk szerint három csoportba lehet 

sorolni: 

1. a polarizált lézersugár abszorpciójának erős szögfüggése 

2. az abszorpció függése a felületi érdességtől 

3. abszorpciós bevonat létrehozása a munkadarab felületén 

Ad 1.: A p-polarizált lézersugár 70°-85°-os beesési szög esetén 35-80%-os abszorpciós fokot eredményez az 

acél felületén. Ezt a kedvező effektust gyakran kihasználják az acél alkatrészekben lévő nútok felületedzésénél, 

különösen a tömegtermelésben. Általános alkalmazása a szokásos lézersugaras megmunkálófejek geometriai 

adottságai miatt nem jellemző. 

Ad 2.: A felületi érdesség növekedtével az abszorpció mértéke általában növekszik. Nem lehet viszont 

egyértelmű függvénykapcsolatot találni például az átlagos felületi érdesség Ra értéke és az abszorpció mértéke 

között, ahogyan az az 1.4.4. táblázat adataiból is látszik. A tendencia azonban egyértelműen felismerhető: az 
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érdesített felület nagyobb abszorpciót eredményez, mint a finoman megmunkált. Mivel homokfúvással még 

bonyolultan görbült felületen is könnyű és olcsó egyenletes felületi minőséget létrehozni, a kívánt érdesség 

biztosítására ez a módszer vált általánosan elterjedté. 

 

1.4.4. ábra 

Ad 3.: A munkadarab lézersugár hatására bekövetkező felhevülését, az abszorpció javulását gyakran bevonat 

létrehozásával segítik. A bevonatokkal szemben támasztott legfontosabb követelmények: 

a) nagy abszorpciós fok az alkalmazott lézersugár hullámhosszúságán 

b) nagy hőátadási együttható a bevonat és az alapanyag között 

c) jó hővezető képesség 

d) kémiai stabilitás a technológiai körülmények között (ne lépjen reakcióba, például a környezeti atmoszférával) 

e) alapanyaghoz közeli hőtágulási együttható (a melegedés során ne pattogjon le) 

f) homogenitás a bevonaton belül 

g) ne lépjen kölcsönhatásba a munkadarab anyagával 

h) szabadba kerülve még bomlásterméke se legyen egészség- és környezetkárosító 

i) a bevonatképzés automatizálhatósága és reprodukálhatósága 

j) könnyű bevonatképzés és -eltávolítás 

A követelmények többsége szempontjából megfelelő bevonatokat két csoportba lehet sorolni: 

• konverziós bevonatok (a bevonatképződésben a munkadarab anyaga is részt vesz) 

• felhordott bevonatok 

A konverziós bevonatok létrehozásának jellemző módszerei az oxidálás, a nitridálás, a nitrálás, a foszfátozás és 

a galvanizálás. Ezeket a módszereket azonban ritkán alkalmazzák, mert a bevonatokkal szemben támasztott 

követelmények közül a g)-t és a j)-t nem vagy csak kis mértékben képesek kielégíteni (reakcióba lép a 

munkadarab anyagával, általában bonyolult a létrehozása, nehéz a maradék eltávolítása). Mégis van 

létjogosultságuk, amennyiben a bevonat anyagának keveredése az alapanyaggal az alkatrész szempontjából nem 

jelent feltétlenül hátrányos következményt (esetleg ellenkezőleg, pl. felületötvözés), illetve a bevonatot nem kell 

minden esetben eltávolítani (pl. az alkatrész korrózióállóságát növeli, kedvező optikai tulajdonság alakul ki, 

stb.). 

A felületi minőség és a bevonat anyagának abszorpciós fokra gyakorolt hatását jól érzékeltetik az 1.4.5. táblázat 

adatai. Az értékek a Ck 45 minőségű acél alapanyagra vonatkoznak, folyamatos üzemmódú, cirkulár-polarizált 

lézersugár alkalmazása esetén. 
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1.4.5. ábra 

Ahogyan azt az (1-21) egyenlet kapcsán megállapítottuk, fémek esetében a lézersugár behatolási mélysége az 

infravörös sugárzás hullámhosszúságának tartományában 10-8… 10-10 m, tehát a fémek rácsparaméteréhez közeli 

nagyságrendű. Az abszorpciós bevonatok anyaga esetén ugyanez legfeljebb egy nagyságrenddel mélyebb 

behatolást jelent. Eszerint a fókuszált lézersugár energiája nem transzoptikus anyagok esetén csak rendkívül kis 

vastagságú rétegben fog elnyelődni. Ha a kis behatolási mélység erős reflexióval párosul, akkor például a 

lézersugaras edzés, a felületátolvasztás, a felületötvözés stb. nem valósítható meg, hiszen még nagy 

teljesítménysűrűség (W/cm2) esetén sem nyelődik el kellő mennyiségű energia ahhoz, hogy az általában elvárt, 

kb. 1 mm vastag anyagréteg a kívánt hőmérsékletre hevüljön. Az abszorpciós réteg alkalmazása tehát egyes 

esetekben elkerülhetetlen (1.4.6. ábra). 

 

1.4.6. ábra 

A lézersugár teljesítményének növelése egyébként logikus reakciója lehet annak, akinek még van tartaléka a 

rezonátorában. A problémát azonban az jelenti, hogy a sugárzás-anyag kölcsönhatásban a teljesítménysűrűség 

növekedése gyakran ugrásszerű változást eredményez az abszorpciós képességben, ahogyan azt az 1.4.3. ábra is 

szemléltette. 

A lézersugár abszorpciójának növelésére szolgáló bevonatok szokásos vastagsága erősen függ a bevonat 

anyagától, a felvitel módjától (konverziós bevonatok akár 1 mm-nél vékonyabbak is lehetnek), de semmiképp 

nem célszerű 10 mm-nél vastagabbra választani, mert a bevonatok anyagának hővezető képessége jellemzően 

rosszabb, mint a fémeké, illetve nő a termikus feszültségre visszavezethető lepattogzás veszélye. 

A darab lézersugár hatására bekövetkező felhevülésének, így az abszorpciónak a kézben tartása nem egyszerű 

feladat. A darab felületi hőmérsékletének változása ugyanis jelentősen befolyásolja az abszorpciós képességet, 

ami visszahat a hőmérséklet-változás sebességére (1.4.7. ábra). A hőmérséklet-növekedés és különösen a 

halmazállapot-változások során az abszorpciós viszonyok többnyire ugrásszerűen változnak meg. 
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1.4.7. ábra 

A hőmérséklet-növekedés az abszorpciós viszonyokat több okból is befolyásolhatja. Ezek közül a 

legfontosabbak: 

• a tárgy felszínének változatlan vegyi összetétele esetén az anyagszerkezet megváltozása (fázisátalakulás, 

halmazállapot-változás) 

• a felületi érdesség megváltozása (fázisátalakulás térfogat-változási hatása, szelektív olvadás, párolgás, 

plazmaképződés fúvóhatása az olvadék felszínére stb.) 

• az abszorbeáló felület vegyi összetételének változása (pl. oxidáció, oxidfilm felszakadása olvadáskor, 

szelektív párolgás stb.) 

• az elektromágneses sugárzás irányának és a munkadarab felületi normálisának iránya közötti szög változása 

(jellemzően az olvadás során, a fajlagos felületi feszültség, a védőgázáram, illetve a gravitáció következtében) 

A helyesen megválasztott technológiai paraméterek esetén az állandó vagy a szabályozottan változó 

teljesítményű lézersugárzás hatására mindezek ellenére gyorsan elérhető az állandósult állapot, a stabil 

technológiai hatás (hőkezelés, felületolvasztás, hegesztés stb.). A helyes lézersugaras megmunkálások során a 

termikus viszonyoknak néhány ms-on belül stabilizálódniuk kell. Erre mutat egy példát az 1.4.8. ábrához tartozó 

kísérlet. 

A 8mm vastag ausztenites saválló acél felületén, a képen balról jobbra egyenletes sebességgel halad a lézersugár 

fókuszfoltja, miközben teljesítménye az első két esetben folyamatosan nő, a harmadikban állandó értékű. A 

hegesztési varratokról felülnézetben készített fotón látható, hogy a folyamatosan növekvő lézerteljesítmény 

hatására egy meghatározott teljesítményértéknél – mivel minden egyéb körülmény azonos volt, úgy is 

fogalmazhatunk, hogy teljesítménysűrűség- és energiasűrűség-nagyságnál – a fény-anyag kölcsönhatás 

eredményében ugrásszerű változás következett be. 
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1.4.8. ábra 

Ahogyan azt korábban már láttuk, ez a teljesítmény-, teljesítménysűrűség- és energiasűrűség-érték több 

tényezőtől is függ, mint például a lézersugár energiaeloszlása a nyalábon belül vagy az abszorpciós viszonyok a 

darab felületén. Kezdetben – a határérték alatt – ún. hővezetéses vakvarrat, fölötte pedig plazmaképződéssel 

együtt járó, úgynevezett mélyvarrat (keyhole effect) keletkezett. A fémgőzből és plazmából álló anyagrész 

kialakulásának hatására a lézersugár elnyelődésének mértéke ugrásszerűen megnőtt. A mélyvarratos hegesztés 

körülményei között a reflexió mértéke gyakran 10% alá esik. A harmadik kísérletben a méréssel meghatározott 

határérték fölött 400W teljesítménnyel haladó lézersugár már az első mm-nél az állandósult állapotnak 

megfelelő hatást eredményezett. 

Az, hogy a példa szerinti határérték mekkora lézersugár-teljesítménynél adódik, számos körülménytől függ. Az 

egyszerűség érdekében ezek közül ragadjuk ki a lézersugár intenzitását. Fogadjuk el, hogy egyéb körülmények 

azonossága esetén egy Ikrit kritikus lézersugár-intenzitásnál nagyobbra van szükség a fémgőz-plazma állapot 

kialakulásához (lásd 1.4.3. ábra). Tételezzük fel továbbá, hogy az előbb vázolt kísérletünket most három azonos 

teljesítményű lézersugárral megismételjük úgy, hogy a lézersugár fókusza továbbra is a darab felszínén marad. 

A három lézersugár közötti különbség most a sugárparaméter-szorzatban legyen, vagyis különböző 

sugárminőségű nyalábokkal kísérletezünk. 

Az 1.4.9. ábra görbéi szerint az Ikrit értéket csak két esetben érjük el: a pontozott és a szaggatott vonallal jelzett 

intenzitáseloszlás esetén. A harmadik esetben olyan nagy a sugárparaméter-szorzat, illetve az M2 érték, hogy a 

darab felszínén nem tud kialakulni a plazmaállapot, ezért nagy lesz a reflektált energia. A reflektált energia 

nagyságát vizsgálva a két kedvező eset között is van különbség. A jobb sugárminőségű nyalábnak (pontozott 

vonal) nagyobb sugarú része van az I krit érték fölött (r k1 > r k2), mint a rosszabbé (szaggatott vonal), így a nyaláb 

energiájának nagyobb része nyelődik el hatékonyan. A három esetben tehát különböző lesz a lézersugár 

energiájának hasznosuló része. 

Legjobb lézersugárenergia-elnyelődési eredményt a pontozott vonallal, legrosszabbat a folytonos vonallal 

jellemzett intenzitáseloszlás esetén kapunk. Technológiai hatásukat vizsgálva azt fogjuk tapasztalni, hogy 

azonos sugárteljesítmény esetén a folytonos vonallal jellemzett lézersugárral legfeljebb hővezetéses hegesztést 

valósíthatunk meg (legkisebb beolvadási mélység), míg a másik két esetben mélyvarratos hegesztést is. A 

legmélyebb varratot és annak legkisebb hőhatásövezetét a pontozott vonallal jellemzett lézersugár esetén 

érhetjük el. 

 

1.4.9. ábra 

Az abszorpciós bevonatok alkalmazásakor azt is figyelembe kell venni, hogy a bevonat a lézersugaras kezelés 

közben könnyen elveszítheti hatását. Ez bekövetkezhet azért, mert a hő hatására bomlik, oxidálódik, elpárolog, 

vagy azért, mert a réteg anyaga eltávozik, például azért, mert az alapanyag megolvad, felszakadozik a réteg, 

esetleg belekeveredik a keletkezett olvadékba. Lézersugaras vágás során a vágandó anyaggal együtt távozik a 

bevonat. Ennél a technológiánál az abszorpciós bevonat léte vagy hiánya gyakorlatilag nem befolyásolja a vágás 
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termikus viszonyait. Az acélok lézersugaras edzése viszont lényegesen kedvezőbb feltételek között játszódik le 

a bevonat alkalmazása esetén, mint anélkül. 

5. A lézersugarak élettani hatásai és a sugárvédelem 

A lézersugár hatása az élő szervezetre megsemmisítő is lehet, alapvetően életveszélyes, egészségre ártalmas. Ez 

talán azért meglepő, mert az orvostudományban gyógyításra is használják, és a pénztáros egészsége sem 

károsodik annak ellenére, hogy a kódleolvasóval nap mint nap, órákon keresztül kapcsolatban van. Mint sok 

mindennel az életben, itt is úgy van, hogy a mérték számít. Mivel életveszélyről van szó, az egész világon 

szabvány rendelkezik a lézersugár-védelemről. A nemzetközi szabvány az IEC 60825-1. Az Európai Unióban 

alkalmazott szabvány az EN 60825-1, amely azonos a nemzetközi szabvánnyal. Az amerikai szabvány az ANSI 

Z136.1-2000. A lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásait az MSz 16261 tartalmazza, amely gyakorlatilag 

megfelel a nemzetközileg és az EU-ban elfogadott követelményeknek. 

Minden lézersugárforrást tartalmazó eszközön, berendezésen szerepelnie kell a sugárforrás jellemzői alapján 

egyértelműen meghatározható osztályba sorolásnak. A nemzetközi szabvány 4 osztályba sorolja az eszközöket. 

Ezeken belül vannak még egy-egy karakterrel megkülönböztetett felosztások. Mindezek alapja az élettani hatás. 

A szabvány az alábbiakat különbözteti meg: 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B és 4. 

5.1. Lézersugár-biztonsággal kapcsolatos fogalmak 

A szabvány egzaktságára jellemzően az egyes szavaknak, fogalmaknak definiált jelentésük van. Ezek közül az 

alábbiak a legfontosabbak: 

lézer:  olyan eszköz, amely a 180 nm-től 1 mm-ig terjedő hullámhossztartományban elektromágneses sugárzást 

képes létrehozni indukált emisszió révén 

sugárzott energia (Q):  sugárzás formájában kibocsátott, felvett vagy átvitt energia, mértékegysége: J 

sugárzott teljesítmény (F):  sugárzás formájában kibocsátott, felvett vagy átvitt teljesítmény, mértékegysége: 

W 

sugársűrűség (L):  a sugárzó felszín egységnyi felületéről a Q irány körüli egységnyi térszögben kisugárzott 

teljesítmény 

, mértékegysége: Wm-2-sr-1 

integrált kisugárzás:  adott expozíciós időtartam alatt egységnyi sugárzó felületről egységnyi térszögbe 

kisugárzott energia, mértékegysége: Jm-2sr-1 

besugárzott felületi teljesítmény:  a felület egy pontjában a pontot tartalmazó felületelemen áthaladó sugárzott 

teljesítmény és a felületelem területének hányadosa 

, mértékegysége: Wm-2 

besugárzási vagy expozíciós időtartam (t):  impulzus, impulzusvonulat vagy -sorozat, illetve folytonos 

sugárzás azon időtartama, amíg lézersugárzás éri az emberi testet 

folytonos lézer:  a lézersugárzás időtartama nagyobb, mint 0,25 s 

impulzusüzemű lézer:  a lézer az energiát egyetlen, 0,25 s-nál rövidebb impulzus vagy impulzusok sorozata 

formájában adja le 

besugárzottság (H):  egy felület adott pontjában a felületegységre jutó sugárzott energia 
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, mértékegysége: Jm-2 

határolónyílás:  olyan kör alakú nyílás, amelynek területére a besugárzott felületi teljesítményt és a 

besugárzottságot átlagoljuk 

határlátószög (amin):  a lézerforrás vagy szórt visszaverődés szemmel érzékelt azon látószögértéke, amely 

alapján a nyalábszerű és a kiterjedt forrás megkülönböztethető (az átlagos emberi szem felbontóképességét 1 

ívpercnek szokás venni) 

kiterjedt forrás:  olyan sugárforrás, amelynek szemmel érzékelt látószöge nagyobb, mint a határlátószög. A 

forrás lehet olyan nyaláb, amelyet akár közvetlenül, akár közvetett módon, tükröződés vagy szórt visszaverődés 

útján szemlélnek. 

nyalábátmérő:  Gauss-nyaláb esetén a nyalábátmérő a sugárzási kúp bármely keresztmetszetéhez tartozó azon 

kör átmérője, melynek kerületén a teljesítmény (vagy energia) a legnagyobb érték e-ed részére csökken 

legnagyobb megengedett expozíció (LME):  az a legnagyobb lézersugárzási szint, amely üzemi körülmények 

között az ott tartózkodó személyeket még nem veszélyezteti, a szemet vagy a bőrt nem károsítja; értéke függ a 

sugár hullámhosszától, az expozíciós időtől, a szöveti érzékenységtől és a recehártyán keletkező kép méretétől 

megengedett kisugárzási határérték (MKH):  adott osztályú lézergyártmányra megengedett legnagyobb 

kisugárzási szint, mértékegységei: W, J, Wm-2, Jm-2, Wm-2sr-1, Jm-2sr-1 

nyalábba nézés:  olyan látóhelyzet, amikor a szemet kiterjedtnek nem tekinthető forrásból (pl. pontszerű forrás 

vagy párhuzamosított nyaláb) eredő sugárzás éri 

szemre veszélyes névleges környezet (SzVNK):  olyan terület, amelyen belül a besugárzott felületi 

teljesítmény vagy a besugárzottság meghaladja a szaruhártyára megengedett legnagyobb expozíciót. Ha az 

optikai segédeszközön keresztüli nézés lehetőségét is figyelembe vesszük, kiterjesztett SzVNK-ról beszélünk. 

szemre veszélyes névleges távolság (SzVNT):  olyan távolság, amelyen a besugárzott felületi teljesítmény 

vagy a besugárzottság a szaruhártyára megengedett legnagyobb expozícióval egyenlő. Az előzőhöz hasonlóan 

beszélhetünk kiterjesztett SzVNT-ről is. 

5.2. A lézersugarak osztályba sorolása 

A lézerberendezéseket az általuk kisugárzott teljesítmény vagy energia, az általuk előállított besugárzott felületi 

teljesítmény vagy besugárzottság, illetve az integrált kisugárzás vagy sugársűrűség alapján soroljuk osztályokba. 

1-es osztályú lézerberendezés 

Azokat a veszélytelen lézereszközöket soroljuk ide, melyek nem bocsátanak ki az 1.5.2.1. táblázatban megadott 

határértékeket meghaladó sugárzást. 

 

1.5.2.1. ábra 
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1M-es osztályú lézerberendezés 

A 302,5-től 4.000nm-ig terjedő hullámhosszúságú lézersugarak. Az emberi szemre nem veszélyesek, kivéve ha 

a sugárzás keresztmetszetét csökkentő optikai eszközből érkeznek (pl. nagyító, lencse, távcső, mikroszkóp stb.). 

2-es osztályú lézerberendezés 

Ez az osztály a 400-700 nm hullámhossztartományban működő lézerekre vonatkozik. Rövid idejű (t < 0,25 s) 

besugárzás esetén az emberi szemre sem veszélyes. A 400-700nm tartományon kívüli sugárzásokra az 1-es 

lézerosztály előírásai érvényesek. 

2M-es osztályú lézerberendezés 

Ez az osztály a 400-700 nm hullámhossztartományban működő lézerekre vonatkozik. Rövid idejű (t < 0,25 s) 

besugárzás esetén az emberi szemre sem veszélyesek, kivéve ha a lézersugarak a sugárzás keresztmetszetét 

csökkentő optikai eszközből érkeznek. A 400-700nm tartományon kívüli sugárzásokra az 1-es lézerosztály 

előírásai érvényesek. 

3A osztályú lézerberendezés 

Erre az osztályra a megengedett kisugárzási határértékek (MKH) az 1.5.2.2. táblázatban láthatók. A 400-700 nm 

hullámhossztartományban működő lézerek, és rövid idejű (t < 0,25 s) besugárzás esetén az emberi szemre nem 

veszélyesek, kivéve ha a lézersugarak a sugárzás keresztmetszetét csökkentő optikai eszközből érkeznek. 

Ekkora sugárzási szintek még a fénytávközlésben is előfordulnak. 

 

1.5.2.2. ábra 

3B osztályú lézerberendezés 

Az ilyen eszközök folytonos üzemben legfeljebb 0,5W teljesítményt bocsáthatnak ki. Az impulzusüzemmódra 

vonatkozó határértékeket az 1.5.2.3. táblázat tartalmazza. Az ilyen nyalábba való nézés mindig veszélyes. 
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1.5.2.3. ábra 

4-es osztályú lézerberendezés 

Az ide sorolt berendezések teljesítménye meghaladja a 3B osztályú eszközökre megengedett határértékeket. 

Ilyen teljesítmény már bőrkárosodást és tüzet is okozhat. A szórt visszaverődés is káros a szemre. 

5.3. Az osztályba soroláshoz szükséges vizsgálatok 

A vizsgálatokat a készülék gyártójának vagy forgalmazójának kell elvégeznie (vagy elvégeztetnie). A mérések 

során minden körülményt úgy kell beállítani, hogy mind az üzemszerű, mind a hibás működést figyelembe véve 

előforduló legnagyobb szinteket mérhessük meg (maximális kimenő teljesítmény, tranziensek, legnagyobb 

intenzitású irányok megkeresése, hatástalanított biztonsági reteszek stb.). Még a szándékos lézersugárba nézés 

lehetőségét is figyelembe kell venni. A vizsgálatok során figyelembe kell venni a mérési eljárások hibáit és 

statisztikai bizonytalanságait, valamint a berendezés öregedése során bekövetkező sugárzásnövekedést és a 

sugárbiztonság csökkenését. 

Az osztályozás 

Az osztályba soroláshoz szükséges mérések alapján a fentiekben ismertetett határértékek szerinti besorolást is a 

gyártó vagy forgalmazó végzi (végezteti) a következők szerint. 

Az egy hullámhosszon sugárzó berendezést abba az osztályba kell sorolni, amelynek kisugárzási határértékeit 

nem lépi túl. Ahol kétféle korlátozás is van, legalább az egyiket teljesíteni kell. 

Ha a kettő vagy több hullámhosszúságú sugárzás hatásai az 1.5.2.2. és az 1.5.2.3. táblázat szerint összegezhetők, 

akkor az egyes hullámhosszakhoz tartozó intenzitásokat a rájuk vonatkozó MKH reciprokával súlyozva 

összegezni kell. A berendezés abba az osztályba tartozik, ahol az összeg nem haladja meg az 1-et. Ha a hatások 

nem összegezhetők, a készüléket abba az osztályba kell sorolni, ahol egyik hullámhosszon sem haladja meg a 

MKH-et. 

5.4. Példák az osztályba sorolás indokaihoz 

Mint a lézersugarak veszélyességi osztályba sorolásánál láttuk, a lézersugarak az emberi szemre a 

legveszélyesebbek. Ennek oka az emberi szem szerves anyagainak tulajdonságaiban keresendők (1.5.4.1. ábra). 

A szem egyes részeinek eltérő optikai tulajdonságai vannak. 

 

1.5.4.1. ábra 

Az eltérő hullámhosszúságú sugarak kölcsönhatása a szerves anyagokkal eltérő. Jól szemlélteti ezt az 1.5.4.2. 

ábra. 
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1.5.4.2. ábra Forrás: Trumpf 

Az alapvető problémát az jelenti, hogy a szem a látható és a közeli infravörös (IRA; NIR) sugárzást a retinára 

fókuszálja, vagyis nő a sugárzás intenzitása, teljesítménysűrűsége. A látóidegek a retinánál vannak, rendkívül 

kis keresztmetszetű vérerekkel behálózva. Nagyon könnyen károsodhat a szövet, de a vér alkotói is (pl. a 

hemoglobin), ami a vérerek elzáródásához vezethet, ideiglenes vagy végleges vakságot eredményezve attól 

függően, hogy az elzáródás idővel felszívódik, vagy sem. Vannak esetek, melyek a szövet látszólagos 

gyógyulását eredményezik, a látás teljes visszanyerése azonban már nem lehetséges (1.5.4.3. ábra). 

 

1.5.4.3. ábra 

Az élő szövet és a lézersugár kölcsönhatásának vannak gyógyító jellegű vonatkozásai, amit az orvostudomány 

egyre intenzívebben kihasznál. Ugyanezt teszi a kozmetikai ipar is. Ezek mind kis teljesítményű és 

teljesítménysűrűségű lézersugarak. Növelve a teljesítménysűrűséget (fókuszálva a lézersugarat) más, 

visszafordíthatatlan hatások is bekövetkeznek (1.5.4.4. ábra). 
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1.5.4.4. ábra 

Az 1.5.4.4. ábra a valóságot leegyszerűsítve mutatja be, hiszen nem veszi figyelembe a lézersugár 

elnyelődésének úthosszát, vagyis hogy milyen mélyre hatol a lézersugár az emberi szövetben. Az 1.5.4.5. ábrán 

már ezt is figyelembe vesszük. 

 

1.5.4.5. ábra 

UVC (100–280 nm) → erős abszorpció a felszíni hámrétegben 

UVB (280–315 nm) → bőrpír a kapilláris erek kitágulása miatt; határérték: ~0,1 J/cm2 

UVA (315–380 nm) → a bőr direkt pigmentesedése; határérték: ~10 J/cm2 

Látható (380–780 nm) → legnagyobb behatolóképesség, fotokémiai reakciók, hőhatások 

IRA (780–1400 nm) és IRB (1400–3000 nm) → csökkenő behatolási mélység, erős hőhatás 

IRC (3000 nm – 1 mm) → elnyelődés a bőrfelszínen, erős hőhatás, égés 
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Végezetül hasonlítsuk össze egy 100W-os hagyományos izzó (villanykörte) és egy 1mW-os lézerfény hatását a 

retinára. A lézersugár alapvető tulajdonságaiból kiindulva, a jó fókuszálhatósága miatt a szemlencse lényegesen 

kisebb foltot eredményez a retinán. Mivel a fény intenzitása exponenciálisan nő a foltátmérővel, a hatás 

tízmilliószoros, pedig a szemre jutott teljesítmény csak százezred résznyi volt (1.5.4.6. ábra). 

 

1.5.4.6. ábra 

A lézersugár károsító hatásaival szemben védő eszközök tárháza óriási. Néhány évtized alatt a semmiből külön 

erre specializálódott iparág nőtt ki. Elegendő az interneten néhány kulcsszót begépelni: „laser safety”, 

„laserschutz”, „lézersugár-védelem”. 

A lézersugárral kapcsolatos szabályok egyesek szemében talán túl szigorúnak tűnnek. A valóságban a 

potenciális veszélyhelyzetek miatt nem lehetünk elég körültekintők. A viccesnek szánt szófordulat szerint 

kétféle lézeres van: akit már megégetett a lézersugár és akit majd fog. Kellő figyelemmel persze mind a kettő 

elkerülhető (1.5.4.7. ábra). 

 

1.5.4.7. ábra Forrás: Trumpf 
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2. fejezet - A lézersugaras vágás 

A lézersugár alkalmazásának történetében a nagy áttörést a lézersugaras vágás technológiájának kidolgozása 

hozta. Ugyan nem ez volt az első műszaki alkalmazás, de ez hozta az első széles körű alkalmazási lehetőséget. 

Korábban az egyenes vonalú vágást lemezollóval, a többit kivágószerszámokkal oldották meg (pl. nibbelés). 

Mind a kettőnek volt és van gépesített megvalósítása, amit ma is alkalmaznak. Amikor egy vágási feladatot kell 

megoldani, érdemes végiggondolni, hogy a hagyományos vagy a lézersugaras technológiát érdemesebb 

alkalmazni. Az „érdemesebb” alatt a gazdaságosságot, a lehetőségeket és a reális műszaki elvárásokat kell 

érteni. A lézersugaras technológiák elterjedésével persze számos olyan technikai lehetőség vált elérhetővé, amit 

hagyományos módszerekkel nem lehet megvalósítani. Ezekben az esetekben természetesen nincs min 

gondolkodni, lézersugárral kell vágni. 

1. A lézersugaras vágás alapjai 

A lézersugaras vágást legelterjedtebben fémes anyagok esetén alkalmazzák, minden esetben fókuszált 

lézersugárral, annak érdekében, hogy a lézersugár intenzitása kellően nagy legyen. Az első jellegzetes 

különbség a lemezollós vágáshoz képest, hogy ebben az esetben a vágás folyamatát nem kell a lemez szélétől 

kezdeni. Mint később látni fogjuk, a lemez szélétől induló vágást egy kicsit nehezebb megvalósítani, mint a 

felület egy tetszőlegesen kiválasztott pontjától indulót. 

Arra mindenkor legyünk figyelemmel, hogy a vágás folyamata hőhatáson alapul (termikus vágás), és arra is, 

hogy a lézersugár a fémes anyagba csak nagyon kicsi, a lemezek vastagságánál lényegesen kisebb mélységig 

hatol be. A vágás tehát a lemez átlyukasztásával kezdődik (2.1.1. ábra). Legyünk figyelemmel még arra, hogy a 

lyukasztás lézersugárral és a lézersugaras fúrás nem azonos jelentésű. A fúrás a tananyag későbbi részében 

szerepel. 

A 2.1.1. ábrán az átlyukasztás folyamatának öt egymást követő jelenségét láthatjuk. Ezek a 

• lézersugár abszorpciója (elnyelése), 

• hővezetés, 

• megolvadás, 

• elgőzölgés, 

• gőz- és olvadék-visszaáramlás. 

Az átlyukasztás vékony lemezek (Lv. < 2mm) esetén a másodperc tört része alatt megtörténik, mondhatjuk, 

hogy egy szempillantás alatt, de ezek az elemi lépések akkor is lejátszódnak. Vastag lemezek (Lv. > 10mm) 

esetén ugyanez néhány másodpercig is eltarthat. Természetesen akkor is ugyanezeken az elemi lépéseken 

keresztül történik meg a lyukasztás, csak az utolsó lépés (gőz- és olvadék-visszaáramlás) tovább tart. 

Lássuk, hogy addig, amíg a lemez át nem lyukadt, a lézersugár által felhevített (olvadék- és gőzhalmazállapotba 

került) anyag a lézersugárral szemben halad, arrafelé, ahol a vágófej van. A levegőben röpülő, apró, izzó 

olvadékcseppek szikraeső látványát nyújtják, mert a levegő oxigénjével reagálva el is égnek (ahogyan a 

köszörülés esetén is tapasztaljuk). Az átlyukasztás utolsó lépését fölülről áramló munkagáz segíti, amely, mint 

később indoklással látni fogjuk, oxigén vagy nitrogén. A munkagáz mintegy kifújja az olvadékot a lyukból. 
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2.1.1. ábra 

Miután a lemez átlyukadt, kezdődhet a vágás. A vágás során számos körülményre kell figyelemmel lenni: 

• a lézersugár teljesítménye 

• a lézersugár teljesítménysűrűsége 

• a fókuszáló lencse fókusztávolsága 

• a lézersugár Rayleigh-távolsága 

• intenzitáseloszlás a sugárnyalábon belül 

• a lézer üzemmódja (impulzus vagy cw), illetve az impulzusparaméterek (az impulzus hossza, frekvenciája, 

energiája) 

• a lézersugár fókuszának helyzete a lemez fölső síkjához képest 

• a vágandó lemez anyaga és vastagsága 

• az alkalmazott munkagáz (vágógáz) minősége és nyomása 

• a vágógázfúvóka átmérője 

• a vágógázfúvóka és a lemez felszíne közötti távolság 

• a lézersugár nyaláb tengelyének állása a lemez felületi normálisához képest 

• a lézersugár polarizáltsága 

Vegyük sorra ezek hatását a vágás folyamatára. 

Ad 1.: A lézersugár teljesítménye. A lézersugár teljesítménye alapvetően meghatározza azt, hogy egy adott 

minőségű (anyagú) lemezből milyen vastagságút lehet vágni. Ez persze nem jelenti azt, hogy ha egy 

rendelkezésre álló lézersugár-teljesítménnyel pl. 10mm vastag szénacél (ötvözetlen vagy gyengén ötvözött acél) 

lemezt lehet vágni, akkor ugyanilyen vastag alumíniumot vagy korrózióállót is. Mint látni fogjuk, a vágható 

anyagvastagságot más paraméterek is befolyásolják. Ebben a tekintetben a legerősebb hatása a vágandó lemez 
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anyagának van. Hozzávetőleg igaz, hogy egységnyi vastagságú szénacél vágására alkalmas berendezéssel 

korrózióálló acélból annak kb. felét, alumíniumból pedig annál is vékonyabbat lehet átvágni. Vegyük észre, 

hogy a vágható anyagvastagságot nem az anyag olvadáspontja határozza meg (a három összehasonlított anyag 

közül a szénacélnak van a legnagyobb és az alumíniumnak a legkisebb olvadási hőmérséklete). Szintén 

kiemelendő, hogy a lézersugaras vágás esetén a vágandó anyag keménységének nincs szerepe. Ez lényeges 

különbség, pontosabban előny a hagyományos, nyíráson vagy forgácsoláson alapuló vágáshoz képest. A 

lézersugaras vágás esetén a szerszám a fény, amely nem kopik a vágás során, tehát nem kell időről időre élezni 

vagy cserélni. A vágási folyamat pontosságát más paraméterértékek és azok stabilitása befolyásolja. 

Ad 2.: A lézersugár teljesítménysűrűsége. Ahhoz, hogy az 1-51. ábrán bemutatott jelenségek lejátszódhassanak, 

kellően nagy teljesítménysűrűséget kell elérni a lemez felületén. A lemez anyagára és a lézersugár módusára 

(TEM) jellemző határérték alatt a vágandó anyag hővezető képessége és egyéb termikus veszteségek 

megakadályozzák, hogy az olvadás vagy a gőzölgés bekövetkezzen. Egy adott teljesítményű lézersugárforrás 

esetén a teljesítménysűrűséget a fókuszfolt méretével lehet hatékonyan változtatni. A fókuszfolt átmérőjével 

négyzetesen változik a teljesítménysűrűség. A teljesítménysűrűség növelésének határát a sugárminőségi 

jellemzők határolják be (lásd 1.3. fejezet). 

Ad 3.: A fókuszáló lencse fókusztávolsága. Ebben az esetben is az 1.3. fejezetben leírtakra kell különös 

figyelmet fordítani. A vágáshoz használandó lencse fókusztávolságának ugyanis optimuma van. Az optimum 

keresésekor az alábbi szempontokra érdemes figyelni: 

• Csökkenő fókusztávolság csökkenő fókuszfoltméretet, így exponenciálisan növekvő teljesítménysűrűséget 

eredményez a fókuszban. 

• Csökkenő fókusztávolság csökkenő Rayleigh-távolságot eredményez, vagyis kisebb lesz az a lézersugár 

irányú távolság, ahol a lézersugárnak a vágáshoz még kellően nagy teljesítménysűrűsége van. 

• Csökkenő fókusztávolsággal egyre közelebb kerül a sérülékeny, a felfröccsenő olvadékcseppektől 

veszélyeztetett lencse a vágott anyaghoz. 

• Csökkenő fókusztávolság esetén a lézersugaras vágófejnek közel kell kerülnie a vágott anyaghoz, ami 3D-s 

(térbeli) vágás esetén könnyen eredményezheti a fej és a darab közötti ütközést. 

Ad 4.: A lézersugár Rayleigh-távolsága. Amint azt az 1.3. fejezetben láttuk, a lézersugár minőségi jellemzői 

(M2, K, BPP) szoros kapcsolatban vannak a Rayleigh-távolsággal. Minél jobbak a sugárminőségi mutatók, annál 

nagyobb lehet a Rayleigh-távolság, adott fókuszfoltméret esetén. A Rayleigh-távolság növekedése a vágható 

lemezvastagság növekedését eredményezi. Meg kell jegyezni, hogy a vágási minőség vizsgálata során a vágott 

felület és a lemez síkja közötti szög nem feltétlenül 90°, különösen nem a vastag lemezek esetén. Minél 

nagyobb a Rayleigh-távolság, annál jobb esélyeink vannak a 90° megközelítésére, elérésére. A túl kicsi 

Rayleigh-távolság még nagy lézersugár-teljesítmény esetén is meghiúsíthatja a vastag lemezek vágását. 

Ad 5.: Intenzitáseloszlás a sugárnyalábon belül. Hétköznapi tapasztalatok alapján azt gondolhatnánk, hogy a 

tizedmilliméteres átmérőre fókuszált sugár esetén a fókuszban és annak sugárirányú közvetlen környezetében 

már nincs hatása a nyalábon belüli intenzitáseloszlásnak. Gondoljunk azonban arra, hogy a lézersugár anyagba 

hatolási mélysége 10-5mm nagyságrendű. A keresztirányú és a sugárirányú méretek között kb. négy 

nagyságrendnyi különbség van. Ilyen körülmények között viszont logikus az a kérdés, hogy milyen 

intenzitáseloszlású lézersugár ideális a lézersugaras vágáshoz. Erre a kérdésre nincs egyértelmű válasz. (Arra 

sem, hogy melyik a legjobb autó. Hiszen a jó válaszhoz tudni kellene azt is, hogy milyen szempontból: ár, 

sebesség, ápolási igény, férőhelyek száma, méretek, a csomagtartó nagysága, fogyasztás, az üzemanyag fajtája, 

környezetszennyezés stb.). Általában igaz, hogy vékony anyagok precíziós vágása esetén jó az ideális Gauss-

nyaláb. Vastag anyagok esetén kedvezőbb a TEM01* eloszlás. Nagy hővezető képességű anyagokhoz kedvezőbb 

a Gauss-nyaláb, a rosszabb hővezető képességűekhez megfelelő a rosszabb minőségű is. Egzakt összefüggések 

nincsenek, csak általánosítható tendenciák. 

Ad 6.: A lézer üzemmódja. A lézersugaras vágás mechanizmusának tárgyalásánál látni fogjuk, hogy a vágási 

fronton, ahol a lézersugár a vágandó anyaggal találkozik, folyamatosan van fémolvadék. A fémolvadék minden 

esetben jól nedvesíti azt az anyagot, amiből megolvadt, ebből az is következik, hogy közöttük a hőátadás 

nagyon jó. Az olvadék tehát hővezetés útján melegíti a vágott anyagot, a lézersugaras vágásnak pedig éppen az 

az egyik előnye, hogy a vágott anyag alig melegszik a vágás hatására (lényeges különbség a lángvágáshoz 

képest). Ezt koncentrált hőbevitellel, a lézersugár nagy teljesítménysűrűségével lehet elérni. Ha a vágás során 

folyamatosan fenntartjuk a hőbevitelt, növeljük a vágott darab felmelegedésének mértékét, ami akár termikus 
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eredetű méretváltozáshoz, alaktorzuláshoz, vetemedéshez is vezethet. Ennek mértékét úgy lehet csökkenteni, 

hogy a lézersugár csak impulzusonként éri, hevíti az anyagot. A vágási résben, a fronton kialakuló és 

lézerimpulzusonként változó vastagságú olvadékréteget a vágógáz folyamatosan hajtja a lemez fonák 

(lézersugárral ellentétes) oldalára. A lézersugár-impulzus ideális frekvenciája szintén sok tényezőtől függ (a 

vágott lemez anyaga, vastagsága, a lézersugár teljesítménye, a vágógáz minősége, nyomása stb.). Szokásos 

értéke a lyukasztás idején legfeljebb 1 kHz, a vágás során legfeljebb 10 kHz. Minél jobb hővezető képességű a 

vágott anyag, annál kisebb frekvenciával érdemes vágni. 

Ad 7.: A lézersugár fókuszának helyzete a lemez fölső síkjához képest. Ez a változó nagy hatással van a vágás 

teljesítményére és minőségére. Annak ellenére, hogy a vágott lemez vastagsága a Rayleigh-távolságnál kisebb is 

lehet, fontos szerepe van a fókuszhelyzetnek. Az ideális fókuszhelyzetet leginkább az befolyásolja, hogy milyen 

vágógázt alkalmazunk. Oxigén vágógázt többnyire ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok esetén használnak. 

Ekkor a lézersugár által felhevített és megolvasztott acél a tiszta oxigénáramban hevesen oxidálódik, 

praktikusan ég, ami nagy fajlagos hőfejlődéssel jár. Ebben az esetben tehát a termikus vágás hőigényének csak 

egy része származik a lézersugár energiájából. Vele összemérhető az égésből származó energia nagysága. Az 

ekkor keletkező vas-oxid olvadáspontja kisebb, mint az acél olvadási hőmérséklete, hígfolyós, tehát a vágási 

résből könnyen ki lehet fújni. A lézersugár fókuszát a lemez fölső síkjához kell közelíteni, hiszen lefelé haladva 

folyamatos az égésből származó hőfejlődés. Nem lehet azonban minden anyagot oxigén munkagázzal vágni. Az 

alumínium esetében például a fémhez viszonyítva nagy az égési termék olvadáspontja (Alop: 660°C, Al2O3op: 

2072°C). Ha meg akarnánk olvasztani az Al2O3-at is, akkor az alumínium jelentősen túlhevülne. Szintén a 

jelentős mennyiségű és nagy olvadáspontú fém-oxid képződése miatt nem lehet a rozsdamentes (krómmal 

erősen ötvözött) acélt sem vágni oxigénnel. Ilyen esetekben nitrogén vágógázt használnak. Hőenergia ebben az 

esetben csak a lézersugár segítségével jut a vágási frontra. Ahhoz, hogy a vágórésből a fémolvadékot a gázáram 

ki tudja fújni, a lefelé haladó olvadékot folyamatosan hevíteni kell. Ekkor a lemez alja felé kell a fókuszt eltolni. 

Ad 8.: A vágandó lemez anyaga és vastagsága. A lézersugaras vágás során lejátszódó folyamatok ismeretének 

hiányában azt gondolhatnánk, hogy abból nem lehet baj, ha az ideálisnál nagyobb teljesítményű lézersugárral 

vágunk. Valójában ez nem igaz. A lézersugaras vágás paramétereinek optimuma van. A paraméterek értékét a 

termikus viszonyok határozzák meg. Nagy szerepe van a vágandó anyag abszorpciós képességének, hővezető 

képességének, fajhőjének és olvadáshőjének. Az abszorpciós képességre vonatkozó adatok többnyire csak 

szobahőmérsékleten ismertek, a többi már a hőmérséklet függvényében is. Rossz abszorpciójú anyagot rövid, de 

nagy energiájú lézerimpulzusokkal lehet könnyebben vágni. Az anyag vastagságának növekedtével nő a vágott 

anyagban maradt hőmennyiség, jobban felhevül, mint a vékonyabb anyag. Ez annak következménye, hogy 

egységnyi hosszúságú vágási vonal esetén a vékony lemeznél összességében kisebb felületen érintkezett az 

olvadék a lemezzel, mint a vastagabb esetén (az érintkező felület nagysága = vágási hosszúság * 

lemezvastagság). 

Ad 9.: Az alkalmazott munkagáz (vágógáz) minősége és nyomása. A munkagáz fajtáját a vágandó anyag 

milyensége határozza meg. Igaz, hogy ötvözetlen és gyengén ötvözött acélt lehet nitrogénnel is vágni, csak nem 

érdemes (lassabb, drágább és nagyobb lézersugár-teljesítményre van szükség). Lényeges a vágógáz tisztasága is. 

Az oxigénes vágás kevésbé érzékeny a gáz tisztaságára, mint a nitrogénes (égetéses és olvasztásos vágás). Az 

oxigén estében elegendő az N3.5 tisztaság, a nitrogén estében viszont szükség van az N4.0 tisztaságra. 

Különösen fontos a gázok nedvességtartalmának minimalizálása. A rozsdamentes acél vágásakor a vágás 

peremén a barnás elszíneződés mértéke mutatja a vágógáz tisztaságát, ha egyébként a többi vágási paramétert 

helyesen állították be. Lényeges különbség van a vágógáz nyomásában az oxigénes és a nitrogénes vágás során. 

Az oxigén vágónyomása mindig kisebb, mint a nitrogéné. Ez azzal van összefüggésben, hogy az oxigén 

alkalmazása esetén a vágási résben hígfolyós salak (vas(II)-oxid, wüstit) van, a nitrogén esetében gyorsan hűlő, 

könnyen sűrűsödő fémolvadék. Nehezíti a helyzetet, hogy a kényszerből megnövelt vágógáznyomás miatt a 

fúvókából kilépő gáz hirtelen kitágul, tehát inkább hűt, mint fűt, intenzívebb a hűtőhatás, mint az oxigén esetén. 

Az oxigén vágógáz nyomása hagyományos lézersugárforrások esetén kisebb, mint 3 bar, a szállézerek esetén 

meghaladhatja az 5 bart is. A nitrogén esetében 10 bar fölötti nyomásra van szükség, ami akár a 20 bart is 

meghaladhatja. Ehhez speciális fókuszáló lencsére van szükség, amely torzulás nélkül viseli ezt a nyomást. 

Gondoljunk arra, hogy a megnövelt nyomás miatt vastagabb lencsére van szükség, amelyben a lézersugár 

hosszabb utat tesz meg, így benne több energia nyelődik el, jobban melegszik. Nagy teljesítményű lézerek 

esetén gondoskodni kell a lencsék hűtéséről, ami csak a palástjuk irányából lehetséges. 

Ad 10.: A vágógázfúvóka átmérője. A vágógázfúvóka furatának átmérőjét a vágógáz minőségéhez és a vágott 

lemez vastagságához kell igazítani. Ez az állítás persze csak meghatározott lézerparaméterek esetén igaz, vagyis 

ha ugyanazt a darabot másik lézerberendezéssel kell vágni, nem feltétlenül lehet azonos geometriájú fúvókát 

használni. Tendenciájában azonban igaz, hogy nagyobb lemezvastagsághoz nagyobb átmérőjű fúvókára van 

szükség, hiszen nagyobb gázmennyiség kell a megnövekedett olvadékmennyiség kifúvásához. Az oxigén és a 
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nitrogén összehasonlításában az oxigénhez kell a kisebb fúvóka. A hétköznapi szóhasználat szerint egy K = 0,5 

körüli sugárminőségű lézersugárral történő oxigénes vágáskor 6 mm lemezvastagság fölött csak lehelni kell az 

oxigént. A szállézerek 1-hez közeli K-faktora esetén ez már nem igaz, mert a Gausshoz közeli sugárminőség 

olyan keskeny vágórést eredményez, hogy abból az olvadék sikeres kifújásához nagyobb nyomásra van szükség. 

Ide tartozik az is, hogy a fúvókának nem csak a furatátmérőjét kell alkalmasan megválasztani. A fúvóka 

alakjának is jelentős szerepe van abban, hogy a vágási feladatra minél inkább alkalmas legyen. Hegyes fúvókát, 

kis homlokfelülettel, főleg a vékony lemezek 3D-s vágásához használnak, különösen a jó hozzáférhetőség 

érdekében. Nagy homlokfelületű, úgynevezett lapos fúvóka főleg vastag, sík lemezek nitrogénes vágásánál 

előnyös. Mivel a lézersugaras vágófejek többnyire kapacitív elven működő, automata távolságszabályozóval 

vannak felszerelve, a fúvóka alakjának megválasztásakor gondolni kell a fúvóka körül kialakuló térerő hely 

szerinti változására is, ami a vágandó lemez és a fúvóka között kialakul, hiszen a távolságszabályozó elektronika 

egy meghatározott nagyságú kapacitásra szabályoz, még akkor is, ha mi a vezérlőprogramba a vágás során 

tartandó távolság nagyságát írjuk be. Még egy fontos dolgot meg kell említeni. Lehet, hogy a körülmények azt 

kívánják, hogy a fúvóka átmérőjét csökkentsük, de gondolnunk kell arra, hogy a lézersugárnak a furaton 

maradéktalanul át kell jutnia, ellenkező esetben a fúvóka melegedni fog, oxidálódik, nő az abszorpciós 

képessége, még gyorsabban melegszik, majd elolvad. És ekkor még nem is volt arról szó, hogy a lézersugár 

optikai tengelye mennyire koncentrikus a furat tengelyével. Induljunk ki abból, hogy tökéletes egytengelyűség 

nincs, csak a befektetett munka nagyságától függő mértékben meg tudjuk közelíteni. 

Ad 11.: A vágógázfúvóka és a lemez felszíne közötti távolság. Ezt az értéket a 7. pontban tárgyalt 

fókuszhelyzettel együtt kell értékelni. A lézersugaras vágófejben van a fókuszáló lencse és a vágófej testéhez 

rögzített helyzetű fúvóka. A fókuszáló lencse helyzetét sugárirányban lehet mozgatni a vágófejtesthez, vagyis a 

fúvókához képest. Ez azt jelenti, hogy a vágási folyamatot vezérlő programban hiába adjuk meg a 

fúvókatávolságot, azzal a fókuszhelyzetről nem rendelkeztünk. Meg kell jegyezni, hogy a vágófej szerkezeti 

kialakítása olyan, hogy az egyébként is nagy bonyolultság és jelentős súly csökkentésének érdekében a fókusz 

állítása kézzel történik, vagyis nem minden berendezés esetén programozható. Jó, ha a berendezés kezelője 

maga előtt látja a fúvókát és hozzá képest a fókuszált lézernyalábot, illetve mindkettőhöz képest a vágandó 

anyag felszínét. A fúvókatávolságnak a vágás folyamatában a vágógáz áramlási viszonyainak befolyásolása 

miatt van szerepe. A nitrogénes vágás során a lemez felületéhez közeli lapos fúvóka segíti az olvadék 

vágórésből történő kifúvását. Gondolni kell azonban arra is, hogy a vágórésből felpattanó szikrák a vágáshoz 

közeli fúvókafuraton akkor is keresztülrepülhetnek, ha a furaton keresztül nagy sebességgel áramlik ki a 

vágógáz. Ez azért baj, mert ezek a szikrák a fókuszáló lencsébe/lencsére tapadhatnak, így kitakarják a lézersugár 

egy részét. Ez a kellemetlen következményeknek csak egy része. Az is biztos, hogy a feltapadt szikra a 

lézernyalábban melegszik, beleég a lencse felületébe, tönkreteszi azt. A folyamatban a lencse egyre növekvő 

mértékű hőterhelést kap, geometriája a hőtágulási együttható következtében megváltozik, és a lézersugár 

ellenőrizetlen geometriájúvá vált fókusza ismeretlen helyre vándorol. Ezt leginkább úgy tapasztalhatjuk, hogy a 

korábban kiváló minőségű vágást eredményező program és beállítás nem működik helyesen. Az ilyen jellegű 

lencsemeghibásodások esélyének csökkentése érdekében a lyukasztás során, amikor a szikrák csak hátrafelé, a 

lencse irányában tudják a lyukasztandó lemezt elhagyni, a fúvókát, egyben a lézerfejet elemelik a lemeztől, még 

akkor is, ha ezzel a lézersugár geometriai helyzete a lemez felszínéhez képest romlik. 

Ad 12.: A lézersugár nyaláb tengelyének állása a lemez felületi normálisához képest. Általános esetben arra kell 

törekedni, még a 3D-s vágás esetén is, hogy a lézersugár optikai tengelye merőleges legyen a vágandó anyag 

felületére, vagyis az adott pontban párhuzamos legyen a felületi normálissal. Ebben az esetben a lézersugár 

eredetileg körszimmetrikus intenzitáseloszlása a munkadarabon megmarad. Ellenkező esetben a kúp ferde síkú, 

zárt görbéjű metszetének megfelelően ellipszis alakú lesz a lézerfolt. A legnagyobb intenzitású rész az ellipszis 

főtengelyeinek metszéspontjában lesz. Ez a vágás haladási irányához képesti szögállástól függő, úgynevezett 

irányfüggő vágási helyzetet eredményez. Ez a nem szokásos helyzet lehet tervezett is, amikor a vágott felülettől 

elvárjuk, hogy a lemez síkjával ne 90°-ot zárjon be. Ugyanez a helyzet kényszerűségből is bekövetkezhet, ha a 

3D-s alkatrész adott pontjánál a vágófej nem fér el, mert a merőleges irányt és az optimális fúvókatávolságot 

tartani akarjuk. Mivel a vágógáz áramlási iránya a fúvókából kilépésének helyén egytengelyű a lézersugárral, a 

vágógáz áramlási sebessége is elveszíti körszimmetrikus jellegét. Mindezekből következik, hogy a merőlegesből 

a ferde vágásra áttérés esetén nem tarthatjuk meg a korábbi vágási paramétereket, szükség szerint a vágás 

előrehaladtával folyamatosan kell változtatni. Erre már csak azért is szükség van, mert a vágási mélység a dőlési 

szöggel 1/cosa függvény szerint nő. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az automatikus távolságszabályozás 

következtében megváltozik a fókuszhelyzet és a fúvókatávolság is. 

Ad 13.: A lézersugár polarizáltsága. A lézersugár energiájának elnyelődését az anyagban a lézersugár haladási 

iránya és polarizáltságának síkja együttesen határozza meg. Amennyiben általános görbe mentén kell vágni, 

célszerű a cirkulár-polarizált lézersugár alkalmazása, mert ebben az esetben a vágási minőség és az elérhető 

vágási sebesség irányfüggetlen lesz. Ettől az esettől kedvezőbb körülmények teremthetők, ha a lézersugár vágási 
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iránya a lézersugár polarizációs síkjával egybeesik. Ekkor a vágási rés nagysága csökken, az elérhető vágási 

sebesség nő. Ebben az esetben azonban a munkadarabot forgatni kell a vágófej alatt, mint annak a mitfárernek a 

térképet, aki egyébként nem tudja a vezetőnek megmondani, hogy balra vagy jobbra menjen, ha az autó haladási 

iránya a kezében lévő térkép szerint nem fölfelé van. Neki a térképet minden kanyarodás esetén forgatnia kell. A 

haladási irányra merőleges polarizációs síkú lézersugárral megnő a vágási rés és lecsökken a vágási sebesség. 

Polarizált lézersugarat vágásra csak nagyon ritka esetben használnak. 

2. A lézersugaras vágás folyamata 

A lemez átlyukasztását követően gondoskodni kell arról, hogy a lézersugár (a vágófej) a munkadarabhoz képest 

egyenletes, szabályozott sebességgel haladjon, miközben a fúvóka- és a fókusztávolság előírt értéken tartásáról 

folyamatosan gondoskodunk. A lézersugaras vágógépek többségénél a lézersugarat (vágófejet) mozgatják az 

álló munkadarabhoz képest, de vannak olyan megoldások is, amikor az álló lézersugár alatt mozgatják a 

darabot. Az utóbbi a régi nibbelő szerszámgépek átalakításánál vagy a mikromegmunkálások esetén (kicsi a 

mozgatandó munkadarab tömege) fordul elő. Ekkor a 2.2.1. ábrán látható helyzet alakul ki. 

 

2.2.1. ábra 

Fontos látnunk, hogy a vágási front nem függőleges. Nem is lehet, mert a lemez vastagsága mentén végig 

szükség van a lézersugár energiájára, ami az anyagot megolvasztja. Ha megállna a lézersugár munkadarabhoz 

képesti mozgása, a vágási front rövid idő alatt függőlegessé válna, és lézersugár-elnyelődés nélkül haladna át a 

lemezen. Legfeljebb a lézersugárnyaláb szélének kis intenzitású része melegítené a vágási rés peremét, de 

megolvasztani már alig tudná. 

A fókuszált lézersugár tehát egy ferde felületen nyelődik el. A vágási front felülete nem szabályos. Alakját 

elsősorban a fókuszon belüli intenzitáseloszlás befolyásolja (ezért nem mindegy, hogy milyen a rezonátorból 

kilépő sugár intenzitáseloszlása). A lézersugár jellemzőin túl további befolyásoló tényezők a vágott anyag 

fizikai, elsősorban termikus tulajdonságai, az olvadék viszkozitása és a gázáramlási viszonyok. A többnyire 

impulzusüzemű vágás miatt a vágási front vonalvezetése látható marad. A lézersugár tulajdonságai és a többi 

befolyásoló tényező (beleértve a vágott anyag vastagságát is) szabja meg azt, hogy a vágott felület mennyire 

érdes (ennek mértékét az Ra értékkel jellemzik, minél kisebb, annál simább). 

Az égetéses (oxigénes) és az olvasztásos (nitrogénes) lézersugaras vágás során tehát a folyékony 

halmazállapotúvá vált anyag a lemez fonák oldalán (2D-s vágás során lefelé) távozik. Mivel ez az olvadék szinte 

mindig jól nedvesíti a szilárd halmazállapotú fémet, sajnos jó esélye van annak, hogy a vágási rés alján feltapad 

a lemez szélére, ott szilárdul meg. Ezt sorja-, illetve a lézertechnikában szakállképződésnek nevezik. Az 
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oxigénes vágásnál a szakáll anyaga vas-oxid, amely könnyen eltávolítható, akár kézzel is le lehet dörzsölni. 

Nitrogénes vágás során azonban ez újrakristályosodott fém, eltávolítása nehéz (reszelő, sorjázószerszám, rossz 

esetben forgácsolószerszám). 

A sorja kialakulásának több oka is lehet. Többnyire az úgynevezett „irányfüggő vágás”, amelynek általában az 

az oka, hogy a gázáram és a lézersugár tengelye nem esik egybe (2.2.2. ábra). 

 

2.2.2. ábra Forrás: http://www.hoerenberg-ag.ch 

Amikor a vágás mentén csak helyenként képződik sorja, az mindig a vágási körülmények megváltozását jelenti. 

Ennek az is lehet az oka, hogy a lézerfejet mozgató motorok gyorsulása és lassulása korlátozott. Éles sarkoknál 

ezért lecsökken a vágási sebesség, ami sorjaképződéshez vezet, mert lokálisan túlmelegszik az anyag (2.2.3. 

ábra). 

 

2.2.3. ábra Forrás: http://www.metallzeitung.at 

3. A lézersugaras vágást befolyásoló tényezők 

A lézersugaras vágásnak számos technikai feltétele van. Ezek között kitüntetett jelentősége van a vágófejnek. 

Ennek több funkciót is el kell látnia. Induljunk ki abból, hogy a rezonátorból kilépő nyers lézersugár polarizált 

és valamekkora divergenciával rendelkezik. 

Az első megoldandó feladat abból származik, hogy a nyers sugár divergenciája miatt a rezonátor és a vágófej, 

illetve annak lencséje közötti távolság a vágás során változik. Ha a lencsére érkező nyaláb átmérője változik, 

akkor változik a fókusza is. A nyalábátmérő a nyalábderék (a nyaláb legkisebb átmérőjű része) környezetében 

változik a legkevésbé az optikai tengely mentén, vagyis a fókusz jellemzői itt érzékenyek a legkevésbé a 

rezonátor és a vágólencse közötti távolságra, a vágófej mozgására. Érdemes tehát a vágófej mozgási tartományát 

a nyalábderék közvetlen környezetére korlátozni. Ezt persze fordítva csinálják. Optikai elemek segítségével, 

melyek egységét teleszkópnak nevezik, a nyaláb derékrészét a vágófej mozgási tartományának közepére tolják. 

A következő megoldandó feladat, hogy a polarizált lézersugarat cirkulár-polarizáltá kell alakítani. Ezt egy 

úgynevezett fázistoló tükörrel lehet elérni, amely az elektromágneses sugárzás elektromos és mágneses 
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momentumát egymáshoz képest  /4 távolsággal eltolja. A fázistoló tükröt el lehet helyezni közvetlenül a 

rezonátor után is, de a sugár haladási irányában legkésőbb a fókuszáló lencse előtt. 

A 2.3.1. ábrán egy olyan vágófej vázlata látható, melyben a saroktükör, amely a lézersugár eltérítését szolgálja, 

egyben fázistoló tükör is. A vágás során tehát a fókuszáló lencsére jó közelítéssel változatlan átmérőjű, cirkulár-

polarizált lézersugár érkezik. Ennek következtében a lencse és a lézersugár fókusza közötti távolság 

egyértelműen ismert. A jó minőségű vágás érdekében ezt a fókuszpontot kell a vágandó anyag minőségének és 

vastagságának megfelelő helyre irányítani. Ebből következik, hogy a vágás során a lencse és a lemez felszíne 

közötti távolság állandó kell hogy legyen. A lencse palástirányú hűtéséről minden nagy teljesítményű 

lézersugaras vágófejben gondoskodni kell. 

 

2.3.1. ábra 

A vágófej következő jellegzetes eleme a fúvóka. Ennek furatán együtt lép ki a fókuszált lézersugár és a vágógáz. 

A fúvóka és a fókuszáló lencse közötti tér zárt, túlnyomás alatt van (a hegesztőfejben ilyen zárt tér nincs). 

Amennyiben a fúvóka például felfröccsenés, ütközés vagy olvadás következtében nem sérült, a kilépő gázáram 

körszimmetrikus és a sebesség, illetve nyomáseloszlás fúvókával koncentrikus eloszlású lesz. A fúvóka 

gázáramlást erősen befolyásoló alakjának négy alaptípusa van (2.3.2. ábra): 

• párhuzamos 

• ívelt 

• kúpos 

• Laval 

Az alaptípusokon belül számos kiviteli alak lehetséges, ami a vágófejgyártók fantáziájának és az alkalmazási 

körülményeknek a függvénye (2.3.3. ábra). Ezek között két nagy csoportot lehet képezni, a hegyes és a tompa 

kivitelt. A hegyeset általában 3D-s, a tompát 2D-s vágásnál részesítik előnyben. Ez nem törvényszerű, csupán 

tendencia. 
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2.3.2. ábra 

 

2.3.3. ábra 

A vágófejnek még két fontos része van: 

• A fúvóka központosító mechanizmusa. Ennek pontos beállításával kell elérni, hogy a gázáramlás és a 

lézersugár tengelye egy egyenesbe essen. Ellenkező esetben a vágás irányfüggővé válik. 

• A fókusztávolság-állító mechanizmus. Mivel a lézersugaras vágást vezérlő programban a fúvóka és a lemez 

fölső síkja közötti távolságot lehet programozni (ez tartja stabilan a gázáramlási viszonyokat), ami az egész 

vágófejet mozgatja a lézersugár tengelyének irányában, a lencsének, vagyis a fókusznak a lemez fölső 

síkjához viszonyított helyzetét külön kell beállítani. Ez történhet kézzel, a vágás megkezdése előtt, vagy 

kellően nagy befektetés árán motorikusan, és ekkor a vezérlőprogramból állítható, akár a vágás folyamatában 

is. 
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2.3.4. ábra 

Tekintsük át, hogy a 2.3.1. ábra vázlata szerint készült lézersugaras vágófejjel hogyan lehet vágni. A vágáskor 

lejátszódó folyamatokat nagy vonalakban a 2.2.1. ábra segítségével már áttekintettük. A 2.3.5. ábra abban lehet 

segítségünkre, hogy a nyomás- és a termikus viszonyokat befolyásoló tényezőket részleteiben és 

összefüggéseiben lássuk. Az ábrán az olvadék egy elemi térfogatára gyakorolt hatások szerepelnek. 

 

2.3.5. ábra 

Amikor a nyomásviszonyok alakulását vizsgáljuk, a vizsgálódásunk középpontjában a vágási fronton lévő 

olvadék kell hogy legyen. Vegyük sorra a hatásokat, melyek az olvadék viselkedését befolyásolják. 

1. A gravitációval összefüggésben, a fémolvadék sűrűségének függvényében változó, lefelé ható erők ébrednek. 

2D-s vágás esetén ennek van jelentősége, de nem számottevő. 3D-s vágás esetén nem is szabad, hogy 

meghatározó szerephez jusson. 

2. A felületi feszültségnek már lényegesen erősebb hatása van. A fémolvadék mindig szeretne szétterülni a fém 

felületén, és ezt nagyon gyorsan teszi. Gázáramlás nélküli esetben ebben két körülmény korlátozza. Egyrészt a 

szilárd halmazállapotú fémnek az olvadéknál kisebb hőmérséklete, ami hűti, ezáltal viszkozitását növeli, végül 

kristályosodásra kényszeríti. Másrészt a fémek felületén jelen lévő, eltérő vastagságú oxidréteg (a rozsdamentes 
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acélok felületén is van, csak nagyon vékony). A felületi feszültség szempontjából az oxidréteg vastagságának 

nincs szerepe. Az oxidréteg léte azonban megváltoztatja a nedvesítési viszonyokat, csaknem minden esetben 

rontja, tehát az olvadék szétterülését gátolja. Részben a felületi feszültség gondolatköréhez tartozik a lemez 

felületi tisztasága is. A szennyeződésnek, fajtájától függően, eltérő szerepe van. A könnyen lesöpörhetőt a 

fúvókán kiáramló gáz elsodorja. Tapadt szennyeződés esetén a hatás attól függ, hogy hogyan viselkedik intenzív 

hőközlés hatására. Egy részük megolvad és salakként távozik a vágórésből, vagyis kis mennyiség esetén alig 

játszik szerepet. Más részük gázhalmazállapotúvá válhat, és ebben a folyamatban a fémolvadékra fúvóhatást 

gyakorol. Ennek a fúvóhatásnak nem szabad a fúvókán kiáramló vágógáz hatását megzavarnia, mert a vágási 

folyamat ellenőrizetlenné válhat. Talán meglepő, de acéllemezek esetén a nagyon enyhén olajos felület mégis 

segíti a vágást, éppen a folyamatos és egyenletes gázfejlődés következtében, ami gátolja, hogy az olvadék a 

vágórés mentén, a lemez tetején vagy inkább az alján megtapadjon. Acélok esetén a rozsdának külön szerep jut, 

annak léte rontja a vágás minőségét, fröcsköléshez vezet. 

3. A vágógáz nyomásának és áramlási sebességének van, illetve kell, hogy meghatározó szerepe legyen, ugyanis 

a vágórésből ennek kell kihordania a képződött fém- és egyéb gőzöket, valamint sok fémolvadékot. Első 

közelítésben tekintsünk el a vágógáz kémiai hatásától, és koncentráljunk az áramlási viszonyokra. Ebben a 

tekintetben azt hihetnénk, minél nagyobb a gáz áramlási sebessége, annál könnyebben kifújja a résből. Növekvő 

nyomás és áramlási sebesség esetén azonban vannak gátoló jelenségek is. Egyrészt a növekvő nyomás az 

olvadékot szétterülésre készteti, másrészt a nyomás és a sebesség az olvadék felszínének fodrozódásához vezet, 

így csökken a haladási sebessége, tehát a hatás kedvezőtlen. Az olvadékot úgy kell kifújni a résből, hogy a rés 

alján olyan nagy sebességgel lépjen ki, hogy a nedvesítőképessége ellenére se tudjon a lemez alsó síkjánál 

megkapaszkodni. Az acélok oxigénes vágásakor azonban a kémiai – ezen keresztül a termikus – hatásra is 

figyelemmel kell lenni. Az intenzív oxigénáram túl sok hőt fejleszt a vágórésben. A vágórés és a hőhatásövezet 

megvastagszik, a vágás minősége erősen romlik, csúnya lesz. 

A lézersugaras vágás egyik legfontosabb része, hogy a vágórés környezetének termikus viszonyait precízen 

kézben tudjuk tartani. Mint láttuk, ebben a tekintetben két esetet kell megkülönböztetnünk: az inert gázas 

(nitrogénes vagy másképpen olvasztásos) és az oxigénes (égetéses) vágást. Ez a csoportosítás persze csak a 

fémes anyagokra vonatkozik. Mint később látni fogjuk, a nemfémes anyagok vágásának más mechanizmusai 

vannak. 

Az inert gázas vágás termikus viszonyai 

Ebben az esetben a vágáshoz szükséges hőenergia csak a lézersugár energiájából származik. Persze szó sincs 

arról, hogy a vágófej fúvókáján kilépő lézersugár energiája maradéktalanul elnyelődne a vágórésben és csak a 

vágásra fordítódna. Ennek több oka van: 

• A fémek közel sem viselkednek abszolút feketetestekként, tehát a lézersugár egy részét szórt sugárzás 

formájában reflektálják. Egy része kilép a résből (sugárvédelem!), a maradék a vágott felületen elnyelődik, 

mintegy utánmelegíti, még ha fölöslegesen is. 

• A fókuszált lézersugár teljes átmérője bizonyosan nagyobb, mint a vágórés szélessége. A lézersugár névleges 

átmérőjén belül még az ideális Gauss-eloszlás esetén is csak a teljesítmény 86,5 %-a van. A többi a vágórés 

körül, a lemez felületén nyelődik el, nem vesz részt a vágási folyamatban, a vágórésbe jutott lézersugár egy 

része pedig áthalad a résen. Az áthaladás történhet a fotonok egyenes vonal menti és tükröződést követő 

mozgásával. 

A vágandó lemez anyagában elnyelődött lézerteljesítmény több jelenség és folyamat energiaigényét fedezi. 

Vegyük most ezeket sorra. 

1. A fémet fel kell hevíteni az olvadási hőmérsékletére. Ennek energiaigénye a szilárd anyag olvadási 

hőmérsékletétől, fajhőjétől, a felhevített anyag mennyiségétől és a rendelkezésre álló időtől függ. Itt újra 

hangsúlyozni kell, hogy a nagy hővezető képességű anyagot azért nehéz vágni, mert a betáplált energia nagy 

része gyorsan szétoszlik a lemezben, csak kevés marad az olvadékképzésre. 

2. Az olvadáspontra hevített anyag megolvasztásához további energiára van szükség (olvadáshő). Azok a fémek, 

melyeknek a többihez viszonyítva nagyobb az olvadáshőjük, szintén nehezebben vághatók. Az alumínium 

anyagtulajdonságai mind a hővezetés, mind az olvadáshő tekintetében kedvezőtlen hatásúak a termikus vágásra. 

3. Ahogyan az 1. pontban láttuk, a hővezetés miatt veszendőbe ment energia mennyisége az időtől is függ. 

Ennek csökkentése úgy lehetséges, ha az energiabecsatolás intenzív, a hevítés rövid időre korlátozódik. A 
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lézersugár alkalmazásának éppen ez az előnye (ennél intenzívebb energiaközlést csak elektronsugárral lehet 

elérni). Ennek azonban az a következménye, hogy az olvadék túlhevül, ami szintén energiafelhasználással jár. A 

túlhevülés mértéke akkora is lehet, hogy a fém egy része elpárolog. Ekkor még a párolgási hőenergiával is 

számolnunk kell. (Idevonatkozó megjegyzés, hogy van olyan vágási technológia is, amelyben a nagy lézersugár-

intenzitás miatt a vágandó anyag érdemleges megolvadás nélkül kerül gőzállapotba. Ezt nevezik szublimációs 

vágásnak.) 

4. A megolvadt és részben túlhevített olvadék energiatartalmával együtt távozik a vágórésből. A vágási 

teljesítmény (sebesség) növelése érdekében arra kell törekednünk, hogy a lézersugár energiájának minél 

nagyobb része ezen az úton távozzon a vágandó anyagból. 

5. Korábban már volt szó arról, hogy az olvasztásos vágás esetén 10 bar fölötti gáznyomásra van szükség. Minél 

keskenyebb a vágórés és minél vastagabb a vágandó anyag, annál nagyobbra. A fúvókából kilépő vágógáz 

gyorsan expandál, ami a gáztörvény szerint hőmérséklet-csökkenéssel jár. Mivel ez a jelenség a fúvóka és a 

lemez felszíne közötti térre jellemző, ez a hűtőhatás főleg a lemez felületén érvényesül. Ez nem is baj, mert a 

lézersugárnak az a része, amely nem jutott be a résbe, éppen ezt a felületet hevíti, feleslegesen. 

Az oxigénes vágás termikus viszonyai 

Az oxigénes vágás esetén a munkagáznak két funkciója van: 

• a vas oxidálása (égetése), illetve 

• az olvadék kifúvása a vágórésből. 

Az acél oxidációja attól kezdve válik intenzívvé, hogy a lézersugár hatására folyékony halmazállapotba kerül. 

Ekkor oxigénfelvevő képessége hirtelen megnő. Ezt is mutatja a Fe-O kétkomponensű egyensúlyi fázisdiagram 

(2.3.6. ábra). A vas olvadáspontja fölött az oldott oxigéntartalomtól függően egy- vagy kétfázisú olvadék 

keletkezik. Két fázis esetén az egyik fázist fémes fázisnak, a másikat salakfázisnak tekinthetjük (az L1+L1-vel 

jelölt terület). A vas oxigénfelvétele jelentős hőfejlődéssel jár. 

A két folyékony halmazállapotú fázis elkülönül egymástól (mint a víz és az olaj), és eltérő lesz a viszkozitásuk. 

A salakfázis a hígfolyósabb, kisebb sűrűségű, könnyű a vágórésből kifújni. A résből kijutott salakolvadék 

lehűlve FeO (wüstit) vegyületté alakul, amely rideg, könnyen törik. Ha feltapad a vágórés aljára, akkor is 

könnyű eltávolítani (nem úgy, mint a nitrogénes vágás szakállát). 
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2.3.6. ábra 

Az az oxigén, amely nem oldódott az olvadékban, a folyékony salakkal együtt távozik. A vágórésben oxigénben 

dús közeg van, amely az éppen hűlni kezdő vágott felülettel érintkezik. Az izzó acél felülete tovább oxidálódik, 

vékony reve képződik rajta. A lemez anyagába már nem tud az oxigén bediffundálni, mert ahhoz túl gyorsan hűl 

az anyag. Az oxigénnel vágott felületen ezért mindig van egy vékony oxidréteg (reve), amitől matt szürke színű 

lesz. Jól megválasztott vágóparaméterek esetén a reve vastagsága olyan kicsi, hogy ez a réteg enyhe dörzsöléssel 

– akár kézzel is – eltávolítható, előtűnik a lemez anyagának fémes színe. 

4. Különleges vágási technológiák 

4.1. Plazmával támogatott vágás 

A plazmával támogatott vágás esetén azt a jelenséget kell kihasználni, amely a mélyvarratos hegesztés esetén 

egyébként szükséges. A technológia működésének alapja, hogy kellően nagy teljesítménysűrűség esetén az 

anyag plazmaállapotnak megfelelő hőmérsékletre hevíthető. Nagyon precíz paraméteregyüttes biztosítása esetén 

elérhető, hogy a vágási résben plazmafelhő alakuljon ki (2.4.1.1. ábra). A plazma anyaga ionizált fémgőz és 

ionizált vágógáz keveréke. A plazmafelhő abszorbeálja a CO2-lézersugár energiáját, és a hőtartalmát a 

munkadarabnak adja át, elsősorban sugárzással (a sugárzásos hőátadás a hőmérsékletek – sugárzó és elnyelő – 

negyedik hatványának különbségével arányos). Így a vágandó anyag gyorsabban olvad meg, tehát növelhető a 

vágási sebesség. Ezért nevezik ezt a technikát plazmával támogatott nagy sebességű vágásnak is. 
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2.4.1.1. ábra 

A plazmafelhőnek a vágási résből sem fölfelé, sem lefelé nem szabad kilépnie. Különösen nem fölfelé, hiszen 

akkor leárnyékolja a munkadarabot, így nem tud kellő hőmennyiség becsatolódni a darabba, megszakad a vágási 

folyamat, a munkadarab selejté, használhatatlanná válik. Ennek elkerülésére ezt a vágási technológiát csak 

plazmafigyelő szenzorok védelmében lehet, illetve érdemes alkalmazni. 

A plazmával támogatott vágással a vékony lemezek esetén extrém vágási sebességeket lehet elérni. Az 1 mm-es 

acéllemez esetén a percenként 40 méter fölötti sebesség gyakori. A vágott felület persze durvább lesz, mint 

amilyen a nitrogénes vágással elérhető, mert a plazmafelhőnek nagy nyomása van, ami az olvadék felszínének 

fodrozódását eredményezi. Az így vágható lemezvastagság a lézersugár teljesítményétől függ. 

A szilárdtestlézerek számára a plazmafelhő csaknem átlátszó, vagyis nem nyelődik el bennük a folyamat 

stabilan tartásához szükséges, kellően sok energia. A plazmával támogatott nagy sebességű vágást ezért csak 

CO2-lézerekkel érdemes megpróbálni. 

4.2. Szublimációs vágás 

Az eddig bemutatott technológiákban a vágandó anyag túlnyomó része megolvad. Nem így a szublimációs 

vágás során. Ebben az esetben a lézersugárnak – amennyire csak lehet – olvadékmentesen kell elgőzölögtetnie 

az anyagot. A fémgőz a vágórésben keletkezik, nagy a nyomása, ezért a képződött olvadékot fölfelé és lefelé 

egyaránt ki lehet fújni. 
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2.4.2.1. ábra 

A szublimációs vágásban a munkagáz nitrogén, argon vagy hélium. Feladata a vágórés védelme a levegőtől. Így 

marad a vágórés és annak éle oxidmentes (a titán a levegő nitrogéntartalmával is képes reagálni). Mivel csak 

ennyi a feladata, elegendő 1-3 bar nyomás is. 

A fém elgőzölögtetéséhez természetesen lényegesen nagyobb teljesítménysűrűségre és több energiára van 

szükség, mint az olvasztás esetén. Ezért nagyobb lézersugár-teljesítményre is szükség van, a vágási sebesség 

mégis kisebb lesz. Cserébe nagyon jó minőségű vágási felületet kapunk. Fémlemezek esetén ennek ellenére alig 

alkalmazzák, mert túl drága. 

Erre a technológiára akkor van szükség, amikor a vágott felületnek különösen szépnek és pontosnak kell lennie. 

Ilyen például a stentek gyártása. (A stentek vékony, hálószerű csövek, amelyeket az artériába helyeznek, ott 

kitágítanak, így nyitva tartják az elzáródott vérereket. A stenteket legfeljebb 2 milliméter átmérőjű, vékony falú 

csövekből vágják.) 

 

2.4.2.2. ábra 

Míg a fémek esetében a szublimációs vágás ritkaságszámba megy, más anyagoknál éppen ellenkezőleg. Vannak 

olyan anyagok, melyeknek ez a szokásos vágási technológiája. Ilyenek: 

• a műanyagok és a textil, melyek már kis energia hatására is elgőzölögnek, illetve 
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• olyan anyagok, melyek nem tudnak megolvadni, mint a fa, a papír vagy egyes habanyagok. 

4.3. Vízsugárral támogatott lézersugaras vágás 

Ezt a technológiát mikrojetnek is nevezik. A kifejezés egy olyan vágási eljárást jelent, ahol nincs sem 

munkagáz, sem vágógáz. Gáz helyett vizet használnak. A vágófejben a lézersugarat egy vékony vízsugárba 

fókuszálják. A vízsugár úgy vezeti a lézerfényt, mint az optikai kábel, a víz és a levegő határán ugyanis 

totálreflexió van. 

 

2.4.3.1. ábra 

A vágási fronton a vízsugár kis görbületi sugárral irányt vált, így megszűnik a totálreflexiós feltétel, a lézersugár 

kilép a vízsugárból. Természetesen a lemez átlyukasztásánál is ez a jelenség eredményezi az anyag 

megolvadását. 
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2.4.3.2. ábra 

A vágás során lejátszódó jelenség hasonlít a tűz és a víz együttes hatásához. Mivel a lézersugár lényegesen 

nagyobb intenzitással képes az energiáját átadni az anyagnak, mint amilyen intenzitással a víz azt hűti, a 

lézersugár megolvasztja az anyagot. A fémolvadék és a víz határán vékony vízgőzréteg képződik, ami a víz 

hőelvonásának intenzitását tovább csökkenti. A víznek több funkciója is van. Nagyobb része behatol a vágási 

résbe és kihordja a megolvasztott anyagot. Ezzel egyidejűleg hűti a vágott felületet, így az anyagba szinte nem 

jut hő. A víz kisebb része nem jut a résbe, hanem a munkadarab felületén egy vékony vízréteget alkot. Ez 

megakadályozza, hogy oda fémgőz vagy fröccsgolyó tapadjon. 

A vízsugár átmérője 20 és 150 mikrométer között van. Ez körülbelül akkora, mint egy jól fókuszált lézersugár. 

A fókuszált lézersugárhoz képest azonban van egy nagy előnye. A vízsugárban nem tud a lézersugár széttartani, 

nincs divergenciája. A jelenséget úgy is tekinthetjük, mintha a lézersugárnak a haladási irányában erősen 

megnyúlt volna a fókusza. Ennek eredményeként párhuzamos falú vágórés alakul ki. A vízsugaras lézersugár 

előnyeit az apró, finom vágási feladatok területén lehet kihasználni. Ilyen például a félvezető chipek vágása 

szeletekből (wafer), az érintőképernyő vagy egyes orvosi implantátumok gyártása. Különösen a műanyagok 

vágásánál érdekes, hogy a melléktermékek, amelyek egészségre károsak is lehetnek, a vízben maradnak, nem 

kerülnek a légtérbe. 

Ezt a technológiát csak szilárdtestlézerek esetén lehet használni, mert ezek hullámhosszúságuk következtében a 

vízre nézve transzoptikusak, a CO2-lézerek egyáltalán nem. A CO2-lézersugár a vízben nagyon rövid úton 

teljesen elnyelődik, aminek intenzív gőzfejlődés, forrás, fröcskölés az eredménye. 

5. A lézersugaras vágófejek 

Az 1.6.2. fejezetben megismerkedtünk a lézersugaras vágófejek fontosabb szerkezeti elemeivel. Az alapvető 

funkciók technikai megvalósítására a gyártó cégek különböző megoldásokat dolgoztak ki. Az alapvető 

funkciókon túl vannak egyéb, kényelmi és minőségbiztosítást szolgáló kiegészítő lehetőségek, mint a 

programozható, motorikus fókuszhelyzet-állítás, vagy a plazmafigyelő szenzorrendszer. A vágófej 

megválasztásakor – mindezeken túlmenően – kiemelt figyelemmel kell lenni a lézersugár néhány paraméterére, 

mint a hullámhosszúság, a legnagyobb teljesítménysűrűség és átlagteljesítmény, az impulzusenergia és a nyaláb 

átmérője. 

A vágófej kiválasztásakor az első szempont a hullámhosszúság. A CO2- és a szilárdtestlézereknek ugyanis 

különböző anyagú a lencséjük. A CO2-lézeré ZnSe (cink-szelenid), a szilárdtesteké kvarc. Ez a 

hullámhosszúság-különbség miatt van így, és a nagy teljesítményű lézerekre jellemző. 

A lézersugár hullámhosszúsága a sugárvezetés lehetőségét is meghatározza. A szilárdtestlézerek esetén a 

lézersugár optikai szálban (kábelben) érkezik. Ennek szokásos átmérője 100-600 mm. A rezonátorból kilépő 

lézersugár minőségi jellemzői, illetve a szál átmérője meghatározza, hogy a szálvégen kilépő sugárnak mekkora 

divergenciája van. A széttartás mértéke többször 10°. Ezt a széttartó sugarat először párhuzamosítani – 

kollimálni – kell (kollimátor: a széttartó fénynyalábot párhuzamossá tevő optikai berendezés). A 

szilárdtestlézerek vágófejében tehát mindig van egy kollimátoregység is. 

A CO2-lézer vágófejébe nem kell kollimátor, hiszen a rezonátor felől több mm sugarú, síktükrökkel eltérített 

nyers lézernyaláb érkezik a fejhez. 

A kollimált szilárdtest- és a nyers CO2-lézernyaláb átmérője határozza meg, hogy mekkorára kell a fókuszáló 

lencse átmérőjét választani. Gyakorlati tapasztalat, hogy a lencse átmérőjét a lézersugár lencse felszínén 

mérhető névleges átmérőjének legalább a duplájára kell választani. Ellenkező esetben a lencsetartó, illetve a 

vágógáz gázterét a lencsénél tömítő O-gyűrű melegedni fog, tönkremegy, és még a lencsét is tönkreteheti. A 

lencsék egyébként drágák, 2012-es áron többszázezer forintba kerülnek. 

A vágófejek úgy vannak megépítve, hogy azokban a lencséket a lézerberendezést kezelő személyzet is cserélni 

tudja. A lencse kiszerelésének, illetve cseréjének a szükséges szemrevételezés, a tisztítás, a meghibásodás vagy 

egyszerűen más fókusztávolság-igény lehet az oka. Geometriai okok miatt a fókusztávolság-váltás esetén a 

vágófej csúcsát is ki kell cserélni (2.6.1. ábra). Mint tudjuk, a nagyobb fókusztávolságú lencsére főleg azért 

lehet szükségünk, mert a korábbiaknál vastagabb anyagot kell vágnunk. A lencsék fókusztávolságát különösen a 

ZnSe estében gyakran "-ban (col) szokás megadni. A leggyakrabban 5 és 7,5"-os fókusztávolságú lencsét 

használnak. 
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Az 1.3. fejezetben leírtak alapján azonban tudjuk, hogy adott fókusztávolságú lencsére érkező, de különböző 

átmérőjű lézernyaláb különböző divergenciát eredményez. Vastagabb lemez esetén nagyobb Rayleigh-

távolságra van szükség, ami kisebb divergenciát jelent. Ha ennek érdekében nem akarjuk a lencsét kicserélni, 

akkor le kell csökkenteni a lencsére érkező lézernyaláb átmérőjét. Ennek technikai megvalósítása 

szilárdtestlézerek esetén a CO2-höz képest viszonylag egyszerű, mert az optikai szálas sugárvezetés miatt úgyis 

szükség van egy kollimátorra. A kollimátor lencséje és az optikai szál közötti távolság változtatásával változik a 

kollimált, a lencsére érkező lézernyaláb átmérője (2.5.2. ábra). 

 

2.5.1. ábra 

 

2.5.2. ábra 

Összefoglalva: 

A CO2-lézer vágófejeinek elengedhetetlen szerkezeti elemei: 

• sík saroktükör 

• fókuszáló lencse 

• a vágófej csúcsa a fúvókával 

• központosító mechanizmus 

• gáztér a vágógáznak 

• fókusztávolság-állító mechanizmus 

A szilárdtestlézer-vágófejek elengedhetetlen szerkezeti elemei: 
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• kollimátoregység 

• fókuszáló lencse 

• a vágófej csúcsa a fúvókával 

• központosító mechanizmus 

• gáztér a vágógáznak 

• fókusztávolság-állító mechanizmus 

Mint látjuk, a szerkezeti elemek többségének azonos a funkciójuk, a vágófejek mégis másképpen néznek ki. 

Ennek részleteibe azonban már e tananyag kereti között nem érdemes belemenni. 

 

2.5.3. ábra Forrás: Trumpf 

 

2.5.4. ábra Forrás: Precitec 
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2.5.5. ábra 

6. 2D-s és 3D-s lézersugaras vágás és berendezései 

A nagy teljesítményű lézersugaras technológiák között a legelterjedtebb a lézersugaras vágás. Ennek 

következtében ehhez a technológiához tartozó gépparknak van a legnagyobb választéka. A vágóberendezések 

kialakulásának kezdetén külön voltak a lézersugárgyártók és -fejlesztők, illetve a lézersugár mozgatására 

szolgáló berendezések gyártói. Mind a kettő bonyolult elektronikával rendelkezik, és a lézersugaras vágáshoz a 

két rendszer összehangolt munkájára van szükség. Ezt vagy egy harmadik cég fejleszti ki, vagy az idők 

folyamán is bevált megoldás szerint a sugármozgatást végző berendezés elektronikáját továbbfejlesztik, és ez 

látja el a lézersugárforrás vezérlését. 

Mivel itt legalább két rendszer működésének összehangolásáról van szó, kezdetben meghibásodás vagy hibás 

működés (nem megfelelő vágási minőség) esetén gyakori volt a csatlakozó felületre vagy a másik cég 

termékére, annak működési helytelenségére való gyanakvás. Ennek elkerülésére egy idő után olyan cégek is 

megjelentek a piacon, melyek a komplett berendezéseket úgy szállítják, hogy a sugárforrás és a sugármozgatás 

is saját termék. 

A legnagyobb pénzügyi és szellemi fejlesztő tőkére a sugárforrások területén van szükség. Egy-egy kifejlesztett 

sugárforrásnak, illetve sugárforráscsaládnak (különböző lézersugár-teljesítmények, sugárminőségek, 

üzemmódok, melyek azonos rezonátorépítési koncepcióra épülnek) jellemzően egy cég a gazdája, a vonatkozó 

szabadalmak tulajdonosa. Ezekhez a sugárforrásokhoz az ipar szükségleteinek megfelelő 

megmunkálóberendezéseket illesztenek. Az iparnak azonban olyan rendkívül szerteágazó az igénye (a 

karóragyártástól a tengerjáró hajók gyártásáig alkalmaznak lézersugaras technológiákat), hogy ennek kielégítése 

már nem is várható el a sugárforrásgyártóktól. 

Így alakult ki a mai helyzet. A sugárforrás gyártói néhány berendezéstípust kínálnak a piacon, de sok forrást 

adnak el olyan cégeknek, melyek lézerberendezések tervezésével és gyártásával foglalkoznak. Vannak olyan 

cégek is, melyek a fő elemeket (sugárforrás, mozgatórendszer, gázrendszer, sugárvédelmi rendszer stb.) külön-

külön megvásárolják, és maguk építik össze saját speciális igényüknek megfelelően (előfordul, hogy az 

alkalmazási cél titokban tartása érdekében). Ehhez természetesen jól képzett fejlesztőcsapatra van szükség. 

A lézersugaras vágóberendezéseket az alkalmazási cél szerint két nagy csoportra lehet osztani: 2D-s és 3D-s. A 

2D-s gépeket gyakran síkvágó vagy síkágyas berendezéseknek nevezik, mert eredetileg csak táblalemezek 

feldolgozására alkalmasak. 

A 2D-s gépeknek is két csoportjuk van, ami a régi nibbelő szerszámgépek miatt alakult ki. A 

nibbelőberendezésekben a föl-le mozgó kivágószerszámok csak függőleges irányban mozogtak, tehát a lemezt 

kellett a sík mentén mozgatni. Ha a nibbelőszerszám helyére egy távolságszabályozóval ellátott lézersugaras 

vágófejet szerelnek, készen van a 2D-s lézersugaras vágóberendezés. A lemezfeldolgozással foglalkozó 

cégeknek azonban gyakran mind a két technikára (nibbelés és lézersugaras vágás) szükségük van, mert vannak 

olyan feladatok, melyek lézersugárral nem (pontosabban csak rendkívül gazdaságtalanul) valósíthatók meg. 

Ilyenek például a borítólemezek szellőzőnyílásai, az úgynevezett kopoltyú (2.6.1. és 2.6.2. ábra). Így alakult ki a 

lemez mozgatásával működő nibbelő-vágó kombinált berendezés (2.6.3. ábra). 
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2.6.1. ábra Forrás: http://www.maschinenbau-schweiz.ch 

 

2.6.2. ábra Forrás: http://www.maschinenbau-schweiz.ch 

 

2.6.3. ábra Forrás: http://www.fpl-technology.de 

A lemez mozgatásával működő 2D-s vágógépek előnye a mozgó vágófejesekhez képest, hogy itt a vágás során 

nem változik a rezonátor és a fókuszáló lencse közötti távolság, tehát akkor is változatlan marad a lézersugár 

fókuszának minden jellemzője, ha a rendszerben nincs sugárteleszkóp. 

Mindezek ellenére elterjedtebbek azok a 2D-s vágógépek, melyekben a vágófej (a lézersugár) mozog az álló 

lemezhez képest (2.6.4. ábra). Természetesen ennek az elrendezésnek is megvannak az előnyei. Elsősorban az, 

hogy a mozgás dinamikája független attól, hogy mekkora a vágandó darab tömege. A 2D-t könnyű kiegészíteni 

egy harmadik, függőleges (Z) tengellyel. Erre mondják, hogy 2,5D-s berendezés. Ezzel például kész dobozok 

sík lapjain lehet vágási feladatokat ellátni. 
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2.6.4. ábra Forrás: http://www.ihs-gmbh.de 

A 2D-s vágóberendezéseknek gyakran két vágóasztaluk van. Amíg az egyik a kabinban van és a rajta lévő 

lemez lézersugaras vágása folyik, addig a másikról lehet lepakolni a vágott darabokat és a hulladékot 

(maradékot), illetve az új lemezt például egy automata lemeztárolóból felhelyezni. Ezzel a megoldással lehet a 

termelékenységet növelni. 

 

2.6.5. ábra Forrás: http://www.geor.lv 

A 2D-s vágógépek lézersugár-teljesítménye és munkatere a megmunkálandó darabok méretéhez igazodik. 

Készítenek olyan nagyméretű darabok lézersugaras vágására (és hegesztésére) alkalmas célberendezéseket, 

melyekben a sugármozgatás a lézersugár forrásával együtt történik. Egy hídszerkezet mozog a lemez fölött, 

amelyen a kezelőszemélyzet és a lézersugárforrás is rajta van. Ilyeneket tengerjáró hajók és tengeri fúrótornyok 

építéséhez készítenek (2.6.6. ábra). 
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2.6.6. ábra Forrás: http://www.regierung-mv.de 

A kisebb, pontosabban vékonyabb darabok vágásához kis sugárteljesítmény is elegendő. Ebből következik, 

hogy az eredetileg gravírozásra (jelölésre) szánt berendezésekkel elvileg vágni is lehet. A lézersugaras jelölés 

technológiáival foglalkozó tananyagrészben látni fogjuk, hogy a sugárvezetésnek két nagy csoportja van, a 

pásztázó és a síkágyas (plotter-elv). Mind a kettővel lehet vágni, csak más technológiával. A pásztázó esetében a 

szublimációs vágásnak van esélye, a síkágyas esetén a mozgó fókuszáló lencse teremt lehetőséget az égetéses és 

az olvasztásos vágásra is. Ha a síkágyas esetén nem lehet munkagázt alkalmazni, akkor itt is a szublimációs 

vágás lehetőségét kell kihasználni. Kifejezetten szép, művészi alkotásokat is lehet vágni, például papírból (2.6.7. 

ábra). 

 

2.6.7. ábra Forrás: http://www.waissraum.de 
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2.6.8. ábra Forrás: http://www.trodat.net 

Itt érdemes megjegyezni, hogy lézerberendezéseket nem csak a fémfeldolgozó-ipar használ. A 2.6.9. ábrán egy 

textilszabászatra tervezett és épített CO2-sugárforrású 2D-s vágógép képe látható. Alkalmazásának előnyei: 

• Gyors és tizedmilliméterre pontos szabást tesz lehetővé. 

• Számítógépes programozással optimalizálni lehet a szabást, még mintás textil esetén is. 

• A műszálas textil vágott széleit enyhén megolvasztja, így nem foszlik, elmaradhat az él elvarrása. 

• Szabásminták számítógépes tárolása. 

• Számítógépes tervezéssel könnyű konfekcionálás. 

• Rugalmas gyártás. 

• Tömegtermelési igény esetén több réteg textilt lehet egyszerre szabni. 

 

2.6.9. ábra Forrás: http://www.directindustry.de 

A 2D-s vágások tervezését, az anyagkihasználás optimalizálását terítéktervező programok segítik. Ebben a 

vágandó anyag geometriai jellemzőin túl meg kell azt is adni, hogy az egyes vágási kontúrok milyen közel 

lehetnek egymáshoz. Ez alapján a program úgy helyezi el az ismert méretű lemezen az alkatrészeket, hogy a 

legkevesebb hulladék keletkezzen. A különböző programfejlesztők számos más szolgáltatást is beépítenek 

programjaikba (2.6.10. ábra). 
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2.6.10. ábra Forrás: http://de.almacam.com 

A 2D-s vágógépeknek tehát két lineáris mozgatótengelyük van, legfeljebb a vágófej fel-le mozgatásához 

rendelkeznek még egy segédtengellyel. Az átmenetet a 2D-s és a 3D-s berendezések között azok a síkágyas 

gépek jelentik, melyeket elláttak egy forgó tengellyel is, a csőszerű alkatrészek vágása érdekében. 

 

2.6.11. ábra Forrás: http://www.saegeboerse.de; http://www.vialas.de 

http://www.vialas.de/
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2.6.12. ábra Forrás: http://www.machinery.co.uk; http://www.youtube.com/user/BLMGROUPchannel 

A valódi 3D-s vágáshoz arra van szükség, hogy a lézersugártengely a tér minden irányában állhasson, mint egy 

gömb középpontjából induló, a gömb felszínére normális irányú vektorok, azzal a kiegészítéssel, hogy a gömb 

középpontja a munkatéren belül tetszőleges helyen lehet. Ennek megvalósítására a lézertechnikában két 

rendszert alkalmaznak: CNC-vezérlésű derékszögű koordináta-rendszerhez kötött és karos robotot. Mind a két 

esetben a vágófejet mozgatják (kivétel persze lehet, de csak indokolt esetben, például egy meghatározott 

alkatrész tömeggyártása érdekében). 

A derékszögű koordináta-rendszerhez kötött CNC-vezérlésű sugárvezetés esetén legalább 5 programozható 

tengelyre, szimultán tengelymozgásra van szükség. Ebből három tengely mentén lineáris, a maradék kettő 

mentén forgó mozgásra van szükség. Ezt a rendszert CO2- és szilárdtestlézerek esetén egyaránt lehet használni. 

A tengelyek szokásos elnevezései: 

X a vízszintes sík egyik iránya, jellemzően a leghosszabb mozgási lehetőség iránya 

Y a vízszintes sík X-re merőleges iránya 

Z az X-Y irányok által meghatározott síkra merőleges irány 

A forgás az X iránnyal párhuzamos tengely körül 

B forgás az Y iránnyal párhuzamos tengely körül 

C forgás a Z iránnyal párhuzamos tengely körül 
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2.6.13. ábra Forrás: Trumpf 

A robotos sugárvezetésre az autóiparban kifejlesztett robotokat használják. Azok rendelkeznek minden olyan 

funkcióval, amilyenekre a lézersugaras technológiáknál szükség lehet. Többnyire hat csuklópontjuk van, 

melyeket forgótengelyeknek is tekinthetünk. Amennyiben a robotot egy lineáris tengelyre szerelik, jelentősen 

megnövelhető a robotos rendszer munkatere, amely egyébként lényegesen kisebb, mint a derékszögű 

koordináta-rendszerhez kötött CNC-vezérlésűé. A robotos rendszer hátránya, hogy megszorítások nélkül csak 

szilárdtestlézerekhez használható, melyeket optikai szálban lehet vezetni. Persze itt is lehetnek kivételek. Kis 

tömegű és ennek következtében kis teljesítményű CO2-lézersugárforrást fel lehet szerelni az utolsó vagy az 

utolsó előtti karra, és a CO2-lézersugarat onnan már viszonylag könnyű tükrökkel a lézeres megmunkálófejhez 

vezetni. Az ilyen rendszereket gyakran használják alakos műanyag alkatrészek vágására. 

 

2.6.14. ábra Forrás: http://www.emeraldinsight.com; http://www.vdma-e-market.com 

http://www.emeraldinsight.com/
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2.6.15. ábra Forrás: Bay Zoltán Kutatóintézet, Budapest 

A 3D-s vágórendszereket az esetek döntő többségében térbeni lemezszerű alkatrészek vágására alkalmazzák. 

Ilyenek például a járművek mélyhúzott karosszéria-alkatrészei. Gazdaságossági és termelékenységi okokból 

tömeggyártásra nem alkalmasak, de új karosszériák gyártás-előkészítésénél ma már nélkülözhetetlen. A 

mélyhúzó szerszám elkészülte után, de még a kivágószerszám legyártása előtt néhányszor tíz darabot a 

mélyhúzott termékből a végleges alakra kell hozni, a körbevágást és az áttörések kivágását 3D-s 

lézerberendezéssel kell megoldani. Ezekkel a próbadarabokkal ellenőrzik a tervezett geometriától való 

eltéréseket, a mechanikai jellemzőket, a szerelési és festési teszteket stb. Módosítás, változtatás igénye esetén 

lényegesen olcsóbban és gyorsabban lehet az új darabot elkészíteni, mintha új kivágószerszámot kellene 

készíteni. 

A 3D-s lézersugaras vágás vezérlőprogramjának elkészítése lényegesen bonyolultabb feladat, mint a 2D-s 

vágásé. Ebben az esetben a mozgó lézerfej munkadarabbal való ütközésének veszélyével is számolni kell. Külön 

problémát jelent a vágási sebesség kívánt értéken tartása, mert a sarkoknál a lézerfejnek ostorozó mozgást kell 

végeznie, amit a motorok nem tudnak a kívánt dinamikával és pontossággal megvalósítani. 

A tervezésnél arra is gondolni kell, hogy a lézerfej nem tudja, hogy a megmunkálandó darab valóban a kívánt 

helyen és pozícióban van. A darabnak a lézerberendezés koordináta-rendszeréhez képest jól ismert helyen és 

pozícióban kell lennie, mert csak így programozható a mozgás. Erre szolgálnak a pozicionáló készülékek, 

melyeket előre meg kell tervezni, le kell gyártani. Ezek többnyire lézersugárral vágott lemezekből összerakott 

készülékek, melyekhez képest a vágandó lemezalkatrész pozíciója jól ismert. 

A 3D-s vezérlőprogram létrehozása csak számítógép segítségével lehetséges. A tervezők munkáját számos 

segédprogram támogatja. Ennek ellenére nem kerülhető el, hogy a készülék beállítására és a mozgásprogram 

tesztelésére kellő időt és figyelmet szánjanak. 



 A lézersugaras vágás  

 74  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.6.16. ábra Forrás: http://www.usinenouvelle.com; http://www.blechprofi.de 



   

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. fejezet - A lézersugaras hegesztés 

1. A lézersugaras hegesztés elve 

A lézersugaras vágást követően a legelterjedtebb lézersugaras anyagmegmunkáló technológia a lézersugaras 

hegesztés. Két változata van: 

• hővezetéses 

• mélyvarratos 

Energetikai és fizikai jelenségek szempontjából két változata van, melyek a lézersugárnak a darab felületén 

kialakuló teljesítménysűrűségétől függenek. 106W/cm2-nél kisebb teljesítménysűrűség esetében a hővezetéses 

hegesztés feltételei vannak meg (alumínium esetén a határ ~5 * 106W/cm2). A határ fölött – egy új fizikai 

jelenség következtében – a mélyvarratos hegesztés feltételei szabályozzák a technológiai folyamatot. 

A hegesztéshez CO2-, szilárdtest- (Nd:YAG rúd-, korong- és szál-) vagy diódalézert lehet használni. Fémek 

esetében a két hullámhosszúság-tartománynak (távoli és közeli infravörös) eltérőek az abszorpciós 

tulajdonságai. Acélokra nézve szobahőmérsékleten a távoli infravörös hullámhosszúság abszorpciója 10% 

körüli, a közeli infravörösnek 35% körüli. A két hegesztési változat jellegzetességeinek összehasonlítását segíti 

a 3.1.1. táblázat. 

 

3.1.1. ábra 

Technológiai szempontból, illetve a tervezőmérnöknek lényeges, hogy milyen varratalak hozható létre az egyes 

technológiákkal. Egy közelítő összehasonlítást tesz lehetővé a 3.1.2. táblázat. 
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3.1.2. ábra 

A 3.1.2. táblázatban szemléltetett viszonyok azért alakulnak a látott módon, mert az egyes hőforrásoknak eltérő 

az energiatartalmuk, ahogyan azt a 3.1.3. táblázat mutatja. 

 

3.1.3. ábra 

A 3.1.3. táblázat adatai arra hívják fel a figyelmünket, hogy egy adott térfogatú anyag (a varrat térfogata) 

megolvasztásához mennyi időre lesz szükségünk. Minél kisebb az energia intenzitása, annál hosszabb időre. Ez 

az idő azonban a táblázatban szereplő adatokkal nem egyenesen arányos, mert minél kisebb intenzitással tudjuk 

a darabbal a hőenergiát közölni, annál tovább tart a megolvasztás. Ez idő alatt pedig a hegesztendő anyag a 

hővezető képességének megfelelő intenzitással folyamatosan elvezeti a betáplált energiát. Ezzel két kedvezőtlen 

hatás jár együtt: nő a megolvasztáshoz szükséges idő és nő a darab átlaghőmérséklete, a szükségszerűen 

betáplált energia. Mivel a hővezetés fizikai jelenségéből fakadóan az energiabetáplálás során a munkadarab 

különböző részeiben különböző hőmérséklet-különbségek (termikus gradiensek) alakulnak ki, a hőtágulási 

együttható miatt ennek mechanikai feszültségkülönbség, rossz esetben vetemedés lesz az eredménye. 

A két lézersugaras hegesztést – a hővezetésest és a mélyvarratost – könnyű megkülönböztetni egymástól, ha a 

varratra merőlegesen metszeti csiszolatot készítünk. A hővezetéses hegesztés esetén egy fél lencse alakú, a 

mélyvarratos esetben egy répa alakú varratot láthatunk. 

A két varratalak kialakulásának fizikai okai vannak, ahogyan azt a 3.1.4. ábra érzékelteti. 
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3.1.4. ábra 

2. Hővezetéses hegesztés 

A hővezetéses hegesztés azt jelenti, hogy a darab felszínére jutó lézersugár energiája (amely mint tudjuk, 1 mm-

nél nagyságrendekkel kisebb mélységig hatol be a fémes anyagba) csak hővezetéssel tud a mélyebb rétegekbe 

jutni. Képzeljünk el tehát a darab felületén egy kb. 10nm vastag, a lézersugár darab felületén megjelenő 

foltjának megfelelő átmérőjű, nagyon vékony korongot. Ez lesz a hőforrásunk, ahonnan a darab mélyebb részei 

felé hővezetéssel terjed az energia. Nem hűl le, mert a lézersugártól az energia utánpótlása folyamatos. Első 

közelítésben az egyszerűsítés érdekében azzal most ne foglalkozzunk, hogy a darabunk felszínén lévő kis 

korongban nem egyenletes az energiaeloszlás, vagyis a hőmérséklet. 

Az energiaforrásunkat jelentő kis korongba a lézersugárból folyamatosan, mindig azonos mennyiségű energia 

érkezik. Az a kérdés, hogy ebből mennyit vezet el a munkadarabunk anyaga az anyag belseje felé. 

Ennek megválaszolásához leginkább azt kell tudnunk, hogy mekkora a termikus gradiens (mekkora 

hőmérséklet-különbség alakult ki a vékony korongunk és az anyag belseje között). Mivel minden más paraméter 

(hővezetéshez rendelkezésre álló keresztmetszet, hővezetési együttható, fajhő stb.) változatlan, a vékony 

korongunkból elvezetett hőmennyiség csak a termikus gradiens nagyságától függ. Ezt írja le Fourier I. törvénye, 

amelyet többféleképpen is leírhatunk: 

3.1. egyenlet - (3-1) 

 

A (3-1) azt jelenti, hogy az A felületre merőlegesen, a hővezető képességű anyagban,  termikus 

gradiens esetén, dt idő alatt Q hőmennyiség áramlik keresztül (az egyenlet jobb oldalának azért negatív az 

előjele, mert a hőáram a termikus gradiens vektorral ellentétes értelmű, a hőmennyiség mindig a nagyobb 

hőmérsékletű hely felől áramlik a kisebb felé). 
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Más megfogalmazásban: 

3.2. egyenlet - (3-2) 

 

ami azt jelenti, hogy JQ hőáram alakul ki a jQ, felületegységre vonatkoztatott hőáramsűrűség következtében. 

Amennyiben a lézersugár által a vékony korongunkba időegység alatt jutó energia, illetve hőmennyiség 

nagyobb, mint amennyit az anyag el tud vezetni, a korongunk, majd annak környezete folyamatosan melegedni 

fog, végül megolvad. Ebben a folyamatban persze – a termikus gradiens növekedése miatt – folyamatosan nő a 

korongból elvezetett hőmennyiség. 

A (3-1) Fourier-egyenletből az is következik, hogy a hővezetés iránya a termikus gradiens irányával egyező 

(csak ellentétes értelmű). Ezért lesz a hővezetéses lézersugaras varrat keresztmetszetének alakja fél lencse 

formájú. 

Mindezek alapján az is világos, hogy miért marad hővezetéses jellegű a lézersugaras hegesztés az alumínium 

esetében akkor, amikor az acél már a mélyvarratos hegesztés termikus viszonyai között van. Azért, mert az 

alumínium  hővezetési együtthatója lényegesen nagyobb, mint az acélé (lAl= 237 W/mK, lacél=45…55W/mK), 

vagyis hiába juttatunk időegység alatt sok energiát az alumíniumba, az nagyon sokat elvezet, kevés marad a 

megolvasztáshoz. A közismert fémek közül az ezüst esetén a legrosszabb a helyzet, mert annak 427W/mK a 

hővezetési együtthatója. Az alumínium hegesztéséhez tehát nagyobb teljesítménysűrűségű lézersugárra van 

szükség, mint az acéléhoz. 

Abban a pillanatban, amikor megjelenik az olvadék, mert a munkadarab nem tudott akkora hőmennyiséget 

elvezetni, mint amekkorát a lézersugárral a felületi vékony korongjába juttattunk, új fizikai jelenséggel kell 

számolnunk. 

A szilárd halmazállapot a hővezetés mechanizmusában ugyanis azt jelentette, hogy az anyagot alkotó részecskék 

(fémek esetében az atomok, pontosabban az elektronjaik egy részétől megszabadult fémionok) a térben 

egymáshoz képest meghatározott távolságra lévő pontok körül rezegtek. Az anyag hőmérsékletének 

(energiatartalmának) növelése pedig azt, hogy a részecske számára meghatározott pont körüli rezgésének 

amplitúdója megnőtt. A hővezetés során az egymáshoz közeli részecskék egymásnak adták át rezgési 

energiájukat úgy, hogy közben helyüket nem változtatták. 

Nem így az olvadékállapot elérésének pillanatától, amikor a szilárd állapothoz képest lényegesen nagyobb 

rezgési amplitúdójú részecskék már haladó mozgást is képesek végezni. Ezt a jelenséget (hőtranszport-

mechanizmust) nevezzük hőáramlásnak, amely lényegesen nagyobb hőtranszportot eredményez, mint a vezetés. 

A nagy energiával rendelkező részecskék nem közvetítő részecskéken keresztül juttatják a melegebb helyről a 

hidegebb felé az energiát, hanem maguk viszik odébb. 

Az olvadék megjelenésével tehát a hőtranszport intenzívvé válik. Az olvadék megjelenésének van még egy, a 

folyamatokat alapvetően befolyásoló következménye. Számolnunk kell a fajlagos határfelületi 

energiakülönbségekkel, ahogyan a hétköznapi szóhasználatban mondják, a felületi feszültséggel, illetve annak 

hőmérsékletfüggésével. 

A fajlagos határfelületi energia kifejezés már sugallja, hogy ennek transzportfolyamatok lesznek a 

következményei, mert az anyagban az energiakülönbség ki akar egyenlítődni, még akkor is, ha ennek érdekében 

anyagot kell mozgatni. Az olvadék különböző részeiben lévő energiakülönbség lesz a transzportfolyamat 

energiafedezete. 

A tiszta folyadékok felületi feszültsége csökken a hőmérséklet növekedésével (lásd Eötvös-szabály). (A 

nagyobb felületi feszültség azt jelenti, hogy a felület határán lévő részecskék jobban vonzzák egymást.) Ennek 

az a következménye, hogy a lézersugár energiája által megolvasztott anyag felületén áramlás indul be. 

Most már arra is figyelnünk kell, hogy például egy ideális, Gauss-eloszlású nyaláb közepén nagyobb a 

teljesítménysűrűség, mint a szélén. A korábban homogén hőmérséklet-eloszlású, nagyon vékony, lézersugarat 
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elnyelő korongunknak muszáj a hőmérséklet-különbségével is foglalkoznunk, ugyanis ez indítja be az olvadék 

felszínén az áramlást. 

Az olvadék felszínének hőmérséklet-különbsége (termikus gradiens) tehát felületifeszültség-különbséget 

eredményez, ami az úgynevezett Marangoni-effektushoz vezet. Erősen leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a 

folyékony halmazállapotú anyag felületén lévő hőmérséklet-különbség anyagáramlást indukál. Ennek leírására 

szolgálnak a Navier–Stokes-egyenletek. A hallgatók (a tananyag olvasói) bizonyára megbocsátják, hogy 

ezeknek az egyenleteknek az ismertetésétől és értelmezésétől eltekintünk. Magyarázatul legyen elég annyi, hogy 

a Navier–Stokes-egyenletek ugyan tiszta matematikai értelemben is fontosak, de a széles körű alkalmazás 

ellenére a matematikusok eddig még nem találtak bizonyítékot a háromdimenziós egyenletek érvényességére. A 

Navier–Stokes-egyenletek úgynevezett „létezési és simasági” problémájának megoldását olyan nagy 

fontosságúra becsülik, hogy az amerikai Clay Matematikai Intézet „az ezredév hét legfontosabb matematikai 

problémái” egyikének tartja, és megoldója számára egymillió dolláros jutalomdíjat tűzött ki. 

A remélhetőleg megbocsátható egyszerűsítés után maradjunk annyiban, hogy a lézersugárral létrehozott olvadék 

felszínének hőmérséklet-különbsége anyagáramlást indít be. Már csak az a kérdés, hogy ennek milyen hatása 

van a hővezetéses lézersugaras hegesztés folyamatára. Azt bizonyosan látjuk, hogy az áramlás hatására az 

olvadék felszínén abszorbeált energia gyorsabban jut a mélyebb rétegekbe, mint amikor még szilárd 

halmazállapotú volt és nem volt áramlás. 

Van azonban még egy összefüggés, amelyről jó, ha tudunk. Az Eötvös-szabály a tiszta folyadékok felületi 

feszültségére érvényes. A technikai anyagaink olvadékai az esetek többségében nem tekinthetők ilyeneknek. Az 

újabb hatás, amelyet figyelembe kell vennünk, a felületi feszültség függése az olvadék összetételétől. A felületi 

feszültség nagyságának ez a két függése (hőmérséklet és összetétel) egyszerre érvényesül, vagyis a kettő 

eredőjével kell számolnunk. Ezt matematikai egyenletekkel már tényleg reménytelen egzakt módon leírni. 

Tendenciákat, egyes esetekre érvényes néhány adatot már ismerünk, de ez a gyakorlat sokszínűségi igényét nem 

elégíti ki, viszont tudunk a létezéséről. Van például a gyakorlat szempontjából kellő pontosságú ismeretünk 

arról, hogy a vasötvözetekben jelen lévő kén nagyon kis koncentrációban (0,01%-os nagyságrendben) nagyon 

erősen változtatja az olvadék felületi feszültségét. Nem lehetünk tehát biztosak abban, hogy egy lézersugárral 

létrehozott olvadéktócsa közepe a felületen kifelé vagy befelé áramlik. Kísérleti bizonyítékok vannak arra, hogy 

ezek az áramlások rendkívül intenzívek lehetnek, tehát nem szabad a hatást alábecsülni. 

 

3.2.1. ábra 

A 3.2.2. ábra egy számítógépes modell számítási eredményeinek grafikus megjelenítését mutatja. Látszik, hogy 

az olvadékban hely szerint változó irányú és sebességű olvadékáramlás van. A tócsa nyújtott alakja annak 

következménye, hogy a lézersugár jobbról balra halad a munkadarabhoz képest. 
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3.2.2. ábra 

A hővezetéses hegesztést többnyire I-varratok (tompavarrat) létrehozására alkalmazzák, hozaganyag nélkül. 

Hagyományos hegesztőeljárásokhoz képest lényegesen nagyobb az anyagpárosítások lehetősége, egymástól 

lényegesen különböző összetételű ötvözetek is jól egyesíthetők (3.2.3. ábra). A hegesztett kötések szilárdsági 

jellemzői is jók, ahogyan azt a 3.2.4. ábrán látható szakítóvizsgálat próbateste is mutatja. A próbatest a vizsgálat 

során nem a varratban vagy annak hőhatásövezetében szakadt. 

 

3.2.3. ábra Forrás: http://www.laser-owl.de; http://www.rjlasertechnik.de; http://www.soutec.com 

http://www.laser-owl.de/
http://www.rjlasertechnik.de/
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3.2.4. ábra Forrás: http://www.schweisstechnik.at 

A tompavarratos lézersugaras hegesztésnek jellemző hibái vannak (3.2.5. ábra): 

• kifröccsenéses anyaghiány (rossz esetben lyuk) 

• koronaoldali anyaghiány, hidegfolyás 

• gyökoldali anyaghiány, hidegfolyás 

• porozitás 

• repedés 

• fröccsgolyók a lemez felületén 

• illesztési hiba 

 

3.2.5. ábra 

3. Mélyvarratos hegesztés 

A mélyvarratos hegesztés a lézersugaras hegesztés kitüntetett technológiája, mert ennek csak egy alternatív 

technológiája van, az elektronsugaras hegesztés. Megjegyzendő, hogy az elektronsugaras hegesztés esetén a 

hegesztendő darabnak (de legalább a hegesztés közvetlen környezetének) vákuumban kell lennie, ami a 

lehetséges alkalmazási területeket erősen korlátozza, a technológiai ütemidőt jelentősen növeli (minden darabot 

vákuumozni kell). 

A lézersugaras mélyvarratos hegesztés kialakulásának folyamata ugyanúgy kezdődik, mint a hővezetésesé. 

• A munkadarab felületére érkező fotonok < 1mm mélységben elnyelődnek, felhevítik a felszíni réteget. 

• A felszíni rétegből az anyag belseje felé hővezetéssel, a környezet felé hősugárzással tud energia távozni. 

• A lézersugárral az anyag felszíni rétegébe juttatott energia lényegesen nagyobb, mint az abból távozó, mert a 

lézersugár teljesítménysűrűsége nagy. Ezért hamar megolvad. 
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• Az olvadékfilm felületén megmarad a lézersugár nagy teljesítménysűrűsége, ami intenzív olvadékáramlást 

képes indukálni, gyorsan nő az olvadék mennyisége. 

• Eddig tartott a hővezetéses hegesztés folyamata. Ha a lézersugárból időegységenként származó energiát 

felemészti a hővezetéses és sugárzásos veszteség, valamint az olvasztáshoz szükséges energiaigény, akkor 

beáll a termikus egyensúly. A lézersugár energiája egyenletes olvasztást tesz lehetővé. Ennek az 

egyensúlynak megfelelő energiabetáplálási intenzitás fölött az olvadék hőmérséklete növekszik, felszínének 

hőmérséklete elérheti a forráspontot. 

• Kellően nagy lézersugár-intenzitás (106W/cm2) esetén az olvadék felszíne túlhevül, gőzhalmazállapotba jut. 

• Az intenzív fémgőzképződés az olvadék felszínén növekvő nyomást eredményez, ami torzítja az olvadék 

felszínét, mert arra fúvó hatást gyakorol. Az olvadék felszíne behorpad. 

• A lézersugár által megvilágított területen – a behorpadás következtében – megnő az abszorpciós felület, tehát 

időegység alatt több energia jut az olvadékba, mint korábban, pedig a lézersugár teljesítménye nem változott. 

• Az időegység alatt elnyelt energia növekedése azt eredményezi, hogy a fémgőzképződés intenzitása nő, nő a 

gőznyomás az olvadék felszínén, az olvadék még jobban behorpad, még nagyobb felületen képes a lézersugár 

energiáját elnyelni. 

• A folyamatban kialakul egy „mélyedés”, amelyet a fémgőzképződés intenzitása tart fenn. 

• Az olvadék alakját meghatározó erőegyensúlynak három főszereplője lett: a fajlagos határfelületi energia 

(felületi feszültség), a bemélyedés alja és teteje között létrejött metallosztatikus nyomás és a gőznyomás. 

• Az olvadék bemélyedése addig nő, amíg a gőzképződés intenzitása, a gőznyomás meg bírja tartani az olvadék 

falát. 

Kellően kis lézersugár-foltátmérő (így nagy teljesítménysűrűség) esetén a bemélyedés mélysége lényegesen 

nagyobb lehet, mint a tócsa átmérője. Így alakul ki a nagy mélység/szélesség arányú, karcsú varrat. A varrat 

mélységét a lézersugár teljesítménye, teljesítménysűrűsége, fókuszhelyzete és a hegesztési sebesség 

befolyásolja. A varrat alakját tehát több tényező megfelelő összehangolásával lehet meghatározni. 

 

3.3.1. ábra 

Mivel a lézersugár halad a darab felületén, ezért az olvadéktócsa és benne a bemélyedés is. A bemélyedés 

alakja, a mélység/szélesség aránya miatt ezt inkább gőzcsatornának nevezik, amely egy banánívűre görbült 

gyökérre hasonlít. Ebbe a gőzcsatornába „bele lehet látni”. Az angol nyelvű szóhasználat, a keyhole (kulcslyuk) 

is erre utal. Ha mi nem is, de a lézersugár „belelát” a csatornába, és az olvadék felszínén nem abszorbeálódó 

fotonok reflektálódnak, majd az olvadékfal másik pontja felé tartanak. A lézersugár folyamatos tükröződésekkel 

jut a csatorna aljára. A hegesztés irányában haladó csatorna körül áramlik az olvadék. Az áramlás a csatorna 

falánál a leggyorsabb (mintha a vízbe dugott ujjunkat mozgatnánk). 
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3.3.2. ábra 

A csatornába jutó lézersugár csaknem teljes mértékben elnyelődik. Ez az oka annak, hogy 106W/cm2-nél 

nagyobb teljesítménysűrűség esetén az egységnyi lézersugár-energiával időegység alatt több fémet lehet 

megolvasztani, mint kisebb teljesítménysűrűség esetén. A mélyvarratos hegesztésnek tehát jobb a hatásfoka, az 

energiahasznosító képessége, mint a hővezetésesnek. 

A gőzcsatornából folyamatosan áramlik ki a fémgőz, amely keveredik a hegesztésnél mindig használandó 

védőgázzal. A valóságban tehát fémgőz és védőgáz keveréke van a tócsa fölött (a csatornát mindig körülöleli az 

olvadék). Mivel a gáz-gőz keverék is anyag, a lézersugár abban is képes elnyelődni, azt is képes túlhevíteni. A 

túlhevítés eredménye a plazmaállapot (szabad elektronok és ionizálódott atomok keveréke). A plazmaállapot 

kialakulása újabb nyomásnövekedéssel jár, ami segíti a csatorna fenntartását. 

Van azonban a plazmaképződésnek egy negatív hatása is. A térben hirtelen megszaporodott szabad elektronok 

intenzívebben képesek elnyelni a lézersugár energiáját, vagyis a plazma hőmérséklete fog növekedni, ezért 

kevesebb energia jut a fém megolvasztására. 

Helytelenül választottuk meg a mélyvarratos hegesztés paramétereit, ha a plazmaképződés túl intenzívvé válik. 

Szélső esetben annyira megnövekedhet a gőz-plazma nyomása, hogy az apró plazmafelhő elszakad a darab 

felületétől, és a lézersugár irányába felemelkedik. Ilyen esetben a gőz-plazma olyan sok energiát emészt fel a 

lézersugárból, hogy a csatornába már nem jut elegendő. A csatornában csökken a nyomás, kisebb lesz az 

abszorbeáló felület, tovább csökken a nyomás, majd a csatorna összeesik, megszűnik a mélyvarratos hegesztés 

folyamata. Mivel megszűnt a folyamatos, intenzív gőzutánpótlás, a plazma is összeesik, és elölről kezdődik a 

csatorna kialakulásának folyamata. A hegesztés mentén eredményül egy nagyon ingadozó mélységű, ráadásul 

pórusokkal teli varratot kapunk. A gőzcsatorna úgy is meg tud szűnni, hogy a teteje összezár, az olvadékban 

fémgőzbuborék marad. Amikor kristályosodik az olvadék, kondenzálódik a fémgőz, a helyén üreg marad. 

A mélyvarratos hegesztés során tehát a plazmaképződés kedvező a csatorna stabilitása szempontjából, 

túlhevítése viszont kifejezetten káros mind a csatorna stabilitására, mind a varrat minőségére. Ebből következik, 

hogy a plazma hőmérsékletére nagy figyelmet kell fordítani, védekezni kell a túlhevülése ellen. Ennek 

legegyszerűbb módja a védőgázas hűtés. A mélyvarratos hegesztésnél alkalmazott védőgáznak tehát két szerepe 

van: 

• védi az olvadékot a levegő oxidáló hatásától, illetve 

• hűti a plazmafelhőt. 
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A legjobb hűtőhatást – fizikai tulajdonságai miatt – a hélium biztosítja, ennek következtében azonos egyéb 

körülmények esetén ezzel lehet mélyebb varratot létrehozni. A szokásos védőgázok (hélium, argon, nitrogén, 

szén-dioxid, gázkeverékek) közül azonban ez a legdrágább. 

A mélyvarratos hegesztésnek – a hagyományos hegesztési varratokra is jellemzőkön túl – van egy speciális, 

csak rá jellemző hibajelensége, a bukdácsoló hegesztés (humping effect). Ez egy jól látható varrathiba, amely az 

olvadék helyenkénti kifröccsenésének következménye (3.3.3. ábra). A kifröccsenésnek oka lehet a hegesztett 

anyagok felületi tisztátalansága is, de most nem erről van szó. Az előző leírásból azt hihetnénk, hogy a csatorna 

(vagy ahogyan sok szakirodalomban nevezik, a kapilláris) kialakulása és fennmaradása a nyugodt folyamat. 

Valójában egyáltalán nem az. 

 

3.3.3. ábra 

A gőzképződés dinamikája, a túlhevülés egyenetlen mértéke (hely és idő szerint változó) és a plazmaállapot 

jellemzői az olvadékfront rendkívül intenzív mozgását eredményezi. Ennek hátterében az az eddig nem tárgyalt 

jelenség húzódik, hogy a lézersugár abszorpciójának mértéke nagyon erősen függ a felületi normális és a 

lézersugár által bezárt szögtől (3.3.4. ábra). Bármennyire is meglepő, a felületre nagyon lapos szögben érkező 

lézersugár abszorpciója lényegesen nagyobb, mint merőleges beesés esetén. (Ennek nagy hatása van a 

lézersugaras vágási rés geometriájának kialakulására is.) Az abszorpció mértéke persze még a lézersugár 

polarizáltságának is függvénye. A csatorna falának hullámzása (ahogyan a vízfelszín is teszi a szélben) változó 

szöghelyzetet, vagyis változó abszorpciót eredményez. 

 

3.3.4. ábra 
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3.3.5. ábra 

Mindezek a hatások az olvadék dinamikus mozgását eredményezik (3.3.5. ábra). Különösen a nagy hegesztési 

sebességek (vheg>10 m/perc) esetén, a gőzképződés és az olvadékmozgás dinamikájának kölcsönhatásaként, 

néhány hullámmozgási periódus után extrém nagy kinetikus energia halmozódik fel az olvadékban, ami 

kifröccsenéshez vezet. A jelenség egzakt leírása számottevő matematikai apparátust igényel. Sikeres 

módszernek bizonyult a káoszelmélet alkalmazása (3.3.6. ábra). 

 

3.3.6. ábra 

4. Távhegesztés és röptében hegesztés (remote 
welding) 
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A remote welding kifejezés a lézertechnikák és lézertechnológiák tárgykörében vált közismerté, manapság is itt 

alkalmazzák leggyakrabban. Az angol eredetű kifejezés szabad fordításban távhegesztést jelent, ami a technikát 

csak szűken értelmezve fedi. 

Általános jellemzéséül három fontos momentumot lehet kiragadni: 

• termikus hatásra kialakuló új, oldhatatlan kötési technológia 

• a munkadarab anyagához illő lézersugár-teljesítmény 

• jó sugárminőség 

Az utóbbi momentum különös jelentőséggel bír, hiszen ez a lézersugár-alkalmazási technika akkor kezdett 

elterjedni, amikor a lézersugárforrást gyártó cégek a korábbiaknál jobb sugárminőséget eredményező 

berendezésekkel jelentek meg a piacon. Ez érvényes a CO2- és a szilárdtestlézerekre egyaránt. 

A remote welding gyors terjedésének alapvető oka, hogy a hagyományosként számon tartott hegesztési (és 

rokon) technológiákkal elérhető termelékenységet akár 60%-kal is meg lehetett növelni az új technológiával. Ez 

a gazdasági szempontból is figyelemreméltó lehetőség gyorsan felkeltette az ipar érdeklődését, különösen a 

járműkarosszéria-építés területén. 

 

3.4.1. ábra 

A remote welding alkalmazásának alapfeltétele tehát a jó sugárminőség. Ennek jellemzése ezért kiemelten 

kezelendő. 

A remote welding technológia a korábbi lézersugaras megmunkálófejekhez képest új szerkezeti megoldásokat is 

igényelt. A fejlesztési irányok alkalmazásspecifikusak. Egyaránt léteznek egyedi és sorozatgyártásban készülő 

eszközök, megoldások. 

Mindegyik megoldásra érvényes, hogy a lézersugár haladási irányában az utolsó optikai elem és a munkadarab 

közötti távolság lényeges növekedése miatt olyan feladatokat kellett megoldani, amilyenek korábban nem 

jelentkeztek. Különösen érvényes ez a technológia folyamatszabályozása területén. 

4.1. A lézersugár alkalmazhatósága remote welding 
technológiára 

A remote welding technológia alkalmazhatóságához nagyon jó minőségi mutatókkal rendelkező lézersugárra 

van szükség. Ez ugyanis alapvetően meghatározza a fókuszálhatóság mértékét, vagyis hogy a sugárforrásból 

származó teljesítményt milyen kis területre lehet koncentrálni. A hegesztéshez szükséges teljesítménysűrűség 

nagy fókusztávolságú sugárnyaláb esetén csak akkor biztosítható, ha nagy fókusztávolság esetén is kicsi a 

fókuszfolt mérete, kellően nagy a teljesítménysűrűség. A 3.4.1.1. ábra erre utal. 
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3.4.1.1. ábra 

A 3.4.1.1. ábra azt mutatja, hogy a remote welding legalább 4kW lézersugár-teljesítményt igényel, de megenged 

10-nél nagyobb sugárparaméterszorzat-értéket (BPP) is. Ez az állásfoglalás a 2005 körüli időig volt jellemző. 

Abban az időben azonban megjelentek az első nagy teljesítményű szállézerek, illetve a bizonyos tekintetben 

ezek konkurenciájának számító diszklézerek. Ezek sugárminősége a kis teljesítmények tartományában már 

akkor jobb volt, mint a hagyományosnak tekinthető CO2- vagy Nd:YAG rúdlézer-sugárforrásoké. Akkor azt 

jövendölték, hogy egy bizonyos fényteljesítményig ez így is marad. A tudomány és a technika gyors fejlődése 

azonban mást hozott. 

A sugárforrások fejlődésének és a lézersugaras hegesztésben rejlő remote welding lehetőségeit a 3.4.1.2. ábra 

érzékelteti. Ahogyan javul a lézersugár minősége, úgy nő a hegesztésre alkalmas fókusztávolság. 

 

3.4.1.2. ábra 

A 3.4.1.3. ábra a sugárparaméter-szorzat, a fókuszfolt átmérője és a fókusztávolság függvényében mutat 

mélyvarratos hegesztésre technológiai adatokat. A varratmélység és hegesztési sebesség összefüggésében az 

látszik, hogy a sugárparaméter-szorzat és az ezzel szoros összefüggésben lévő fókuszfoltméret van a legnagyobb 
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hatással a hegesztési teljesítményre. Az is látszik, hogy a lézersugár hullámhosszúsága ebben az 

összehasonlításban nem befolyásolja a hegesztési teljesítményt. 

 

3.4.1.3. ábra 

Amint láttuk, a sugárminőség javulása a fókuszálhatóság javulását, vagyis a fókuszfolt méretének csökkenését 

eredményezi, aminek következménye a teljesítménysűrűség növekedése. Ez ahhoz vezet, hogy a mélyvarratos 

hegesztésben a varrat mélységének és szélességének hányadosa nő, vagyis karcsúbb varratokat lehet létrehozni. 

 

3.4.1.4. ábra 

 

3.4.1.5. ábra 

4.2. Folyamatfelügyelet a remote welding technológiában 

A modern szilárdtestlézerek sugárminőségének erős javulása, illetve egyes CO2-lézerek nagyon jó 

sugárminősége új utat jelölt ki az ipari gyártás stratégiájában. Az új stratégia kulcsa az erősen megnövelt 

fókusztávolság. 

Az új stratégiával szükségszerűen együtt járt a gyártási minőség biztosításának igénye, kérdésköre. Az új 

technológia oly mértékben különbözik a hagyományosnak tekintett hővezetéses és mélyvarratos lézersugaras 

hegesztéstől, hogy a korábbi módszerek nem voltak alkalmazhatók. A szélső esetben több mint 1m-es távolság a 
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lézerfej, a lézersugár haladási irányában utolsó optikai elem és a hegesztés helye között kérdésessé teszi, hogy a 

korábban kidolgozott minőségbiztosítási elvek egyáltalán használhatók-e. A remote welding ipari környezetben 

való elterjedésének azonban feltétele volt a folyamatfelügyelet megvalósíthatósága. 

Le kell szögezni, hogy a folyamatfelügyelet korábbi fizikai alapelveinek megváltoztatására nincs és nem is volt 

szükség. A sugárminőség javulása, a nagy fókusztávolság ugyanis nem eredményez lényegi változást a 

lézersugár-anyag kölcsönhatásban. 

A folyamatfelügyelet szempontjából az egyetlen lényeges különbség a hagyományos lézeres és a remote 

welding technológiák között a jelentősen megnövekedett távolság a lézerfej és a munkadarab között. Ebből 

következik, hogy a figyelmet azokra a szenzorokra kell fordítani, melyek a lézersugár-anyag kölcsönhatás 

helyszínére irányulnak, a szenzorok működési tartományát pedig optimálni kell a megnövekedett távolságra. A 

remote welding alkalmazások jelentős része átlapolt I-varrat létrehozására irányul. A stratégiák kidolgozásánál 

külön kell választani a CO2- és a szilárdtestlézerek esetét. 

4.2.1. Folyamatfelügyelet a CO2-lézeres remote welding esetén 

Az 1600mm-es fókusztávolságú hegesztés a technika mai állása szerint valóságnak számít. Stratégiai 

szempontból ennek következménye, hogy a lézersugár-anyag kölcsönhatás területére irányuló lézersugárral 

koaxiálisnak kell lennie a megfigyelésnek. Csak így biztosítható ugyanis, hogy a megfigyelő szenzor látóterében 

csak a megmunkálási (hegesztési) terület legyen. 

Tudatában kell lennünk annak, hogy ugyanúgy, ahogyan a lézersugaras hegesztés, a folyamatfelügyelet is 

elektromágneses sugárzás segítségével valósul meg. A megmunkáló (hegesztő) és a felügyeleti sugárzás közötti 

különbség a hullámhosszúságban és a sugárzás intenzitásában van. 

Az ilyen filozófiájú sikeres scann-rendszerek közül a Trumpf gyártmányú „TrumaScan L4000” és a Rofin Sinar 

„RWS Remote Welding System” emelhető ki. Közös jellemzőjük, hogy a nagy munkaterület mellet Z-irányú 

pozicionálás lehetőségét is kínálják. 

 

3.4.2.1.1. ábra 

Az érzékelés és a lézersugár integrációja szempontjából ez azt jelenti, hogy az érzékelőegységnek mindenkor 

meghatározott távolságra kell lennie a megmunkálandó (hegesztendő) munkadarab felületétől. Ésszerű, hogy a 

szenzor és a fókuszálóegység mechanikai kapcsolatban legyen egymással. Ennek egy lehetséges megoldását 

mutatja a 3.4.2.1.2. ábra. 
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3.4.2.1.2. ábra 

Ebben az elrendezésben az érzékelőblokk a mozgó pásztázóegységre szerelt, amely a fókuszálóegységet is 

magában hordozza. Ez a koaxiális pozicionálás optimális lehetőséget biztosít a lézersugár-anyag kölcsönhatási 

terület megfigyelésére. 

Ehhez képest a Trumpf megoldása egy „összehajtogatott” sugármenetet alkot, ahogyan azt a 3.4.2.1.3. ábra 

mutatja. 

 

3.4.2.1.3. ábra 

Ezzel az optikai rendszerrel biztosított, hogy a hőmérséklet és a plazma figyelésére szolgáló szenzorok csak a 

kölcsönhatási területre, illetve annak közvetlen környezetére irányuljanak. Az érzékelők természetesen ebben a 

megoldásban is a pásztázó mozgó fókuszálóegységére vannak felszerelve. 

Egy tipikus remote welding munkadarabot mutat a 3.4.2.1.4. ábra. Az állítható autóülés háttámlájának 

szimmetrikus oldalelemein 4-4 hegesztési hely van. 
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3.4.2.1.4. ábra 

A 3.4.2.1.4. ábrán bemutatott alkatrészeknél a felügyeletet multiszenzor-technológiával oldották meg. Az UV 

tartományban érzékeny egység a plazma, az IR tartományban érzékeny pedig a hőmérséklet figyelésére szolgált. 

A hegesztés minőségét alapvetően befolyásoló paraméterek az ilyen jellegű (átlapolt I-varrat) feladatoknál a 

lézersugár teljesítménye, a hegesztési sebesség, a fókuszhelyzet, a védőgáz térfogatárama és a két munkadarab 

közötti távolság. Még az utóbbi paraméter nagysága is látványosan befolyásolja a varrat jóságát, ahogyan ezt a 

3.4.2.1.5. ábra mutatja. 

 

3.4.2.1.5. ábra 

A szenzorok jelének változását a két munkadarab közötti rés nagyságának függvényében a 3.4.2.1.6. ábrasorozat 

mutatja. Balról jobbra haladva a munkadarabok közötti távolság 0-tól 0,5mm-ig változik, 0,1mm-es lépésekben. 
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3.4.2.1.6. ábra 

A két munkadarab közötti rés növekedtével a plazmaszenzor jele csökkent, a hőmérsékletszenzoré növekedett. 

Ez azt jelenti, hogy a két szenzor egybehangzóan hibás varrat létrejöttét mutatja. 

Ennél drasztikusabb változást mutat a hélium védőgáz térfogatáramának csökkenése, ami a 3.4.2.1.7. ábrán 

követhető nyomon. 
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3.4.2.1.7. ábra 

Ezek a példák jelzik, hogy a hagyományos távérzékelési elvek és megoldások a remote welding technikában is 

alkalmazhatók. A nagy munkaterű, lézersugaras hegesztő pásztázó lézerfejek megfelelő érzékelőkkel ellátva 

alkalmasak arra, hogy a hegesztési folyamat felügyeletét valós időben ellássák. A tapasztalatok szerint a 

lényeges hegesztési hibákat szenzorok segítségével egyértelműen azonosítani lehet. 

4.2.2. Folyamatfelügyelet a szilárdtestlézeres remote welding esetén 

A lézersugaras hegesztés folyamatfelügyelet-érzékelőinek hegesztőfejekbe integrálási megoldása nem azonos a 

nagy fókusztávolságú CO2-lézersugaras és a szilárdtestlézeres hegesztésnél. Az alkalmazott szenzorok 

azonosságának lehetőségét, illetve új megoldások alapját az teremti meg, hogy a szilárdtestlézerek esetén az 

optikai elemek a vizsgálatokhoz szükséges elektromágneses sugárzás hullámhosszúság-tartományában 

transzoptikusak. Mindezek oka, hogy a szilárdtest-lézersugár hullámhosszúsága a CO2-lézersugárhoz képest 

lényegesen közelebb van az UV tartományhoz. További kedvező körülmény, hogy most a lézersugárral 

koaxiális, a látható hullámhosszúság-tartományban értelmezett optikai megfigyelés is lehetséges, ami a CO2-

lézersugár esetén nem volt lehetséges, vagy csak nagyon nehézkesen. 

A hegesztési folyamatfelügyelet kiépítésének fejlesztése során két érzékelőtípussal kapcsolatban sikerült 

általános érvényű megállapításokra jutni. A megállapítások a szenzortípus által érzékelhető, a hegesztési 

folyamat során előforduló hibák típusaira vonatkoznak. 

 

3.4.2.2.1. ábra 
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Leggyakrabban a CCD-kamerás szenzorokat alkalmazzák, melyekhez gyors számítógépes képkiértékelés 

tartozik. 

 

3.4.2.2.2. ábra 

A 3.4.2.2.2. ábrán látszik, hogy a keyhole (a mélyvarratos hegesztés termikus központjában kialakuló fémgőz-

plazma csatorna) körüli olvadék geometriája szoros kapcsolatban van az összehegesztendő lemezek közötti rés 

nagyságával. A rés mérete alatt a két egymásra helyezett lemez közötti távolság nagyságát kell érteni. 

A fentiekből következik, hogy a remote welding technika folyamatfelügyelete a hagyományos lézersugaras 

hegesztési technikáknál alkalmazott szenzorok segítségével megoldható. A szenzorok megmunkálófejekbe 

történő integrálását azonban minden esetben egyedileg kell tervezni. 

A különböző szenzorok alkalmazásának kombinációi lépéseket jelentenek a minősített hibafelismerés felé, 

melynek kiteljesedése a teljes körű folyamatszabályozás, végeredményben az autonóm gyártócellák építésének 

irányába mutat. 

4.3. Technikai megvalósítás 

A remote welding technológia megvalósításának két útja van. Az egyik szerint a lézersugarat CNC-vezérelt 

tükrök (CO2-lézer) vagy optikai szál (szilárdtestlézer) segítségével vezetik a fókuszáló optikához. A fókuszáló 

optikát a megmunkálandó, hegesztendő felületre kell irányítani. A másik szerint a fókuszáló optika kombinálva 

van a számítógéppel vezérelt, sugáreltérítő tükrökkel. Ez utóbbit nevezik általában pásztázófejnek. A 

megoldások tárházát tovább bővíti az a lehetőség, hogy a pásztázófejet is mozgatják, vagy sem. 

Annak ellenére, hogy a CO2-lézersugarat nehezebb a rezonátortól a megmunkálás helyére vezetni, mint a 

szilárdtest-rezonátorok sugarát, mind a két esetben rendelkezésre állnak a távhegesztési lehetőségek. Ennek 

azért van jelentősége, mert a jó minőségű CO2-lézersugár olcsóbban (Ft/W) állítható elő, mint a szilárdtesté. 

Ahogyan a korábbiakból is kitűnt, a remote welding megvalósíthatóságának szempontjából kulcskérdés a 

lézersugár minősége, vagyis a fókuszálhatóság (3.4.3.1. ábra). 

 

3.4.3.1. ábra 

3.3. egyenlet - (3-3) 
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3.4. egyenlet - (3-4) 

 

3.5. egyenlet - (3-5) 

 

Ahol: Dfok a fókuszált sugár átmérője (fókuszméret), 

ffok a fókuszált sugár fókusztávolsága, 

 fkol a kollimáló lencse fókusztávolsága, 

 dkol a lézersugár mérete a kollimálás előtt (az optikai szál átmérője), 

 D a kollimált sugár átmérője (a sugárnyaláb átmérője a kollimátoron belül), 

  a kollimátorlencse nyílásszöge (arcsin(  /2) = numerikus apertúra), 

 BPP a sugárparaméter-szorzat. 

A (3-3)–(3-5) egyenletek alapján egyszerűen belátható, hogy az optikai szálon vezetett lézersugár esetén az 

optikai szál átmérője determinálja a remote welding technika adottságait. Erre egy jó példával szolgál a 3.4.3.2. 

ábrán látható összeállítás. A 6mm*mrad sugárparaméter-szorzattal jellemzett lézersugárral akár 1,5m 

fókusztávolságról lehet az autókarosszéria-elemeket hegeszteni. 

 

3.4.3.2. ábra 

Az 1,5m-es fókusztávolság már önmagában növeli a hegesztés lehetséges dinamikáját, hiszen a robot 6. 

tengelyének kis elfordulásával a munkadarabon nagy lézersugár-elmozdulást lehet elérni. Ez egyaránt jelentheti 

a hegesztési sebesség és pozicionálási sebesség növekedését. 

További dinamikanövekedést eredményez, ha a fókuszálás optikai funkcióját egy vagy két sugáreltérítő tükörrel 

egészítik ki (egy- vagy kéttükrös pásztázófej). Ez a pásztázó lézerfej egy szokásos 6 tengelyes robotra szerelve 7 
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vagy 8 tengely mentén teszi lehetővé a lézersugár irányítását, pozicionálását (3.4.3.3. ábra). Mivel az utolsó két 

tengely csupán kis tömegű tükrök galvomotoros „billegtetését” jelenti, ez nagyon gyors fókuszpontmozgást 

eredményez a darab felületén. (A tükrök galvomotoros mozgatására utalva az ilyen lézerfejeket galvofejeknek is 

nevezik. A pásztázófej, idegen kifejezéssel szkennfej (scannfej) és a galvofej technikailag azonos jelentéssel 

bír.) 

 

3.4.3.3. ábra 

4.4. A pásztázó lézerfejek típusai 

A lézersugár fókuszhelyzete szempontjából lényeges különbség van a pásztázófejes és a galvomotoros 

mozgatású tükrök nélküli sugárvezetés között. Abban az esetben, ha nincsenek galvomotorokkal mozgatott 

tükrök, a lézersugár fókuszpontja (fókuszfoltja) a fókuszáló lencse optikai tengelyében, a lencsétől jól 

meghatározott távolságra van. Ez olyan, mintha a robot kezébe az utolsó csuklópont után egy jól definiált 

hosszúságú pálcát adnánk, amelynek a vége alkalmas a hegesztésre (pl. 3.4.3.2. ábra). 

A galvomotoros pásztázófejek esetében ettől lényegesen eltérő megoldások vannak. 

A két galvotükrös sugáreltérítés esetén a mozgó fókuszpont nem feltétlenül esik egy síkba, pontosabban 

többnyire nem. (Ez például a karosszériaelemek esetén nem is mindig kívánatos.) Az azonban fontos, hogy a 

galvomotoros eltérítés után is pontosan ismert legyen a fókuszpont helyzete. Erre két megoldás van. 

F-theta lencsés: A fókuszáló lencse után elhelyezett – galvomotorokkal mozgatott – tükrök azt eredményezik, 

hogy az eltérített lézersugár fókuszpontjai által meghatározott felület nem sík. Megközelítően egy gömb 

felszínén tudjuk a lézersugarat mozgatni (3.4.4.1. ábra). 
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3.4.4.1. ábra 

Az úgynevezett f-thetás elrendezés lényege, hogy a galvomotorokkal mozgatott tükrök, tehát a lézersugár 

eltérítése után történik a lézersugár fókuszálása. Ezt a megoldást „pre-objective scanning”-nek is nevezik. A 

fókuszáló lencse (lencserendszer) geometriája olyan, hogy mindig a lézerfej optikai tengelyére merőleges síkban 

van a fókusz, függetlenül a sugáreltérítés mértékétől. 

 

3.4.4.2. ábra 

Ezen belül is két megoldás lehet. Az egyik szerint a fókuszált lézersugár párhuzamosan halad a lézerfej optikai 

tengelyével, a másik szerint nem (3.4.4.3. ábra). A párhuzamos esetben előny, hogy a lézersugár-anyag 

kölcsönhatása ideális, mert mindig merőleges a munkadarab felületére, hátrány a kis munkatér. A nem 

párhuzamos esetben előny a nagy munkatér, viszont hátrány, hogy a lézersugár az eltérítés mértékétől függő 

szög alatt éri a munkadarab felületét, ami változó hegesztési viszonyokat teremt. 

 

3.4.4.3. ábra 

Az f-theta lencsék, illetve lencserendszerek elemei az elvárt optikai tulajdonságaik szempontjából 

bonyolultabbak, mint a hagyományosak. Alapvető ok, hogy a lézersugár a lencséket folyamatosan változó 

helyzetben, változó szög alatt éri. A hegesztés szempontjából fontos, hogy a mozgás során ilyen adottság esetén 

is változatlan sugárintenzitás legyen a fókuszpontban. Ennek érdekében különösen jó minőségű antireflexiós 

bevonattal kell rendelkezniük az optikai elemeknek. 
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3.4.4.4. ábra 

Az f-theta lencsék anyaga a CO2-lézersugár esetén többnyire ZnSe, a kis teljesítményű (max. 100W) 

tartományban lehet Ge (germánium). Esetenként a két anyagot kombinálva (kihasználandó az eltérő optikai 

tulajdonságukat, pl. törésmutató) úgynevezett duplex lencserendszereket építenek. 

 

3.4.4.5. ábra 

A ZnSe és a Ge anyagra érdemes külön-külön megvizsgálni a lézersugár transzmisszióját (3.4.4.6.ábra) a 

lézersugár hullámhosszúsága és beesési szöge függvényében (3.4.4.7.ábra), valamint reflexióját a 

hullámhosszúság függvényében (3.4.4.8.ábra). A beesési szög=f (transzmisszió) kapcsolatból az látszik, hogy a 

lencse felületi normálisától kb. 20°-os szögeltérés esetén a transzmisszió mértéke kevesebb mint 0,5%-kal 

csökken, ami technikai szempontból még nem zavaró. 
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3.4.4.6. ábra 

 

3.4.4.7. ábra 
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3.4.4.8. ábra 

Az f-theta lencsés megoldásokat jellemzően 20°-os szögeltérítéssel tervezik és építik. 

Z-kompenzáció: Lényege, hogy a lézersugár fókusztávolságát meghatározó lencsék a sugáreltérítést végző 

galvomotorokra szerelt tükrök előtt vannak. A fókuszálást végző lencsék optikai rendszerüket tekintve a 

teleszkópokéhoz hasonlóak. Ennek a megoldásnak nagy előnye, hogy a fókusztávolságot módosító, 

számítógéppel vezérelt lencsemozgások következtében a lehetséges fókuszpontok nemcsak egy síkban lehetnek, 

hanem egy jól definiált téren belül (3.4.4.9. ábra). 
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3.4.4.9. ábra 

A munkatér növelése érdekében a galvomotorokat is lehet mozgatni. Ezt a megoldást többnyire a CO2-lézerek 

esetén alkalmazzák (3.4.4.10. ábra). 

 

3.4.4.10. ábra 

Első közelítésben a felhasználók érdeke, hogy a remote welding technológiához rendelkezésre álló munkatér a 

lehető legnagyobb legyen. Amint azonban a korábbiakban láttuk (legutóbb a (3-3)–(3-5) egyenletekben), a 

munkatér, vagyis a fókusztávolság növelésének az a következménye, hogy a fókuszfolt mérete nő. Ebből 

következik a lézersugár teljesítménysűrűségének (W/cm2) csökkenése. 

A teljesítménysűrűség csökkenése a hegesztési sebesség csökkenését vonja maga után, illetve kb. 106W/cm2 

teljesítménysűrűség alatt a mélyvarratos hegesztésből a hővezetéses hegesztésbe való áttérés következik be. 

Mivel a hővezetéses hegesztés esetén a lézersugár energiájának hasznosulása észrevehetően rosszabb, mint a 
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mélyvarratos esetben, a fókuszfolt méretének növekedése további hegesztési sebességcsökkenést eredményez. 

Általában igaz, hogy a hővezetéses hegesztés esetén a varrat hőhatásövezete is nagyobb, mint a mélyvarratos 

esetben, tehát a varrat mechanikai jellemzői is romlanak, ha az optikai szempontból elfogadhatónál nagyobb 

munkateret alakítunk ki. 

 

3.4.4.11. ábra Forrás: Arges 

Érdemes arra is figyelemmel lenni, hogy a galvomotorokkal eltérített lézersugár a munkadarab felületét 

többnyire nem merőlegesen éri, ezért a mélyvarratos hegesztésnél kialakuló plazma-fémgőz csatorna, vagyis a 

hegesztési varrat sem lesz merőleges a darab felületére. Ezt mutatja a 3.4.4.12. ábra. 
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3.4.4.12. ábra 

A pásztázófej és a pásztázófejet mozgató robot vezérlésének kombinációja, illetve számítástechnikai 

összehangolása a lézersugaras remote welding technikában egy lényegében új hegesztési megoldási lehetőséget 

nyújt. 

A lézersugaras hegesztés során a pásztázófej sugáreltérítő tükreinek összehangolt elforgatása következtében a 

lézersugár fókuszfoltja a hegesztendő darab felszínén általában úgy ír le térgörbét, hogy a folt mozgási 

sebessége a darab felszínén állandó. Nincs azonban elvi akadálya annak, hogy eközben a pásztázófej is 

mozogjon. Egyetlen szigorú megkötés, hogy a lézersugár fókuszfoltjának haladási sebessége a darab felületén 

nem térhet el az előírt sebességtől és természetesen az előírt térgörbevonaltól sem. 

A pásztázófej és annak működése közbeni mozgatása, mint új stratégiai lehetőség, önálló névvel rendelkezik. 

Az angol szakirodalomban „welding-on-the-fly“, a németben „fliegendes Schweißen” kifejezéseket magyarul 

„röptében hegesztés”-nek lehet nevezni. 

Ez a hegesztési stratégia sok taktikai lehetőséget rejt. Általános megoldás, hogy amíg a robot lassú, közel 

egyenletes sebességgel mozgatja a pásztázófejet, addig a galvomotorok végzik a gyors sugáreltérítést. Így lehet 

például egy hosszú sávban sok kör alakú varratot létrehozni. 

A röptében hegesztés stratégiájának lehetőségeire jobban rávilágít az a példa, amelyben két vagy több, 

egymással párhuzamos hegesztési varratot kell létrehozni, melyek hosszabbak, mint a pásztázófej munkaterének 

leghosszabb tengelye. Ekkor a lassan (a hegesztési sebesség felével, harmadával stb.) haladó pásztázófejben a 

mozgó tükrök elkezdik az egyik varratot hegeszteni. Amikor a sugáreltérítés elérte a munkatér szélső értékét, 

felfüggeszti ennek a vonalnak a hegesztését. A lézersugár visszaugrik a második vonal elejére és most azt 

hegeszti addig, amíg ez is eléri a szélső helyzetet. Kezdődhet a harmadik vonal hegesztése vagy az első 

folytatása. Egy lehetséges taktikát mutat a 3.4.4.13. ábra. Az ábra szerint a pásztázófej haladási sebessége kicsit 

kisebb, mint a hegesztési sebesség harmada. Az ábrán a vastag vonal jelzi a hegesztési, a vékony a 

pozícióváltási utat. 
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3.4.4.13. ábra 

A röptében történő lézersugaras megmunkálás stratégiáját más területeken is alkalmazzák. Az alkalmazások 

általános jellemzője, hogy a megmunkálandó darabok mozgási sebessége (illetve a lézersugaras megmunkálófej 

és a munkadarab relatív mozgási sebessége) kisebb, mint a lézersugár mozgási sebessége a munkadarabon. Ilyen 

lehet például a lézersugaras gravírozás, jelölés folyamata. Lehetséges, hogy a gravírozásra váró munkadarabokat 

a gravírozó pásztázófej alatt egy futószalag mozgatja egyenletes sebességgel. A berendezés a folyamatosan 

mozgó munkadarabokat gravírozza. 

Nem szükséges, hogy a futószalagon a munkadarabok egyenlő távolságra legyenek egymástól, mert a 

számítógépes programokat intelligens működésűre írják meg. A technika mai állása (pontosabban ez már egy 

több mint 10 éve létező megoldás) szerint kamera figyeli a szalagon haladó munkadarabokat, azokat 

beazonosítja alak és irányítottság szerint, majd hozzájuk rendel egy adott pillanatban érvényes pozíciót. Az alak 

szerint eldönti, hogy arra a munkadarabra mit kell gravírozni, a többi adat alapján pedig azt, hogy hová. A 

pásztázófej sugáreltérítésének számításakor figyelemmel van a darab mozgási sebességére is. 

Nem lehetetlen, hogy az autókarosszéria remote welding hegesztésénél a nagyméretű munkadarabok precíz, 

ezért drága pozicionálási költségét úgy csökkentsék, hogy a lézersugár finommozgását, illetve 

mozgáskorrekcióját kamerás megfigyelés és képelemzés, -értékelés alapján hajtsák végre. 

4.5. Varrattípusok a távhegesztésben 

A lézersugárral történő hegesztés geometriai rendszere némi eltérést mutat a hagyományos hegesztéseknél 

szokásosakhoz képest. Talán a leginkább szembeötlő, hogy míg a lézersugaras hegesztési varratokat egy 

lépésben hozzák létre, a hagyományos technológiák esetében, különösen a vastagabb alkatrészek hegesztésekor, 

több varratsorral hozzák létre a kötést. Lézersugaras hegesztés során csak elvétve kell a munkadarabokat a 

hegesztés előtt gyökölni (a munkadarabok forgácsoló megmunkálása a hegesztés előkészítésére). A 

hagyományos hegesztések esetében 5mm fölötti anyagvastagságnál már indokolt a gyökölés. Ennek ellenére a 

lézersugaras, a lézer-hibrid és a hagyományos hegesztések között vannak azonos varrattípusok. 
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3.4.5.1. ábra 

Az alábbiakban különösen az autóiparra jellemző, vagyis a vékonylemezek varrattípusait és a hegesztési 

jóságukat befolyásoló geometriai különbségeket foglaljuk össze, a lézersugaras hegesztés sajátosságainak 

figyelembevételével. Azért autóipari a hivatkozás, mert a lézersugaras távhegesztés ezen a területen terjedt el 

leghamarabb és itt használják a leggyakrabban. Az összefoglalás teljessége érdekében nincsenek különválasztva 

a hozaganyagos és a hozaganyag nélküli, illetve a lézeres és a lézer-hibrid hegesztés jellemzői. A 3.4.5.2. ábrán 

látható jelmagyarázat segíti a 3.4.5.3.–3.4.5.9. ábrák értelmezését. 

 

3.4.5.2. ábra 

 

3.4.5.3. ábra 
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3.4.5.4. ábra 

 

3.4.5.5. ábra 

 

3.4.5.6. ábra 
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3.4.5.7. ábra 

 

3.4.5.8. ábra 

 

3.4.5.9. ábra 

A varrattípusok összefoglalása, illetve a lehetséges geometriai eltérések taglalása a lézersugaras hegesztés 

esetében azért bír kiemelt jelentőséggel, mert a lézersugarat csak számítógépes vezérléssel lehet irányítani, az 

energiaközlés pedig rendkívül kis területre koncentrálódik. Mind a kettőnek az a következménye, hogy az 

ideálistól eltérő geometriai viszonyokra a lézersugaras hegesztés lényegesen érzékenyebb, mint a 

hagyományosak. 

4.6. Hegesztési stratégiák 

A karosszérialemezek hegesztése során gyakori, hogy vékony lemezek átlapolt hegesztésével kell megvalósítani 

az oldhatatlan kötést. Ez többnyire I-varratot jelent. Nem mindegy azonban, hogy a varratnak milyen a 

vonalvezetése. Általában nincs szükség az összefüggő folyamatos varratra, illetve ez gyakran inkább hátrányt, 

hibaforrást jelent, mint előnyt. A hátrány oka lehet például a termikus vetemedés veszélye, vagy egyszerűen az 

idő- és a költségtöbblet. 

Érdemes tehát vizsgálni a varrat vonalvezetése és a varrat terhelhetősége közötti kapcsolatot. Ennek egy 

válogatását mutatja a 3.4.6.1.–3.4.6.6. ábrasorozat. 



 A lézersugaras hegesztés  

 108  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.4.6.1. ábra 

 

3.4.6.2. ábra 

 

3.4.6.3. ábra 

 

3.4.6.4. ábra 
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3.4.6.5. ábra 

 

3.4.6.6. ábra 

4.7. Védőgáz 

A lézersugaras hegesztés hatékonysága (termelékenysége), valamint a varrat minősége erősen függ az 

alkalmazott védőgáz minőségétől, mennyiségétől, sebességétől és az áramlás geometriai viszonyaitól. A remote 

welding esetén a védőgázáram megvalósítása bonyolultabb feladat, mint a „hagyományos” lézersugaras 

hegesztések esetén. A problémák oka éppen a remote welding előnyeit eredményező sugárvezetési 

megoldásban, a lézerfej és a munkadarab jelentősen megnövekedett távolságában rejlik. Ebből következik, hogy 

ezt adottságoknak kell elfogadnunk, illetve ezekhez a feltételekhez illeszkedően kell a védőgáz varrathoz 

vezetésének megoldását megtalálni. 

A lézersugaras hegesztés során a védőgáznak több szerepe is van. A hagyományos hegesztési technológiáknál 

megismert feladatokon túl itt szükséges a lézersugár által keltett plazma hőmérsékletének kezelése is. 

A lézersugaras mélyvarratos hegesztés során a fókuszált lézersugár a plazma-fémgőz csatornából kiáramló 

anyagon keresztül halad. Természetesen ez az anyag, vagyis a plazma is képes elnyelni a lézersugár energiáját. 

A plazma-fémgőz energiatartalmának növekedése ebben a halmazállapotban a szabad elektronok számának 

növekedésével jár. Ez pedig azt eredményezi, hogy a lézersugár energiája egyre nagyobb mértékben nyelődik el 

a plazmában, vagyis egyre kevesebb fordítódik a munkadarab hegesztésére. Ezt a kedvezőtlen folyamatot úgy 

lehet fékezni, hogy az anyagból kiáramló plazma-fémgőz közeget hűtjük vagy elfújjuk. A hűtésre leginkább az 

áramló gázok alkalmasak. 

A remote welding technikában a plazma hőmérsékletének kézben tartására két elgondolás is létezik: 

• gázfúvókák integrálása a hegesztőkészülék lefogóiba 

• gázfúvókasorok a hegesztő munkatér peremén 

A lehetőségek számbavételéből látszik, hogy ezek a megoldások nagyobb gázfogyasztást eredményeznek, mint 

a „hagyományos” lézersugaras hegesztésnél az megszokott. Ez természetes, hiszen a „hagyományos” esetben a 

gázfúvóka közel van, és együtt mozog a lézerfejjel, ami a remote welding esetén nem valósítható meg. A 

megnövekedett gázfogyasztás nagyobb költségeinek kompenzálására vizsgálták annak lehetőségét is, hogy a 

szokásos inert gázok helyett sűrített levegővel hűtsék a plazmát. 

Egy kiterjedt kísérletsorozatban vizsgálták a védőgáz hatását a hegesztési varrat minőségére. A kísérletek során 

a hegesztés lézersugárral kapcsolatos jellemzőit (teljesítmény, sebesség, fókusz stb.) állandó értéken tartották. A 

kísérleti összeállítás elvi ábráját mutatja a 3.4.7.1. ábra. 
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3.4.7.1. ábra 

A munkadarab minden esetben azonos volt, 300 x 160 x 2,5mm ötvözetlen acéllemez. Minden munkadarabon 

21 db, egymástól 5mm-re elhelyezkedő vakvarratot hoztak létre. A lézersugár teljesítménye 5kW volt, a 

hegesztési sebesség 4,2m/perc. 

A varratok jóságát a munkadarabok szemrevételezésével állapították meg, a hegesztési és a hátoldal 

vizsgálatával. Erre mutat egy példát a 3.4.7.2. ábra. 

 

3.4.7.2. ábra 

Első lépésben azt vizsgálták, hogy a fúvóka alakjától (3.4.7.3. ábra) függően hogyan változik annak a területnek 

a nagysága, amelyen belül a varrat minősége jó. 
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3.4.7.3. ábra 

Elsőként azt vizsgálták, hogy azonos körülmények között, csupán a védőgáz térfogatáramát változtatva, hogyan 

változik az egyes fúvókaalakok esetén a fúvóka hatótávolsága. Ennek eredményét a 3.4.7.4. ábra mutatja. Első 

ránézésre meglepő, hogy a térfogatáram, vagyis a gázáramlási sebesség növekedtével csökken a hatótávolság. 

Ennek oka, amit optikai vizsgálatokkal alátámasztottak, a turbulencia mértékének növekedése. Ez a 

kísérletsorozat is igazolta azt a jóval korábbi tapasztalatot és kísérleti eredményt, hogy a lézersugaras hegesztés 

során védőgázáramként a lamináris áramlás a kedvező, legalábbis ami a hatótávolságot illeti. 

 

3.4.7.4. ábra 

Ettől különböző eredményre jutottak, amikor nem a hatótávolságot, hanem annak a területnek a nagyságát 

vizsgálták, amelyen a varratok minősége a vizsgálatok alapján megfelelő volt (3.4.7.5. ábra). Ebben az esetben a 

növekvő térfogatáram már kedvezőbb eredményre vezetett. Érdemes megfigyelni azt is, hogy a hatótávolság 

szempontjából a kis térfogatárammal üzemeltetett lapos fúvóka a kedvezőbb, a védett terület szempontjából 

pedig a nyitott csőfúvóka a nagyobb térfogatárammal. 
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3.4.7.5. ábra 

Vizsgálták a fúvókatávolság hatását a jó minőségű varrat területére. A fúvókatávolság alatt a gázáramlási 

irányban mért távolságot kell érteni a fúvóka és a munkadarab között. A munkadarab síkjához képest 15°-os 

szög alatti hélium védőgázáram a 3.4.7.6. ábrán látható hatást fejt ki. Az adott körülmények között a 60mm-es 

fúvókatávolság tekinthető optimumnak. Ebben az összehasonlításban is a nyitott csőfúvóka és a lapos fúvóka 

adta a legjobb eredményeket. Az is látszik, hogy a védőgáz térfogatáramának növelésével nagyobb 

fúvókatávolságok esetén is javulás érhető el a jó minőségű varrat területében. 

 

3.4.7.6. ábra 

Külön kell vizsgálni a védőgáz minőségének hatását. Védőgázként általában héliumot vagy argont használnak. 

A nitrogén alkalmazása több anyag esetében is problémát okozhat, például alumínium, erősen ötvözött acélok, 

titán és ötvözetei esetében. Bizonyos esetekben lehet CO2-t is alkalmazni. Amennyiben az a célunk, hogy a 

lézersugár által keltett plazmát hűtsük és a gázköltséggel takarékoskodjunk, akkor érdemes a sűrített levegő 

hatását is vizsgálni. 

A 3.4.7.7. ábrán látható diagram alapján egyértelműen kitűnik, hogy a plazmafelhő hatástalanítására a 

leghatékonyabb gáz a hélium. A mérések eredményei szerint 3kW fényteljesítményig valójában nincs szükség a 

plazma hűtésére, hiszen a varrat mélysége lényegében nem változik a hűtés hatására. Ez azt jelenti, hogy a 

környezet hőelvonó képessége elégséges a plazma túlhevülésének megakadályozására. A meglepő azonban az, 

hogy a 40l/perces argongázáramnak ehhez képest alig van hatása. 
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3.4.7.7. ábra 

4.8. Ferde hegesztés 

A remote welding technológia sajátosságai közé tartozik, hogy amíg a hagyományos lézersugaras hegesztés 

során a lézersugár haladási iránya a hegesztendő felületre jellemzően merőleges, addig itt gyakorlatilag nem az. 

Ez azt jelenti, hogy a lézersugár (a munkaterület egy pontjának kivételével) mindig ferdén éri a hegesztendő 

tárgy felületét, vagyis ferde hegesztés történik. 

Természetesen a megfelelő feltételek teljesülése esetén ekkor is kialakul a mélyvarratos hegesztésre jellemző 

plazma-fémgőz csatorna, amelyben a lézersugár, vagyis az energia közvetlenül eljut az anyag mélyen lévő 

részeire is. Ezért a lézersugár beesési szöge, illetve annak abszorpcióra, valamint a kialakuló varratgeometriára 

gyakorolt hatása a remote welding esetén külön vizsgálandó. 

Szükséges megvizsgálni, hogy a leggyakrabban előforduló átlapoló I-varrat esetén, a gyakorlatban előforduló 

körülmények között, milyen kötési jellegzetességekre lehet számítani. A 3.4.8.1. ábrán látható diagram két 

beesési szög, valamint 0…0,5mm illesztési rés esetére mutatja a két lemez közötti területen kialakuló varrat 

szélességének változását. A kísérleteket 5kW fényteljesítménnyel, 3,5m/perc hegesztési sebességgel és 40l/perc 

hélium védőgázzal végezték. A hegesztett anyag fölül 1mm, alul 2mm vastagságú, S355Q acélminőségű lemez 

volt. 
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3.4.8.1. ábra 

A 3.4.8.1. ábra alapján az látszik, hogy kb. 0,3mm-nél nagyobb rés már egyre nagyobb anyaghiányt eredményez 

a varratban. Azon túlmenően, hogy a rés nagyságának növekedésével a varrat keresztmetszete csökken, a varrat 

koronaoldali behorpadása a varrat kötési szilárdságának csökkenését is eredményezi. 

Hasonló vizsgálatok eredményét mutatja a 3.4.8.2. ábra. Ebben az esetben a két acéllemez DC04 minőségű, 

horganyzott kivitelű, és mind a kettő 1,75mm vastagságú. A varratok szemrevételezése során azt tapasztalták, 

hogy a két lemez közötti rés segítette a horganygőz távozását, vagyis „nyugodtabb” varrat keletkezett. 

 

3.4.8.2. ábra 

Horganyzott lemezek esetén a lézersugár felületre merőleges becsatolása erősebben hat a varrat 

keresztmetszetére, mint a nem horganyzott lemezek esetén. Az azonban továbbra is igaz, hogy a 0,3mm-nél 

nagyobb rés a lemezek között a varratszélesség folyamatos csökkenését eredményezi. 
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Ezek a hegesztési varratok a lemezek közötti réstől eltekintve nem érzékenyek az illeszkedési pontosságra. Az 

egymásra fektetett lemezek sarokvarratai (3.4.8.3. ábra) esetén azonban nagy jelentősége van annak, hogy a 

lézersugár fókuszának haladási vonala mennyire követi a fölső lemez kontúrját. 

 

3.4.8.3. ábra 

A kísérleteket S355Q minőségű, nem horganyzott acéllemezekkel végezték. A fölső lemez 1,5mm, az alsó 2mm 

vastag volt. A lézersugár +X irányú eltolásának természetesen nincs értelme, hiszen akkor a fölső lemez éle nem 

olvad meg, nem jön létre a hegesztési varrat. A –X irányú eltoláson túl vizsgálták annak hatását is, hogy milyen 

irányból érkezik a lézersugár a fölső lemez éléhez (3.4.8.4. ábra). A varratokat 5kW fényteljesítménnyel, 

3,5m/perc hegesztési sebességgel és 40l/perc hélium védőgázzal hozták létre. 

 

3.4.8.4. ábra 

A 3.4.8.4. ábrán bemutatott esetek abból a szempontból optimumnak tekinthetők, hogy a két lemez között nem 

volt rés. A gyakorlatban előforduló eseteket szem előtt tartva azonban vizsgálandó az is, hogy milyen jellegű 

varratgeometriára lehet számítani, ha rés van a két lemez között. Ezt mutatja a 3.4.8.5. ábra. Érdemes 
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megfigyelni, hogy a két lemez összenyomásakor kisebb lesz a hegesztési varrat keresztmetszete, mint 

0,2…0,4mm hézag esetén. Ennek valószínű magyarázata a hőelvezetés intenzitáskülönbségében keresendő. 

 

3.4.8.5. ábra 

Esetenként szükség lehet a tompa I-varratos hegesztésre is. Ebben az esetben az érintkezési felületek 

geometriájának, illetve a lézersugár-vezetés pontosságának kiemelt fontossága van. 2mm-es lemezvastagság 

fölött már megfontolandó a lemezélek hegesztési előkészítése forgácsolással, például marással. A vágóollóval 

létrehozott kontúr, vagyis a lemez éle bizonyosan anyaghiányos varratot eredményez. Minél vastagabb a lemez, 

ez a hatás annál erősebb. A lemezek élének pontos illesztése különösen a vastag lemezek esetén kritikus. 

Érdemes újra megtekinteni a 3.4.1.5. és 3.4.5.1. ábrákat. 

A 3.4.8.6. ábrán olyan kísérletsorozat eredménye látható, melyen a lézersugár pozicionálási pontosságának és 

irányítottságának hatását vizsgálták a lemezek élének összehegedési mértékére. A varrat keresztmetszetéről 

készült maratott metallográfiai képeken látszik, hogy a két lemez éle közötti távolság nagyságának nagyobb 

hatása van a varrat jóságára, mint ferde hegesztés esetén a sugár depozicionálásának. Ezeket a kísérleteket 

szintén 5kW fényteljesítménnyel, 3,6m/perc hegesztési sebességgel és 40l/perc hélium védőgázzal végezték, 2,8 

mm vastag S355Q acéllemezekkel. 

 

3.4.8.6. ábra 
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A remote welding vonal menti hegesztés során a lézersugár folyamatosan változó szög alatt éri a lemezek 

felületét. Kísérletek alapján bebizonyosodott, hogy nem mindegy a szöghelyzet változásának előjele, vagyis 

hogy az ideális merőlegestől laposodó vagy az ideális merőleges helyzet felé tart a lézersugár-darab 

szöghelyzete (3.4.8.7. ábra). A kis beesési szögek tartományában (kb. 60°-nál kisebb szög esetén) mélyebb 

varrat alakul ki akkor, ha a varratképzés során csökken a beesési szög, mint ha növekszik. Ennek több oka is 

van, melyek közül az olvadéktócsa határfelületi energiájának, illetve az olvadék „vonszolásának” van nagy 

jelentősége. 

 

3.4.8.7. ábra 
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4. fejezet - Összefoglalás 

A Lézersugaras technológiák I. a kétrészesre tervezett írás első része. Az első rész írásakor az volt a cél, hogy 

rövid áttekintést adjon a lézersugárral kapcsolatos alapvető fogalmakról és a két legelterjedtebben alkalmazott 

technológiáról, a lézersugaras vágásról és a lézersugaras hegesztésről. 

Az első részben a lézersugárral kapcsolatos ismeretek csak áttekintő jellegűek, mert a részletes ismeretanyagot 

más tankönyvek tartalmazzák, más tantárgy keretében tárgyalják. Itt csupán a tárgyalt lézersugaras technológiák 

gyakorlása szempontjából lényeges gondolatok szerepelnek. 

A lézersugaras vágás és a lézersugaras hegesztés technológiai megoldásai közül – ebben a kötetben – 

dominánsan a makromegmunkálás lehetőségei szerepelnek. A mikromegmunkálások lehetőségei más 

gondolatkörhöz, tantárgyhoz tartoznak. 
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A. függelék - Fogalomtár 

besugárzási vagy expozíciós időtartam (t):  impulzus, impulzusvonulat vagy -sorozat, illetve folytonos 

sugárzás azon időtartama, amíg a lézersugárzás éri az emberi testet 

besugárzottság (H):  egy felület adott pontjában a felületegységre jutó sugárzott energia 

, mértékegysége: Jm-2 

besugárzott felületi teljesítmény:  a felület egy pontjában a pontot tartalmazó felületelemen áthaladó sugárzott 

teljesítmény és a felületelem területének hányadosa 

, mértékegysége: Wm-2 

folytonos lézer:  a lézersugárzás időtartama nagyobb, mint 0,25 s 

határolónyílás:  olyan kör alakú nyílás, amelynek területére a besugárzott felületi teljesítményt és a 

besugárzottságot átlagoljuk 

határlátószög (amin):  a lézerforrás vagy szórt visszaverődés szemmel érzékelt azon látószögértéke, amely 

alapján a nyalábszerű és a kiterjedt forrás megkülönböztethető (az átlagos emberi szem felbontóképességét 1 

ívpercnek szokás venni) 

impulzusüzemű lézer:  a lézer az energiát egyetlen, 0,25s-nál rövidebb impulzus vagy impulzusok sorozata 

formájában adja le 

integrált kisugárzás:  adott expozíciós időtartam alatt egységnyi sugárzó felületről egységnyi térszögbe 

kisugárzott energia, mértékegysége: Jm-2sr-1 

kiterjedt forrás:  olyan sugárforrás, amelynek szemmel érzékelt látószöge nagyobb, mint a határlátószög. A 

forrás lehet olyan nyaláb, amelyet akár közvetlenül, akár közvetett módon, tükröződés vagy szórt visszaverődés 

útján szemlélnek. 

legnagyobb megengedett expozíció (LME):  az a legnagyobb lézersugárzási szint, amely üzemi körülmények 

között, az ott tartózkodó személyeket még nem veszélyezteti, a szemet vagy a bőrt nem károsítja; értéke függ a 

sugár hullámhosszától, az expozíciós időtől, a szöveti érzékenységtől és a recehártyán keletkező kép méretétől. 

lézer:  olyan eszköz, amely a 180 nm-től 1 mm-ig terjedő hullámhossztartományban elektromágneses sugárzást 

képes létrehozni indukált emisszió révén 

megengedett kisugárzási határérték (MKH):  adott osztályú lézergyártmányra megengedett legnagyobb 

kisugárzási szint, mértékegységei: W, J, Wm-2, Jm-2, Wm-2sr-1, Jm-2sr-1 

nyalábátmérő:  Gauss-nyaláb esetén a nyalábátmérő a sugárzási kúp bármely keresztmetszetéhez tartozó azon 

kör átmérője, melynek kerületén a teljesítmény (vagy energia) a legnagyobb érték e-ed részére csökken 

nyalábba nézés:  olyan látóhelyzet, amikor a szemet kiterjedtnek nem tekinthető forrásból (pl. pontszerű forrás 

vagy párhuzamosított nyaláb) eredő sugárzás éri 

sugársűrűség (L):  a sugárzó felszín egységnyi felületéről a Q irány körüli egységnyi térszögben kisugárzott 

teljesítmény 

, mértékegysége: Wm-2sr-1 
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sugárzott energia (Q):  sugárzás formájában kibocsátott, felvett vagy átvitt energia 

mértékegysége: J 

sugárzott teljesítmény (F):  sugárzás formájában kibocsátott, felvett vagy átvitt teljesítmény, mértékegysége: 

W 

szemre veszélyes névleges környezet (SzVNK):  olyan terület, amelyen belül a besugárzott felületi 

teljesítmény vagy a besugárzottság meghaladja a szaruhártyára megengedett legnagyobb expozíciót. Ha az 

optikai segédeszközön keresztüli nézés lehetőségét is figyelembe vesszük, kiterjesztett SzVNK-ról beszélünk. 

szemre veszélyes névleges távolság (SzVNT):  olyan távolság, amelyen a besugárzott felületi teljesítmény 

vagy a besugárzottság a szaruhártyára megengedett legnagyobb expozícióval egyenlő. Az előzőhöz hasonlóan 

beszélhetünk kiterjesztett SzVNT-ről is. 



   

 121  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Irodalom 

A programing system for robot-based remote-laser-welding with conventional optics. R., Reinhart, U., Munzert, 

és W., Vogl. CIRP Annals – Manufacturing Technology. 2008. 

A transient finite element simulation of the temperature and bead profiles of T-joint laser welds. N., Siva 

Shanmugam, G., Buvanashekaran, K., Sankaranarayanasamy, és S., Ramesh Kumar . Material and 

Design. 2010. 

Automotive assembly technologies review: challenges and outlook for a flexible and adaptive approach. G., 

Michalos, S., Makris, N., Papakostas, D., Mourtzis, és G., Chryssolouris. CIRP Journal of 

Manufacturing Science and Technologie 2. 2010. 

Fatigue crack fusion in thin-sheet aluminium alloys AA075-T6 using low-speed fiber laser welding. J. F., Tu és 

A. G., Paleocrassas. Journal of Materials Processing Technology. 2010. 

Investigation of laser remote welding using disc laser. C., Kim, J., Kim, és H., Lim. Journal of Materials 

Processing Technology 201. 2008. 

Joining techniques for aluminium spaceframes used in automobiles Part 1 solid and liquid phase welding. T., 

Barnes és I. R., Pashby. Journal of Materials Processing Technology 99. 2000. 

Material processing with remote technology revolution or evolution. M. F., Zaeh, J., Moesl, J., Musiol, és F., 

Oefele. Physics Procedia 5 . 2010. 

Multisensor fusion for on line monitoring of the quality of spot welding in automotive industry. J. D., Cullen, N., 

Athi, M., Al-Jader, P., Johnson, A. I., Al-Shamma', A., Shaw, és A. M. A., El-Rasheed. Measurement 

41. 2008. 

Numerical and Experimental Analysis of Residual Stresses in Full-Penetration Laser Beam Welding of Ti6Al4V 

Alloy. L., Chuan, Z., Jianxun, és N., Jing. Rare Metal Materials and Engineering 38. 2009. 

Recent advances in friction-stir welding – Process, weldment structure and properties. R., Nandan, T., DebRoy, 

és H. K. D. H., Bhadeshia. Progress in Materials Science 53. 2008. 

Residual stress analysis of laser spot welding of steel sheets. P., Martinson, S., Duneshpour, M., Kocak, S., 

Riekehr, és P., Staron. Material and Design 30. 2009. 

Resistance upset butt welding of austenitic to martensitic stainless steels. M., Sharitifabar és A., Halvaee. 

Material and Design 31. 2010. 

Neues Optikdesign für das Remote-Schweissen mit feinstem Fokus. G., Toesko, A., Kienemund, J., Hermsdorf, 

és R., Kling. Photonik 3. 2007. 


