
  

CÔNG NGHỆ  KHẮC VẬT LIỆU KIM LOẠI 

BẰNG BỨC XẠ LASER 1064nm 

 

1. Mô tả công nghệ 

a./  Các thông số thiết kế của hệ laser: 

STT Loại vật liệu Dòng điện Tần số 

1 
Vật  liệu  khắc  chuyên  dụng  (hoặc  các 

tấm kim loại đƣợc mạ lớp phủ sẫm màu) 
> 10 > 0.5 

2 Inox 16 - 20 1 - 3 

3 Thép 15 - 20 1 - 3 

4 Nhôm hợp kim >14 3 

5 Đồng vàng, đồng đỏ > 14 2 – 3 

6 Nhựa đen cứng 10 - 14 1 – 5 

7 Nhựa mềm 9 - 12 3 

Đối với các môi trƣờng vật liệu khác nhau sẽ có những tác dụng khác nhau 

đối với chùm tia laser chiếu tới tùy thuộc vào bề mặt vật liệu, độ phản xạ, hệ 

số hấp  thụ bức xạ  laser… Do đó cần phải điều chỉnh chế độ hoạt động của  

laser phù hợp với các vật liệu khắc khác nhau 

b./  Chi tiết công nghệ: 

Sử dụng laser rắn Nd:YAG bơm bằng laser diode có chất lƣợng chùm 

tia tốt, công suất  lớn  đƣợc ứng  dụng  rộng  rãi  trong  công  nghiệp. Một  

trong các ứng  dụng đó là khắc trên các vật liệu kim loại bằng bức xạ laser với 

yêu cầu: 

- Các vật  liệu khắc phải  có bề mặt phẳng, nhẵn, không gồ gề và không bám 

dính bụi bẩn. 

- Cần phải điều chỉnh bề mặt vật liệu khắc nằm đúng tiêu diện hội tụ của thấu 

kính F-0. Điều này là đặc biệt quan trọng vì nó ảnh hƣởng trực tiếp đến chất 

lƣợng và độ sâu của vết khắc. 

- Tăng độ sâu của vết khắc, có thể: tăng công suấtlaser bằng cách tăng dòng 

nuôi  laser diode bơm hoặc tăng số lần khắc trên cùng 1 đối tƣợng.   



  

2. Tính ƣu việt của công nghệ: 

- Tốc độ khắc cao, độ lặp lại cao;  

- Khắc đƣợc các đƣờng viền phức tạp.  

- Qui trình công nghệ đơn giản, thân thiện ngƣời dùng. 

3. Hình thức chuyển giao 

- Chìa khóa trao tay 

- Dịch vụ kỹ thuật. 

4. Liên hệ chuyển giao 

Trung tâm Công nghệ Laser tử  - Viện Ứng dụng công nghệ 

- Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

- Điện thoại:+84-4-38549064- Website: http://www.Nacenlas.com 
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