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MASZYNY I ELEKTRONARZĘDZIA

Rewolucja techniczna nie omi-
nęła i tej dziedziny, gdzie lasery ga-
zowe, wrażliwe na wahania napięcia 
sieci zasilającej, o sporych rozmia-
rach i jasności wiązki pogarszającej 
się istotnie z wiekiem urządzenia, 
zostały zastąpione przez lasery dio-
dowe. Zależnie od wersji wyświetla-
ją punkt, linię lub krzyż. Wersje la-
serów różnią się możliwościami ich 
układów optycznych, elektronicz-
nych, wymiarami, sposobem moco-

wania, odpornością na warunki pra-
cy i wymaganiami BHP.

Układ optyczny lasera zapewnia 
spójną wiązkę światła o określonym 
kolorze (długości fali, np. 635 nm to 
światło czerwone, a 532 nm to świat-
ło zielone). Widoczność linii zielone-
go światła laserowego jest pięć razy 
lepsza niż linii wyświetlanych przez 
lasery o tej samej mocy, ale o czerwo-
nym kolorze światła. Z tego wzglę-

du linie wyświetlane przez takie la-
sery są świetnie widoczne nawet na 
powierzchniach błyszczących, mo-
krych czy nierównych, szczególnie w 
świetle dziennym. Lasery o zielonym 
kolorze światła są jednak droższe i 
mają krótszą żywotność. W każdym 
jednak przypadku podstawowym 
parametrem lasera pozostaje jego 
moc, od której zależy długość wy-
świetlanej przez niego linii. Z mocą 
lasera związane są także wymagania 
określające warunki jego bezpiecz-
nej eksploatacji (Tabela 1).

W większości zastosowań w prze-
myśle drzewnym wiązka światła la-
serowego jest zamieniana przez ich 
układ optyczny na linię lub krzyż. Z 
tego względu, zamawiając laser, na-
leży się upewnić, jakie kąty są do-
stępne i jaki będzie właściwy dla da-
nego zastosowania, bo od tego kąta 
i wysokości zamocowania lasera 
nad oświetlaną powierzchnią zależy 
długość linii. Inne kąty optyki, któ-
re czasem można określić w zamó-
wieniu, to na przykład 10o, 20o, 30o, 
40o dla laserów liniowych, a 38o dla 
lasera z optyką krzyżową. Ostrość 
wiązki można czasem ręcznie regu-
lować (nawet w granicach od 0,5 do 
3 mm), co jest szczególnie przydat-
ne przy zastosowaniach wymaga-
jących precyzyjnej linii i tam, gdzie 
często ma miejsce zmiana odległo-
ści do oświetlanej powierzchni.

W przypadku klas laserów: 1, 1M, 
2 oraz 2M ochrona oka jest zapew-
niona w sposób naturalny przez in-
stynktowne reakcje obronne, choć 
mogą być one niebezpieczne pod-
czas patrzenia w wiązkę przez przy-
rządy optyczne. Wyższe klasy, zwią-
zane z wyższymi mocami wiązki, 
wymagają podjęcia działań na rzecz 

Wybieramy laser...
Pracy na obrabiarkach bez znaczników laserowych nie można sobie już dziś 
wyobrazić – głównie ze względów ekonomicznych, ponieważ ceny drewna są 
na tyle wysokie, że wszelkie działania na rzecz redukcji odpadów są po prostu 
niezbędne. Problemem pozostaje jedynie wybór właściwego typu lasera.

Moc
wyjściowa

Optyka
krzyżowa (62o) Optyka liniowa (80o) Optyka

punktowa
Klasa lasera Klasa lasera Długość linii* Klasa lasera

1mW 2 2 do 1 m 2
3 mW 2 2 do 2 m 3R
5 mW 2 2M do 4 m 3R
10 mW 2M 2M do 6 m 3B
15 mW 2M 2M do 10 m 3B
30 mW 2M 3B do 20 m 3B

Tabela 1. Wartości mocy dla przykładowego lasera diodowego, długości linii
i klasy z punktu widzenia BHP wg PN-EN 60825-1: 2000

* Zależy też od poziomu oświetlenia w otoczeniu, wysokości mocowania nad powierzchnią i kąta padania wiązki.

Tabela 2. Podstawowe wymagania i zalecenia
dla użytkowników urządzeń laserowych

Wymagania i zalecenia Klasa 3R Klasa 3B

Mianowanie inspektora do spraw bezpieczeństwa laserowego +
Zastosowanie łącznika zdalnej blokady +
Uruchamianie kluczem +
Zastosowanie ogranicznika lub tłumika wiązki laserowej +
Urządzenie sygnalizujące emisję promieniowania +
Zastosowanie znaków ostrzegawczych +
Osłonięcie wiązek laserowych + +
Unikanie odbić zwierciadlanych + +
Zastosowanie środków ochrony oczu +
Zastosowanie odzieży ochronnej +
Szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznej pracy z laserami + +
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reklama

bezpiecznej eksploatacji laserów 
(Tabela 2). Szczegółowe wymagania 
są opisane w instrukcji danego typu 
lasera dostarczanej wraz z urządze-
niem.

Innym problemem jest zmien-
na jasność wyświetlanej linii na jej 
długości – linia jest najjaśniejsza na 
środku, a na końcach jej jasność ma-
leje. Szczególne problemy nastrę-
cza montaż lasera nisko nad oświet-
laną powierzchnią, szczególnie tam, 
gdzie wymagana jest długa linia 
rozpoczynająca się bezpośrednio 
pod laserem. Wtedy celowe jest wy-
branie lasera zapewniającego linię 
o jednakowej jasności na całej dłu-
gości, bo jasność takiej linii na koń-
cu może być nawet 2,5 razy wyższa 
niż lasera o porównywalnej mocy, 
lecz ze standardową optyką.

Niezawodna praca w warunkach 
przemysłowych wymaga od lase-
rów działania w przedziale tempera-
tur co najmniej od -10oC do +40oC, 
przy wilgotności względnej 35-
90%, bez kondensacji. Zwrócić na-
leży ponadto uwagę na klasę szczel-
ności obudowy IP xy (IEC 60529). W 
praktyce obudowy wystarczająco 
odporne na wilgoć i zapylenie mają 

oznaczenie IP65 lub IP66. Obudo-
wy całkowicie wodoodporne noszą 
oznaczenie IP67 lub IP68, co ozna-
cza, że takie lasery mogą pracować 
nawet w najtrudniejszych warun-
kach, gdzie brud i zanieczyszczenia 
są naturalnymi składnikami ich śro-
dowiska pracy.

Ważnym parametrem jest na-
pięcie zasilające. W skrajnych przy-
padkach może ono być w zakre-
sie nawet 90-265 VAC, co sprawia,  
że mogą być stosowane na całym 
świecie i tolerują ogromne skoki 
napięcia. W większości 
zastosowań wystarcza-
ją jednak parametry ta-
kie jak np. 12-30 VDC lub 
230 VAC.

Najczęściej lasery 
umieszczone są w obu-
dowach o kształcie rury 
wykonanej ze stali nie-
rdzewnej chroniących 
diodę laserową, układ 
optyczny i obwód elek-
troniczny. Spotykane 
są też lasery diodowe z 
obudową wykonaną z 
jednego bloku stopu alu-
minium, z którą zintegro-

wany jest kulowy układ precyzyjne-
go nastawiania lasera. Istotnym pa-
rametrem jest średnica obudowy. 
Typowymi wartościami są 40 i 20 
mm, stąd możliwa jest wymiana la-
serów na nowe, jeśli oryginalne nie 
są już dostępne.

Widać stąd, jak ważne jest do-
kładne określenie warunków, w któ-
rych ma pracować laser, po to, by w 
czasie konsultacji z dostawcą lasera 
poprawnie wybrać taki, który spełni 
stawiane mu wymagania.

(jm)

r. Silvan
Trader
1/8 str



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 230
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 230
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /POL ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [230 230]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


