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Pratarmė

Šis laboratorinių darbų aprašas skiriamas Vilniaus universiteto magistro 

studijų programų Lazerinė fizika ir optinės technologijos ir Lazerinė technolo-

gija studentams. Apraše pateikiami aštuonių lazerinių technologijų laboratori-

nių darbų metodiniai nurodymai ir teorinė medžiaga. Pateikiamų laboratorinių 

darbų temos: metalinių plokštelių gręžimas pasikartojančiais lazerio impulsais, 

skaidrių terpių gręžimas ultratrumpaisiais lazerio impulsais, metalinių paviršių 

ženklinimas, apdirbamų medžiagų spektrinė analizė, reguliaraus mikroreljefo 

formavimas, lakštinių medžiagų pjovimas ir suvirinimas lazeriu, racionalaus 

sparčios prototipo gamybos metodo parinkimas, prototipų gamyba lazerine ste-

reolitografija. Metodiniuose nurodymuose pateikiama užduočių atlikimo eiga 

magistrantams turėtų padėti savarankiškai atlikti laboratorinius darbus, kartu 

mokyti juos dirbti savarankiškai su įvairiais lazeriais ir matavimo prietaisais, 

naudojantis tik jų aprašais. Kiekvieno laboratorinio darbo teorinėje dalyje apra-

šyti fizikiniai reiškiniai, nulemiantys tiriamą procesą.

Tokios paskirties laboratorinių darbų aprašų Lietuvoje nebuvo išleista, to-

dėl šiuo darbu siekiama užpildyti šią spragą. Laboratorinių darbų aprašą rengė 

Vilniaus universiteto Kvantinės elektronikos katedros darbuotojai prof. Val-

das Sirutkaitis, prof. Remigijus Jonušas, prof. Algirdas Bargelis, prof. Juozas 

Kalpokas, prof. Kazimieras Juzėnas, dr. Ona Balachninaitė, j.m.d. Martynas 

Peckus, dr. Viačeslav Kudriašov, j.m.d. Martynas Barkauskas. Iš aprašo turinio 

matyti autorių indėlis rengiant konkretų laboratorinį darbą. Nepaisant autorių, 

recenzento ir redaktoriaus pastangų, tam tikrų netikslumų galėjo likti, todėl už 

juos iš anksto atsiprašome. 

Autoriai
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Laboratorinis darbas Nr. 1

METALINIŲ PLOKŠTELIŲ GRĘŽIMAS 
PASIKARTOJANČIAIS LAZERIO IMPULSAIS

1. Darbo tikslas

Susipažinti su kiaurymių gręžimo plonose metalo plokštelėse ypatumais, 

naudojant pikosekundinius didelio pasikartojimo dažnio impulsus. Ištirti pa-

grindines gręžimo charakteristikas.

2. Kontroliniai klausimai

1. Trumpųjų ir ultratrumpųjų impulsų sugerties metaluose ypatumai.

2. Procesai, dominuojantys gręžiant trumpaisiais ir ultratrumpaisiais im-

pulsais.

3. Optimali impulso trukmė atliekant precizinį metalų apdirbimą.

4. Paprastasis pasikartojančių impulsų, trepanavimo ir helikoninis kiaury-

mių gręžimo metodai. Jų pranašumai ir trūkumai.

3. Darbo užduotys:

1. Ištirti kiaurymės gręžimo laiko priklausomybę nuo bandinio padėties 

sąsmaukos atžvilgiu. 

2. Ištirti kiaurymės gręžimo laiko priklausomybę nuo bandinio storio.

3. Nustatyti kiaurymės gręžimo trukmės priklausomybę nuo lazerio impul-

sų energijos.

4. Trepanuojant būdu išgręžti tris skirtingo skersmens (50–500 µm) kiaury-

mes. Palyginti jas su pragręžtomis įprastu būdu.

5. Įvertinti vidutinę abliacijos spartą skirtingo storio plokštelėse.
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4. Darbo priemonės ir prietaisai

Laboratoriniame darbe naudojamas pikosekundinis lazeris EKSPLA PL2200 

(1064 nm, 30 ps, 2 kHz) ir automatinė pragręžimo fiksavimo sistema (1 pav.). 

Pluoštas nukreipiamas dviem didelio atspindžio koeficiento veidrodžiais HR1, 

HR2. Energijai derinti naudojamas silpnintuvas sudarytas, iš λ/2 plokštelės ir 

poliarizatoriaus. Fotodiodu FD1 matuojama įtampa, tiesiškai priklausanti nuo 

impulso energijos, todėl atlikus kalibravimą fiksuojamos absoliutinės energijos 

vertės. Fotodiodu FD2 fiksuojamas kiaurymės pragręžimas. Paleidus programą 

atidaroma valdoma sklendė S, sistema pradeda skaičiuoti impulsus ir sustoja 

tada, kai į fotodiodą FD2 patenka spinduliuotė, t. y. pragręžiama kiaurymė. 

HR3 didelio atspindžio koeficiento veidrodis įstatomas trepanavimui gręžti.

5. Darbo schema

1 pav. Principinė optinė gręžimo tyrimo sistemos schema.  hR1, hR2, hR3 – didelio atspin-
džio veidrodžiai, λ/2 – banginė plokštelė, įtvirtinta rotaciniame stalelyje, P – Briusterio tipo 
plonų plėvelių poliarizatorius,  g – gaudyklė, BS – pluošto daliklis, S – sklendė, L1, L2 lęšiai 

(f=4 mm), B1, B2 – bandiniai, Fd1, Fd2 – fotodiodai, ŽV – žingsninis variklis, F – filtrai
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6. Darbo eiga

1. Nustatyti kiaurymės gręžimo trukmės priklausomybę nuo bandinio 

padėties sufokusuoto pluošto sąsmaukos atžvilgiu bei nuo plokštelės storio 

(variui, plienui).

1. Lazerio paleidimas: paspaudžiama power, pasukamas raktelį, paspau-

džiamas OPERATE mygtukas lazerio pultelyje, palaukiame kol pultelyje nusi-

stovės pastovus skaičius. Atidaroma lazerio sklendė.

2. Impulso skaitiklio programos paleidimas: paleidžiama Matlab 7. Palei-

džiama c:\Impulsų skaičiuotuvas\Cnt control – debug run (arba F5). Cnt con-

trol programoje nurodomas maksimalus impulsų skaičius (pvz., 20 000). Laze-

rio dažnis turi būti nustatytas 1 kHz.

3.Patikrinama, ar lazerio pluoštas pataiko į lęšio L1 centrą. Prireikus derina-

ma naudojant HR1, HR2 veidrodžius (veidrodis HR3 turi būti išimtas).

4. Pastatoma sklendė, ji prijungiama prie impulsų skaitiklio. Diodas FD1 

prijungiamas prie įvado „Energy“.

5. Įsistatomas bandinys ~2 mm prieš sąsmauką. 

6. Kompiuteryje su pelyte paspaudžiama „Start commant“. Sklendė atsidaro ir 

pradedama gręžti kiaurymė. Kai kiaurymė pragręžiama, impulsų skaitiklis gauna 

signalą iš fotodiodo FD2. Sklendė užsidaro ir baigiami skaičiuoti impulsai. Kartu 

išmatuojama impulsų energija. Pagal rodomą impulsų skaičių nustatomas pragrę-

žimo laikas. Keičiama plokštelės padėtis išilgai sąsmaukos kas 0,5 mm.

7. Keičiama plokštelė ir kartojami bandymai.

6. Baigus gręžti kiaurymes, mikroskopu ir prijungta prie kompiuterio kame-

ra išmatuojami kiaurymių skersmenys abiejose plokštelės pusėse. 

2. Nustatyti pragręžimo trukmės bei kiaurymės skersmens abiejose 

plokštelės pusėse priklausomybę nuo lazerio impulsų energijos.

1. Kartojami pirmosios darbo dalies 1–2 punktai.
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2. Plokštelė pastatoma į sąsmauką.

3. Įjungiamas energijos matuoklis ir kalibruojami kompiuteryje rodomi są-

lyginiai energijos vienetai. Energija keičiama sukant λ/2 plokštelę. 

5. Kompiuteryje su pelyte paspaudžiama „Start commant“. Sklendė atsidaro 

ir pradedama gręžti kiaurymė. Energija mažinama tol, kol kiaurymė nepragrę-

žiama per 30 sekundžių (30 000 impulsų).

3. Trepanuojant išgręžti tris skirtingo skersmens (50–500 µm) kiaury-

mes. Palyginti jas su įprastai pragręžtomis.

1. Lazerio spindulys veidrodžiu HR3 nukreipiamas į trepanavimui gręžti 

skirto varikliuko ašelės centrą.

2. Plokštelė dedama į laikiklį. Sufokusuoto spindulio sąsmauka neturi būti 

nutolusi nuo centro daugiau kaip 500 µm. Tai pasiekiama keliais bandymais ir 

nustatoma matuojant išgręžtos kiaurymės skersmenį. Derinimui pasirenkama 

tokia minimali energija, kad būtų stebima ir plazma. Gręžti naudojama mak-

simali energija ir gręžiama tol, kol vizualiai labai stipriai sumažėja stebimos 

plazmos intensyvumas.

3. Mikroskopu išmatuojami kiaurymių skersmenys abiejose plokštelės pu-

sėse. Palyginama jų kokybė su paprastai pasikartojančiais impulsais išgręžto-

mis kiaurymėmis. 

7. Teorinė medžiaga

Lazerinio mikroapdirbimo pastarųjų metų pasiekimai teikia galimybę taikyti 

lazerinį gręžimą eilėje pramoninių taikymų, iš kurių galima paminėti kuro purkš-

tukus ir verpimo adatas. Rinkos analizė rodo, kad įvairiuose technologiniuose 

procesuose didėja mažo skersmens (20–500 µm) kiaurymių, išgręžtų santykiškai 

storuose labai tikslios geometrinės formos bandiniuose poreikis. Toks gręžimas, 

kai didelis kiaurymės gylio ir skersmens santykis bei griežti formos reikalavimai 
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yra gana sudėtingas techninis uždavinys, kuris įmanomas naudojant trumpus (10 

ns – 200 ns) ar ultratrumpus (30 fs – 70 ps) lazerių impulsus. 

Femtosekundinių lazerių spinduliuotės medžiagos sąveika ir. Femtose-

kundinių lazerių impulso trukmė yra daug kartų mažesnė negu būdingas su-

gertos šviesos energijos transformacijos į šiluminę energiją laikas τ, impulsas 

baigiasi gerokai greičiau nei prasideda efektyvus medžiagos skaidymasis. Tai 

reiškia, kad per lazerio impulso trukmės laiką gali vykti tik procesai, susiję su 

fotosužadinimu ir greitaisiais elektronais, įskaitant elektronų emisiją, elektronų 

nepusiausvirus procesus ir gardelės kaitimą, veikiant femtosekundinio lazerio 

impulsui ir po jo poveikio. 

Aprašant impulsinių lazerių gręžimo garinant (toliau – gręžimas) proceso 

mechanizmą labai svarbios dvi būdingos trukmės: a) lazerio impulso trukmė, 

rodanti laiką, per kurį optinė energija, nukreipta į bandinį, yra sugeriama (ab-

sorbuojama) elektronų sistemos; b) termalizacijos trukmė, laikas, per kurį elek-

tronų sugerta energija perduodama gardelei. Termalizacijos trukmė medžiagoje 

paprastai yra pikosekundžių eilės. Kai impulso trukmė yra dešimtys ar šim-

tai nanosekundžių, galima daryti prielaidą, kad šiluminė gardelės ir elektro-

nų pusiausvyra yra išlaikoma viso impulso metu. Naudojant tokius impulsus 

gręžimui kartu su medžiagos garinimu vyksta daug papildomų procesų, nes 

išgarinta medžiaga sąveikauja su vėlesnių impulso dalių spinduliuote (nes nuo 

spinduliuotės sugėrimo iki medžiagos garų susidarymo paprastai praeina bent 

1 ps) ir dėl tos sąveikos tampa plazma, sugeriančia spinduliuotę. Naudojant 

femtosekundinės trukmės (<1 ps) ultratrumpuosius impulsus termalizacija ir 

paviršinis kaitimas nestebimas iki impulso pabaigos. Iš pradžių sugerta energi-

ja yra sukoncentruota labai ploname medžiagos sluoksnyje, nulemame optinio 

prasiskverbimo gylio (paprastai kelių 10 nm), ir aukšta medžiagos temperatūra 

yra pasiekiama po termalizacijos. Taip įmanoma visiškai išvengti plazmos for-

mavimosi, naudojant femtosekundinius impulsus. Naudojant pikosekundinės 
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trukmės ultratrumpuosius impulsus, plazmos formavimosi iš medžiagos garų 

procesas jau pradeda reikštis ir šio proceso įtaka yra tuo didesnė, kuo ilgesnis 

pikosekundinis impulsas, nes medžiaga išgaruoja per 1–2 ps ir tada jau vyksta 

garų ir vėlesnių lazerinio impulso dalių spinduliuotės sąveika. 

Lazerio spinduliuotės sugertis (absorbcija) lemia pereinamuosius nepusiaus-

virus procesus tarp elektroninių dujų ir gardelės arti metalo paviršiaus. Kadangi 

išsigimusių elektroninių dujų šiluminė talpa yra maža, elektronų perduodama 

šiluma sklinda beveik be jokio užlaikymo, tačiau dėl elektrono ir jono didelio 

masių skirtumo (arba dėl didelio elektronų Fermi greičio ir garso greičio skir-

tumo) gardelės kaitimas vyksta gana lėtai. Savitoji (būdingoji) gardelės kaiti-

mo trukmė įvairių metalų yra nuo kelių iki kelių dešimčių pikosekundžių. Tai 

reiškia, kad per lazerio impulso trukmę, trumpesnę nei pikosekundė, sugerta 

lazerio energija išsaugoma elektronų posistemyje, o gardelės temperatūra lieka 

Laikas t, s
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2 pav. Aliuminio paviršiaus temperatūros priklausomybė nuo laiko, sugėrus 1 ps impulsą 
(energijos tankis 10 mJ/cm2) ir 1 ns impulsą (energijos tankis 100 mJ/cm2), Tm ir Tb – aliuminio 

lydimosi ir garavimo temperatūros
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gerokai žemesnė. Dėl žemos savitosios išsigimusių elektroninių dujų šiluminės 

talpos jų temperatūra kur kas aukštesnė nei gardelės ir esant elektronų pusiaus-

vyrai. Karštų elektronų generacija sukelia anomalią elektronų emisiją ir mato-

mą šviesą, išspinduliuojamą metalų, paveiktų ultratrumpųjų lazerio impulsų. 

Įrodyta, kad elektronų ir gardelės pasikeitimas energija aprašomas lygtimi

                                                                           (1)

čia: Te, Ti ir ce, ci , atitinkamai elektronų ir gardelės temperatūra ir savitoji 

šiluma. α –dviejų posistemių apsikeitimo energija greitis. Kitas procesas, kuris 

veikia elektronų ir jonų temperatūrą, yra įkaitusio paviršinio sluoksnio energi-

jos perdavimas metalo tūriui dėl šiluminio laidumo. Normaliomis sąlygomis 

metaluose energija pernešama dėl elektronų šiluminio laidumo. Įstačius klasi-

kinius šiluminio laidumo narius į (1) lygtį gaunama lygčių sistema elektronų ir 

gardelės temperatūrai:

                                                                 (2)

                                                                                           (3)

čia: Q – elektronų posistemio sugerta lazerio spinduliuotės energija, κe – elek-

tronų šiluminis laidumas. Gardelės šiluminis laidumas (3) lygtyje neįskaitomas. 

(2) lygtis gauta darant prielaidą, kad elektronų energija perduodama pagal kla-

sikinius Furjė dėsnius. Ši prielaida leistina, kol temperatūros lauko būdingos 

erdvės ir laiko skalės yra daug didesnės už elektronų laisvojo lėkio kelią ir re-

laksacijos laiką. Elektronų momentinis relaksacijos laikas nulemtas ir elektro-

nų–elektronų ir elektronų–fononų susidūrimo dažnių ir yra                    

Kai Ti>TD ir Te<<εF/k, čia TD – Debajaus temperatūra, εF – Fermi energija, k – 
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eee BT=ν  , o iei AT=ν  . Metalams kambario temperatū-

roje 11210 −≈ seeν  ir 11410 −≈ seiν , taigi šiuo atveju vykstant elektronų šiluminiam 

laidumui dominuoja elektronų–fononų susidūrimai. Kai elektronų temperatūra 
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yra 1 eV (energetinėje skalėje) eilės, 11510 −≈ seeν  , tai elektronų pernešimo sa-

vybės nulemtos elektronų–elektronų susidūrimo. Elektronų–elektronų susidū-

rimai pasiekia maksimalią vertę, kai kTe = eF , ir esant didesnei temperatūrai 

mažėja pagal 2/3−
eT  dėsnį. Taip aišku, kad elektronų relaksacijos laikas garinimo 

temperatūroje, kurioje vyksta lazerinis gręžimas, nulemtas elektronų šiluminio 

laidumo, yra trumpesnis nei 10 fs. Atitinkamai laisvo lėkio kelias le~νFτe  yra 

trumpesnis nei 10-6 cm. Palyginus šias vertes su vertėmis iš (2) lygties (t. y. 

su lazerio impulso trukme ir paviršinio sluoksnio storiu), daroma išvada, kad 

elektronų šiluminio laidumo modelis (2) lygtis galioja lazerio impulsams ne 

ilgesniems nei kelios dešimtys femtosekundžių. Tačiau optinis prasiskverbimo 

gylis gali būti palyginamas su elektronų laisvo lėkio keliu (anomalusis skin 

efektas). Šiuo atveju lokali elektronų temperatūra negali būti siejama su skin 

sluoksniu. Šis ribojimas iš dalies gali būti pašalintas, įvedant fizikiniu požiūriu 

priimtinus parametrus į (2) lygtį. Keičiant optinį prasiskverbimo gylį naryje 

Q(r,t), lazerinės energijos poslinkio diapazoną galima koreliuoti taip, kad būtų 

įskaitomas (į Q narį) nešiluminių elektronų (balistinių) judėjimas.

Lygtys (2) ir (3) sudaro vadinamąją, dviejų temperatūrų modelį, kuris pa-

prastai naudojamas nagrinėjant ultratrumpųjų lazerio impulsų ir medžiagos są-

veiką. Tam tikrais atvejais šios lygtys gali būti išspręstos analitiškai, bet bendru 

atveju jos išsprendžiamos tik skaitmeniškai. Šis metodas naudojamas, nagrinė-

jant metalo, sugeriančio ultratrumpuosius lazerio impulsus, kaitinimą ir lydy-

mąsi. Kaip pavyzdį galima panagrinėti aliuminį, veikiamą 1 ps ir 1 ns trukmės, 

10 mJ/cm2 ir 100 mJ/cm2 energijos tankio impulsais (2 pav.). Esant tokiam 

energijos tankiui abliacijos galima nepaisyti. Veikiant ultratrumpam impulsui 

elektronų temperatūra kyla labai greitai ir gerokai viršina gardelės temperatūrą. 

Termodinaminė pusiausvyra pasiekiama po 100 ps, kai elektronų ir gardelės 

temperatūra suvienodėja. Tik tada klasikinis vienos temperatūros modelis gali 

gerai apibūdinti vykstančius procesus. 
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Iš energijos laikinio pasiskirstymo tarp būsenų (3 pav.) matoma, kad iš pra-

džių visą impulso energiją sugeria elektronai. Relaksacija prasideda po kelio-

likos pikosekundžių ir trunka iki nanosekundės. Kartu su gardelės šilimu pra-

sideda garavimas, jis trunka iki keliolikos ns. Tuo metu beveik visa elektronų 

energija būna perduota gardelei. Pasibaigus garavimui gardelės ir elektronų 

energijos sumą galima laikyti energijos nuostoliais dėl šiluminio laidumo. Šie 

nuostoliai yra kur kas mažesni ultratrumpiesiems impulsams, palyginti su na-

nosekundiniais impulsais. 

Metalų abliacijos gylio priklausomybė nuo impulso trukmės. Lazerinės 

abliacijos dinamika labai priklauso nuo impulso trukmės. Didžioji femtosekun-

dinių lazerinių impulsų energijos dalis yra sugeriama „šaltoje“ medžiagoje, nes 

tik nedideli medžiagos poslinkiai yra galimi per tokio trumpo impulso trukmę 

ir tik paskui įkaitinta medžiaga plečiasi adiabatiškai. Abliacijos metu medžiagą 

veikiant ilgesniais lazerio impulsais, poveikio zonoje vyksta ženklus šilumos 

3 pav. energijos pasiskirstymas esant būsenoms po 1ps (10 mJ/cm2) impulso sugerties aliu-
minio metale
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persiskirstymas, o lazerinė spinduliuotė yra papildomai sugeriama besiplečian-

čioje plazmoje. Keliuose darbuose buvo eksperimentiškai nustatyta abliacijos 

gylio (kuris yra vienmatis abliuotos medžiagos kiekio ekvivalentas) ir impulso 

trukmės τ funkcinė priklausomybė. Pagrindinė išvada yra ta, kad skirtinguose 

metaluose efektinio abliavimo gylio ir impulso trukmės funkcinė priklausomy-

bėje susideda iš dviejų maksimumų. Didžiausias maksimumas yra subpikose-

kundinių trukmių (<1 ps) diapazone, o mažesnysis ties nanosekundine sriti-

mi. Minimumas yra impulsų trukmėms τ pikosekundžių srityje. Tokios pačios 

tendencijos buvo pastebėtos esant mažoms (1-20 J/cm2) ir didelėms (102–104 

J/cm2) energijos tankio vertėms.

Abliacijos gylio ir lazerio impulso trukmės funkcinė priklausomybė gali būti 

aprašyta naudojantis skystos būsenos modeliu, į kurio būsenų lygtis įtraukia-

mos ir nestabilios medžiagos būsenos. Tokio modelio pagalba gauti aliuminio 

abliavimo gyliai, esant energijos tankio vertei nuo 10 J/cm2 iki 30 J/cm2, kie-

kybiškai sutampa su eksperimentiniais duomenimis (4 pav.). Šioms energijos 

tankio vertėms išskiriamos keturios pagrindinės sritys: I sritis – tarp 10 fs ir 1 

ps, II sritis – tarp 1ps ir 10 ps, III sritis – tarp 10 ps ir 1000 ps ir IV sritis – tarp 

1000 ps ir 10 ns. Santykiškai didžiausiais abliavimo gylys, tam tikro pastovu-

mo, buvo I srityje. Minimalus abliavimo gylys yra tarp II ir III sričių. Be to, 

galutinis abliavimo gylio sumažėjimas IV srityje susijęs su tuo, kad esant tam 

tikrai energijos tankio vertei, impulso trukmė pasiekia sritį, kur abliacija nebe-

galima. Esant 30 J/cm2 energijos tankiui skirtumas tarp abliacijos gylių I ir III 

srityse yra trys kartai. 

Suminio sugerties koeficiento priklausomybė nuo impulso trukmės yra svar-

bus parametras, norint suprasti abliavimo gylį visose keturiose srityse. Suminis 

sugerties koeficientas priklauso tik nuo plazmos pasiskirstymo ir lazerio bangos 

ilgio. Suminis sugerties koeficientas yra ganėtinai pastovus I ir II srityse, didėja 

III srityje ir labai sumažėja IV srityje (5 pav). Už IV srities lazerio impulsas 
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4 pav. Abliacijos gylio priklausomybė nuo impulso trukmės esant skirtingam energijos tankiui

5 pav. Suminio sugerties koeficiento priklausomybė nuo impulso trukmės esant skirtingam 
energijos tankiui
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yra beveik visiškai atspindimas ties bandinio paviršiumi, nes energijos tankis 

yra mažesnis nei slenkstinis ir plazma nėra sukuriama. Remiantis pateiktais 

įvertinimais ir suminio sugerties koeficiento I ir II srityse pastovumu, galima 

daryti išvadą, kad abliavimo gylis turėtų sumažėti II srityje. Abliavimo gylio 

padidėjimas III srityje gali būti paaiškintas padidėjusia sugertimi. Šis sugerties 

koeficiento padidėjimas gali būti suprastas nagrinėjant nuo laiko priklausantį 

elektronų tankio pasiskirstymą plazmoje. Plazma daug efektyviau sugeria krin-

tančią lazerinę spinduliuotę praėjus kritiniam laiko tarpui, kuris šiuose skai-

čiavimuose buvo ~160 ps. Taigi abliacija yra nulemta dviejų konkuruojančių 

procesų: lazerinio kaitinimo ir terminių nuostolių sąveikos zonoje. Pastarasis 

didėja, kai ps1≥τ  , t. y. kai impulso trukmė pasidaro ilgesnė negu elektro-

no–jono relaksacijos laikas. 

Abliacijos gylio padidėjimas, prasidedantis ties 10 ps, yra papildomos suger-

ties plazmoje padarinys, kuris savo ruožtu nulemtas padidėjusio elektronų gra-

diento ilgio ties plazmos kritiniu tankiu, kol lazerio spinduliuotės intensyvumas 

yra artimas maksimaliam. Šių procesų modeliavimas akivaizdžiai parodo, jog 

besiplečiančios plazmos sugeriama lazerinė spinduliuotė padidina abliuojamos 

medžiagos kiekį dėl taikinio paviršiui šiluminiu būdu perduodamos energijos ir 

nesustabdo abliacijos, kaip galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. 

Abliacija esant mažam ir dideliam energijos tankiui ir jos kokybė. Įvai-

rius metalus apdirbant femtosekundiniais ir pikosekundiniais impulsais galima 

išskirti du energijos tankio režimus. Pirmas režimas apima mažo energijos tan-

kio verčių diapazoną nuo 1–1,5 Jcm-2, o antrasis – vertes iki 20 Jcm-2. Ilgėjanti 

impulso trukmė didina slenkstinę energijos tankio vertę bei trumpina energijos 

prasiskverbimo gylį. Esant mažo energijos tankio verčių režimui prasiskver-

bimo gylis yra artimas teoriniam optinio prasiskverbimo gyliui ir abliavimo 

slenkstis yra žemas, o esant didelėms energijos tankio vertėms efektinis šilumos 

prasiskverbimo gylis yra 10–20 kartų didesnis, padidėjęs ir abliacijos slenkstis. 
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Terminė abliacija, mažinanti mikroapdirbimo kokybę, tikslumą ir efektyvumą, 

pasireiškia net ir femtosekundinio apdirbimo režimu. Viena iš išvadų yra ta, 

kad esant pakankamai dideliems energijos tankiams abliacijai aprašyti, taigi 

ir kontroliuoti, pakanka paprasto terminio modelio. Esant mažų energijos tan-

kių režimui apdirbimo kokybė padidėja ir terminė difuzija yra minimizuota, 

tačiau aprašant abliaciją reikia pasitelkti daug sudėtingesnį modelį. Geriausių 

rezultatų yra gaunama mažų energijos tankių režime, tačiau su juo yra susi-

jęs ir mažas abliacijos greitis. Šis efektyvumo kritimas turi būti kompensuotas 

dideliu impulsų pasikartojimo dažniu. Išties, pagrindinis veiksnys, ribojantis 

ultratrumpųjų lazerinių impulsų naudojimą industrijoje, yra lazerinio šaltinio 

didelės vidutinės galios ir didelio pasikartojimo dažnio trūkumas.

Kraterių formos ir mikroplazma. Veikiant medžiagą nanosekundiniais 

lazerio impulsais yra formuojamas tipinis krateris su užvartomis. Bandinio pa-

viršiuje, palei kraterio ribą, susiformuoja užvartos, kurių aukštis priklauso nuo 

bandinio medžiagos, impulso trukmės, energijos ir impulsų skaičiaus. Didėjant 

veikiančių impulsų skaičiui, užvartos aukščio ir kraterio gylio santykis mažėja. 

Kraterio ir užvartos skersmenys proporcingi lazerio pluošto skersmenims bei 

priklauso nuo impulso energijos, lazerio bangos ilgio ir bandinio medžiagos. 

Veikiant femtosekundiniais impulsais krateriai formuojasi be užvartų ir 

kraterių profiliai nėra identiški erdviniam lazerinio pluošto pasiskirstymui. 

Abliuojant įvairaus bangos ilgio femtosekundiniais impulsais pastebima, kad 

tik esant mažai impulsų energijai kraterio forma sutampa su lazerio intensyvu-

mo pasiskirstymu. Jokių reikšmingų kraterio gylio pokyčių nestebima 70–800 

fs diapazone. Toliau ilgėjant impulsų trukmei – kraterio gylis mažėja. Pana-

ši tendencija užfiksuota ir kraterio tūriui. 70 fs trukmės impulsams lazerinės 

abliacijos efektyvumas (2000 µm3 / mJ  Cu) nepriklausė nuo bangos ilgio. 

Veikiant Ti:Al2O3 lazeriui, esant skirtingai impulsų trukmei (70 fs – 10 ps) 

ir skirtingam bangos ilgiui (800, 400, 266 nm) plazmos erdvinė evoliucija yra 
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panaši. Per pirmąsias nanosekundes abliuota medžiaga palieka paviršių, greitai 

besiplėsdama bandinio paviršiaus normalės kryptimi. Pradinis plėtimosi greitis 

nepriklauso nuo lazerio impulso trukmės. Nustatyta, kad, veikiant 20 µJ lazerio 

impulsui, išilginis ir skersinis plėtimosi greičiai yra atitinkamai 4,63x105 cm/s 

ir 3x105 cm/s. Šios vertės yra artimos garso greičiui varyje. Praėjus 25 ns ir 

ilgesniam laikui, plazmos tūris daugiau nebesiplečia, tačiau priklauso nuo laze-

rio impulso trukmės.

Kiaurymės formavimo stadijos ir jos geometrijos kitimas aliuminyje matyti 6 

pav., o 7 pav. gręžiamos kiaurymės gylio priklausomybė nuo impulsų skaičiaus. 

Kiekviena kiaurymės formavimo stadija, aprašoma laipsnine gylio priklausomy-

be nuo impulsų skaičiaus su skirtingu laipsnio rodikliu x (z ~ N x). 

Iš pradžių suformuoto kraterio dugnas artimas plokščiam (6 pav. 10 impul-

sų), gręžimo gylis proporcingas kubinei šakniai iš impulsų skaičiaus (7 pav.). 

Kai suformuojamas gilesnis krateris, x = 0,8 (artimas vienam). Kai kiaurymė 

pakankamai gili, gręžimo greitis vėl sumažėja (x = 0,2), gręžimo angoje atsi-

randa papildomi kanalai, todėl kad garavimas nutrūksta ir vėl prasideda.

Teoriškai sumodeliuotas 

ir skaitmeniškai suskaičiuotas 

gręžimo procesas pavaizduotas 

8 pav. Skaičiavimams imamas 

pluoštas su erdviniu Gauso 

skirstiniu bei stačiakampiu lai-

kiniu profiliu. Jei toks pluoštas 

sufokusuojamas ant plokščio 

paviršiaus, jo sugertos ener-

gijos skirstinys turės Gauso 

formą. Kita vertus, kai kiaury-

mė yra suformuota, paviršiaus 

6 pav. Kadrų seka, vaizduojanti gręžiamos kiaury-
mės formavimąsi priklausomai nuo lazerio impul-
sų skaičiaus, kai energijos srauto tankis 80 J/cm2, 

impulso trukmė 125 fs

10 250 1000 10 000 100 000
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ploto padidėjimas gali lokaliai labai 

sumažinti pluošto intensyvumą, tai 

parodyta 8 pav. apačioje, kur pa-

teikti skaitmeninio modeliavimo 

rezultatai. Konkrečiai energijos 

tankis, veikiantis šoninę įdubos 

sieną ir išreiškiamas normaliniu 

lazerio srauto komponentu En, yra 

sumažinamas dėl šios spinduliuotės 

projekcijos ant faktinės kiaurymės 

formos. Ant šoninių sienelių su-

gerta energija krinta greitai gilėjant 

skylei ir jei lokaliai ji yra mažesnė 

už lazeriniam garinimui reikiamo 

energijos tankio reikšmę Eth, tai 
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gręžimo procesas sustoja šioje srityje. Jeigu lazerinis garinimas yra mažas, tai 

pokyčiai sugertoje energijoje taip pat bus maži, taip, kad beveik pastovus En 

lygis gali būti matomas po 20 000 impulsų. Lazerinis garinimas skylės centre 

trunka ilgesnį laiką dėl didesnio vietinio intensyvumo ir tai sukelia gręžiamos 

skylės vis didesnį traukimąsi į tašką gilėjant skylei. Jei kraterio (išgarintos vie-

tos) topografija paviršiuje yra beveik apvali, tai jo forma tampa artima raidės V 

formai, kai gręžimas vis dar trunka. En(r) pasiskirstymo centre liekanti smailė 

yra dėl visą laiką statmeno spinduliuotės kritimo į paviršių. Be to, gręžimas su-

stoja šiame taške (po 20 000 impulsų), nes gręžimo greitis čia yra mažesnis nei 

6x10-4, palyginti su pradiniu. Todėl praktiškai gręžimas toliau nevyksta. 

Lazerinio gręžimo metodai. Lazeriniam medžiagų apdirbimui naudojami 

tokie gręžimo metodai: gręžimas pavieniais impulsais, gręžimas pasikartojan-

čiais impulsais, trepanavimas ir helikoninis gręžimas. Kiaurymės apdirbimo 

tikslumas didėja pereinant nuo gręžimo pavieniais impulsais prie gręžimo pasi-

kartojančiais impulsais, o toliau naudojant patobulintus trepanavimo ir heliko-

ninio gręžimo metodus. Gręžiant pavieniais impulsais paprastai naudojami mi-

lisekundinės trukmės impulsai su kelių J energija, todėl šis metodas nėra labai 

tikslus, tačiau taikomas ten, kur reikia gręžti ~1 mm storio kietas medžiagas, 

o tikslumo reikalavimai nėra dideli. Toks gręžimo metodas dažnai naudojamas 

specialios formos detalėms pjauti darant persiklojančias kiaurymes iš didelio 

skaičiaus impulsų. 

Kai kiaurymės tikslumo reikalavimai padidėja, pradedami naudoti didelio 

pasikartojimo dažnio (1 kHz – 400 kHz ar net ~100 MHz) trumpi (nanosekun-

dinės trukmės) ir ultratrumpieji (pikosekundiniai ir femtosekundiniai) lazerių 

impulsai. Tokių impulsų energija jau yra milidžaulių ir mikrodžaulių ar net na-

nodžaulių eilės, todėl šie impulsai paprastai tinka tik ploniems (storis nuo 1 µm 

iki 500 µm) metalo, keramikos, plastiko lakštams gręžti. Ir tam gręžimui rei-

kia daug impulsų, nes dažnai vienu impulsu yra nugarinamas tik ~100 nm – 1 
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µm medžiagos storis. Yra taikymų, kai reikia plonose metalo plėvelėse gręžti 

ar išpjauti 1–5 µm kiaurymes. Tada naudojami pasikartojantys ultratrumpieji 

impulsai. Jei reikia išgręžti nuo ~20 µm iki ~500 µm skersmens kiaurymes jau 

gali būti naudojami trepanavimo ir helikoninio gręžimo metodai. Jų esmė yra 

ta, kad sufokusuotas lazerio pluoštas skenuojamas tokio skersmens apskritimu, 

kokio skersmens kiaurymė yra gręžiama. Tai yra šiuo atveju didesnio skers-

mens kiaurymė yra lyg išpjaunama naudojant daug pasikartojančių vienodos 

energijos impulsų. Helikoninio gręžimo metu sufokusuoto pluošto sąsmaukos 

vieta papildomai yra keičiama taip, kad praeitų visą gręžiamos plokštelės sto-

rį. Trepanavimo ir helikoninio gręžimo metodai užtikrina didesnį tikslumą ir 

gręžiant didesnio skersmens kiaurymes yra efektyvesnis gręžimo metodas, nes 

gręžiama mažesnio skersmens sufokusuotu pluoštu ir tokiu atveju yra mažesni 

šiluminiai nuostoliai gilesnėse kiaurymėse. Principinė optinė schema, leidžianti 

keisti gręžiamos kiaurymės skersmenį ir spindulio kritimo kampą ir naudojama 

trepanavimo arba helikoninio gręžimo metoduose pavaizduota 9 pav. Nuo pir-

mo pleišto padėties priklauso spinduliuotės kritimo kampas. Ketvirtas pleištas 

sukamas. Kiaurymės cilindriškumas labai priklauso nuo kritimo kampo. Esant 

nuliniam spinduliuotės kritimo kampui kiaurymės cilindriškumui pasiekti rei-

kia 10 s, o 130 fs trukmės impulsams cilindriškumas nepasiekiamas (10 pav.). 

Kai kritimo kampas 4o, cilindrinė kiaurymė išgręžiama kur kas greičiau, be 

to, galima padaryti (neigiamas) kūgines kiaurymes, kurios dažnai reikalingos 

praktiniams taikymams.

Kartu su helikoninio gręžimo sistema galima derinti poliarizacijos valdymo 

sistemą. Pavaizduotoje 9 pav. sistemoje reikia pridėti dvi λ/4 plokšteles. Pirmo-

ji dedama prieš pirmą pleištą ir kuria apskritiminę poliarizaciją, antroji sukasi 

kartu su ketvirtu pleištu vėl atkurdama tiesinę poliarizaciją. Gaunama visada 

pastovi poliarizacijos kryptis kiaurymės sienos atžvilgiu. Poliarizacijos kryp-

tį galima paderinti su pirmąją λ/4 plokštele. Toks poliarizacijos krypties su-
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9 pav. Optinė helikoninės gręžimo sistemos schema. dešinėje 0,5 mm plieno plokštelėje 
išgręžta kiaurymė. a – iš įvadinės pusės, b – iš išvadinės pusės (5 ps, 1030 nm, 10 khz, �00 μJ)

10 pav. gręžimo trukmės ir kritimo kampo įtaka kiaurymės cilindriškumui, apibrėžiamam 
kiaurymių skersmenų įvadinėje ir išvadinėje plokštumoje santykiu, gręžiant 500 μm storio 

plieno plokštelę skirtingos trukmės impulsais (λ = �80 nm, Q = �00 μJ, fp=1 khz)
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derinimas padeda išvengti 

netolygumų, atsirandančių 

naudojant ultratrumpuosius 

impulsus, bei gerokai page-

rina kiaurymės kokybę (11 

pav.). Besisukančio pluošto 

asimetrinis skirstinys turi 

tiesioginę įtaką kiaurymės 

išėjimo formai (11 pav. b). 

Todėl, siekiant didelio tiks-

lumo, pluošto simetrija yra būtina. Poliarizacijos ir pluošto asimetrijos įtakos 

galima išvengti gręžimo metu sukant pačią detalę. Tokiu būdu lengvai galima 

gauti geros kokybės kiaurymes, tačiau taikyti praktiškai tai daugeliu atvejų yra 

nepriimtina.

Lazerinio gręžimo trumpaisiais ir ultratrumpaisiais impulsais ypatu-

mai. Lazerinio gręžimo eksperimentai atlikti su trumpaisiais ir ultratrumpai-

siais impulsais storuose (t. y. tokiuose, kurių naudojamos energijos lazerio im-

pulsai negali pragręžti) bandiniuose, pagamintuose iš įvairių medžiagų, parodė 

tokias dvi ypatybes: 

1) lazerinio garinimo, dėl kurio vyksta gręžimas, greitis krinta didėjant sky-

lės gyliui,

2) kinta gręžiamos skylės geometrija, t. y. jos skersmuo gilėjant mažėja.

Būdingas gręžimo greičio kitimo pavyzdys, naudojant dviejų trukmių im-

pulsus, parodytas 12 pav. Po pradinės gręžimo stadijos, kai didelis lazerinio 

garinimo greitis (I), matomas bandinio paviršiuje, vėliau prasideda sritis (II), 

kurioje garinimo greitis krinta gylėjant, paskui yra sritis (III), kurioje lazerinio 

garinimo greitis yra beveik pastovus, ir tai trunka, kol staiga lazerinis garinimas 

sustoja (IV). Toks būdingas lazerinio garinimo pavyzdys, stebėtas daugelyje 

11 pav. helikoninio gręžimo kokybės pagerėjimas iš-
laikant pastovią poliarizacijos kryptį kiaurymės sienos 

atžvilgiu
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medžiagų, negali būti paaiškintas vienmačiu modeliu. Aišku, kad paviršiaus 

geometrijos kitimas turi didelę įtaką gręžimo spartai ir gali būti susijęs su šiais 

nuo geometrijos priklausančiais mechanizmais: 1) spinduliuotės sklidimas ir 

sugertis, 2) trimatis šilumos laidumas, 3) didėjantis plazmos ekranavimas, 4) 

medžiagos išmetimo kitimas. Bent jau pastovus gręžimo greitis gilesnėse sky-

lėse yra aiškinamas tam tikru plazmos ekranavimu. Esant didesniams inten-

syvumui didesnė dalis spinduliuotės bus sugerta plazmoje, susidariusioje virš 

sąveikos vietos. Jei plazmos praleidžiama energija mažėja, tai sąlygoja gari-

nimo greičio kritimą ir dėl to plazmos tankio ir ekranavimo mažėjimą. Todėl 

sistema stengiasi pasiekti būseną, kuriai esant pralaidumas ir garavimas yra 

subalansuoti ir tai lemia pastovų garinimo greitį, nepaisant skylės geometrijos 

ir energijos įvado kitimo. 

12 pav. Abliacijos greitis esant skirtingam skylės gyliui (deimante). gręžimui naudotas nd:
iAP lazeris: τ = �ns, λ = 10�8 nm ir τ = 220 ps, λ = 53� nm. energijos tankis 10 J/cm2
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Laboratorinis darbas Nr. 2

SKAIDRIŲ TERPIŲ GRĘŽIMAS ULTRATRUMPAISIAIS 
LAZERIO IMPULSAIS

1. Darbo tikslas:

Susipažinti su skaidrių terpių abliacijos ir gręžimo lazerio impulsais aspek-

tais. Ištirti konkrečios medžiagos gręžimo femtosekundiniais impulsais ypatu-

mus.

2. Kontroliniai klausimai

1. Skaidrių medžiagų apdirbimo lazerio spinduliuote ypatumai.

2. Mechanizmai, lemiantys lazerinės energijos perdavimą skadrioms ter-

pėms.

3. Optinio pramušimo reiškinio vyksmas.

4. Medžiagos abliacija, jos slenksčio apibrėžimas.

5. Lazerinio gręžimo proceso ypatumai.

6. Lazerio impulso trukmės svarba medžiagos apdirbimui.

7. Ultratrumpųjų impulsų pranašumai atliekant medžiagos apdirbimą.

3. Darbo užduotys

1. Surinkti schemą lazerinio gręžimo eksperimentui. Spinduliuotės židinio 

vietoje įstatyti skaidraus stiklo plokštelę. Įvertinti fokusuojamo pluošto 

parametrus.

2. Nustatyti spinduliuotės energijos tankį, kuriam esant pažeidžiamas ban-

dinio priekinis paviršius ir prasideda medžiagos abliacija.
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3. Ištirti laikinę gręžimo dinamiką ir įvertinti gręžimo proceso spartą esant 

didžiausiai impulso energijai.

4. Įvertinti išgręžtos zonos ilgį ir proceso spartą esant kelioms skirtingoms 

impulsų energijoms.

5. Mikroskopu ištirti išgrežtus kanalus, įvertinti jų dydį, palyginti su naudo-

to lazerio pluošto parametrais.

4. Darbo priemonės ir prietaisai

Femtosekundinis lazeris (femtosekundinių impulsų osciliatorius Tsunami ir 

čirpuotų impulsų stiprintuvas Spitfire); energijos silpnintuvas; nukreipiančių 

veidrodžių sistema; fokusuojantis lęšis; bandinys (stiklas); neutralus filtras; 

energijos detektorius; skaitmeninė vaizdo kamera.

5. Darbo schema

1 pav. Lazerinio gręžimo eksperimento schema: FP – λ/2 fazinė plokštelė, P – poliarizatorius, 
L – fokusuojantis lęšis, ed – energijos detektorius, B – bandinys, nF – neutralus filtras, 

VK – skaitmeninė vaizdo kamera.

6. Darbo eiga

1. Surinkti eksperimentinę schemą pagal pateiktą 1 paveiksle. Įstatyti ban-

dinį B į laikiklį taip, kad jo priekinis paviršius atitiktų naudojamo lęšio L židi-
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nio padėtį. Tam tikru atstumu nuo bandinio pastatyti skaitmeninę vaizdo (arba 

CCD) kamerą, kurią bus fiksuojama gręžimo proceso eiga. Gręžimui yra nau-

dojami 800 nm, 1 kHz pasikartojimo dažnio, 130 fs lazerio impulsai.

Prieš pradedant eksperimentą apytiksliai įvertinami fokusuojamo pluošto 

parametrai. Jeigu pradinis pluošto skersmuo yra D0, lęšio židinio nuotolis – f, 

o spinduliuotės bangos ilgis l, tai pluošto skersmuo sąsmaukoje įvertinamas 

pagal formulę: 

0D
fD

π
λ

= .

Žinant D, galima įvertinti fokusuojamo pluošto Reilėjaus ilgį z0, kuriame 

pluošto skersmuo D padidėja 2  kartų:

λ
π
4

2

0

Dz = .

Lazerio impulso intensyvumas židinio taške įvertinamas pagal formulę:

2

4
D
E

S
EI

τπτ
== ,

čia: E – impulso energija, τ – trukmė, S – sąsmaukos plotas. Pavienio impul-

so energijos tankis tada išreiškimas taip 

2

4
D
EIF

π
τ == .

2. Iš karto po lęšio L įstatyti energijos detektorių ED ir išmatuoti maksima-

lią lazerio impulso energiją. Energijos silpnintuvu, sudarytu iš fazinės plokšte-

lės FP ir poliarizatoriaus P, sumažinti impulso energiją iki mažiausios. Toliau 

pamažu didinant impulsų energiją, stebėti bandinio paviršių tol, kol vizualiai 

bus pastebėtas pramušimas (abliacija). Šiuo atveju paviršiuje matoma lazerinė 

kibirkštis ir plazmos švytėjimas, kurį lydi būdingas garsas. Pagal nurodytas 

formules įvertinamas abliacijos slenkstinis energijos tankis.
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3. Medžiagos gręžimui pasirenkama maksimali lazerio impulsų energija. 

Prie bandinio pastatoma vaizdo kamera taip, kad būtų gerai matoma visa grę-

žiama zona. Prieš VK įdėdamas neutralus filtras NF, susilpninantis plazmos 

emisiją ir sklaidomą gręžimo metu spinduliuotę. Prasidėjus gręžimo procesui, 

stebimas (ir įrašomas) gręžiamo kanalo kitimas. Iš gauto vaizdo įvertinamas 

gręžiamo kanalo ilgis diskrečiais laiko momentais; ilgio priklausomybė nuo 

laiko pavaizduojama grafiškai. Iš grafiko apskaičiuojama gręžimo spartos lai-

kinė priklausomybė. Rezultatai aptariami.

4. Pasirenkant kelias skirtingas impulsų energijas ir fiksuotą gręžimo laiką, 

skirtingose bandinio vietose išgręžiama keletas kanalų. Įvertinamas jų ilgis ir 

vidutinė proceso sparta (ilgio ir gręžimo trukmės santykis). Šie duomenys pa-

vaizduojami grafiškai, atsižvelgiant į impulso energijos tankį. 

5. Bandinys išimamas iš laikiklio ir padedamas po mikroskopo objektyvu. 

Pasirinkus tinkamiausią didinimą, stebimi išgręžti kanalai skersai ir išilgai įra-

šymo krypties, vizualiai įvertinama jų kokybė. Nustatomas skylių skersmuo. 

Šie duomenys yra palyginami su fokusuojamo lazerio pluošto parametrais, re-

zultatai aptariami.

7. Teorinis įvadas (medžiagų abliacija ir gręžimas lazerio 

spinduliuote)

Lazerių naudojimas medžiagų apdirbimui

Kaip stipriai koncentruotos energijos šaltiniai, lazeriai tapo puikiais medžia-

gų apdirbimo įrankiais nuo pat jų atsiradimo dienų. Jau ilgus metus lazeriai nau-

dojami pramoniniam medžiagų apdirbimui. Lazerio pluoštas gali būti lengvai 

sufokusuotas į mažą taikinį iki kelių mikronų skersmens. Tokia koncentruota 
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lazerio energija yra naudojama abliacijai, gręžimui, pjovimui, suvirinimui ir 

pan. Lazerinio apdirbimo pranašumai, palyginti su mechaniniu apdirbimu, yra 

pirmiausia nekontaktinė sąveika, tikslumas, apdirbimo sparta ir proceso lanks-

tumas. Lazerinio mikroapdirbimo taikymų nekontaktinė prigimtis eliminuoja 

įrenginio nusidėvėjimą. Lazeriai, dažniausiai naudojami medžiagų apdirbimui, 

yra CO2, Nd:YAG, vario garų ir eksimeriniai lazeriai. Šių industrinių lazerių 

impulsų trukmė yra nuo nuolatinės veikos ir milisekundžių iki šimtų pikose-

kundžių. Tokios trukmės impulsus įprasta vadinti ilgais. Pastaruoju metu vis 

didesnį susidomėjimą kelia ultratrumpųjų impulsų naudojimas medžiagų mi-

kroapdirbimui. Ultratrumpasis reiškia, kad kalbama apie impulsus, kurių tru-

kmė mažesne nei kelios pikosekundės (1 ps = 10-12 s). Ultratrumpieji femtose-

kundiniai impulsai kai kuriais aspektais iš esmės keičia lazerio spinduliuotes ir 

medžiagos sąveikos pobūdį, palyginti su ilgais lazerio impulsais. Tokios savy-

bės atveria plačias metalų, polimerų, puslaidininkių bei skaidrių medžiagų pre-

ciziniam mikroapdirbimo galimybes. Pažymėtina, kad komercinius lazerius, 

naudojamus pramonėje, daugiausia galima priskirti prie ilgų impulsų kategori-

jos. Femtosekundinės sistemos kol kas yra brangios ir sudėtingos, tačiau tikėti-

na, kad netolimoje ateityje medžiagų apdirbimas femtosekundine spinduliuote 

bus plačiai naudojamas įvairiose technologinėse srityse.

Skaidrių medžiagų apdirbimo ypatumai

Kai kurie mikroapdirbimo procesai, konkrečiai – gręžimas arba pjovimas, 

yra susiję su medžiagos pašalinimu (abliacija) iš poveikio zonos. Proceso esmė 

yra ta, kad abliacijos metu taikinio paviršiaus medžiaga sugeria lazerio spindu-

liuotės energiją ir transformuojasi į lydalą arba garus. Išsilydęs skystis išmeta-

mas iš sąveikos zonos dėl garų atatrankos poveikio; garai pasišalina savaime. 

Pirmas lazerio abliacijos etapas yra susijęs su lazerio spinduliuotės sugertimi 

taikinio medžiagoje. Tai vyksta dėl tiesinių arba netiesinių procesų. Medžiaga 
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židinio srityje yra įkaitinama iki lydymosi temperatūros ir paskui priklausomai 

nuo lazerio intensyvumo ir impulso trukmės iki virimo temperatūros. Neultra-

violetinės spinduliuotės absorbcijos mechanizmai yra skirtingi sugeriančioms 

medžiagoms, pavyzdžiui, metalams ir puslaidininkiams, ir skaidriems dielektri-

kams – stiklams ir plastikui. Sugerties mechanizmai taip pat priklauso ir nuo la-

zerio intensyvumo, lazerio impulso trukmės esant fiksuotam energijos tankiui. 

Neskaidrioms medžiagoms tiesinė absorbcija gali būti pagrindiniu sugerties 

mechanizmu ilgų trukmių ir žemo intensyvumo lazerio impulsams, o netiesinė 

sugertis gali pasidaryti dominuojančia ultratrumpiesiems didelio intensyvumo 

impulsams. Skaidrioms medžiagoms sugertis atsiranda dėl netiesinių procesų, 

vykstant medžiagos optiniam pramušimui.

Lazerio sukeltas optinis pramušimas yra procesas, kurio metu iš pradžių 

buvusi skaidri terpė galingu šviesos impulsu transformuojama į absorbuojan-

čią medžiagą (plazmą), pasižyminčia metalų savybėmis. Tolesnė spinduliuotės 

energijos sugertis plazmoje sukelia įšilimą ir energijos išskyrimą medžiagoje, o 

tai savo ruožtu fazinius virsmus ir dažniausiai medžiaga negrįžtamai suardoma. 

Energijos sugerties mechanizmai dielektrikuose

Netiesiniai procesai, kurie sukelia pramušimą, yra griūtinė ir daugiafotonė 

jonizacija. Tam, kad įvyktų pramušimas, sąveikos srityje turi būti bent vienas 

laisvas elektronas, kuriam galėtų būti perduodama šviesos lauko energija. Ta-

čiau normaliomis sąlygomis dielektriko laidumo zona būna beveik tuščia, o 

valentinė užpildyta, todėl dielektrikas beveik neturi laisvųjų elektronų, kurie 

galėtų efektyviai sugerti lazerio energiją (skirtingai nuo metalinių medžiagų). 

Skaidrių dielektrinių medžiagų draustinės juostos tarpas viršija fotono energiją 

optiniame dažnių diapazone, todėl esant mažam spinduliuotės intensyvumui 

tiesinė sugertis negali vykti. Aišku, kad realiose skaidriose terpėse visada būna 

mažas kiekis laisvų elektronų, kurie atsiranda dėl metalinių priemaišų, terminės 
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arba tiesinės priemaišinių lygmenų jonizacijos ir pan. ir kurie pasiskirsto bandi-

nyje atsitiktinai. Esami laisvieji elektronai laidumo zonoje gali sugerti fotonus 

susidūrimų su kitais atomais metu dėl stabdomosios sugerties mechanizmo. Su-

sidurdami su medžiagos gardele tokie laisvi elektronai įkaitinami spinduliuotės 

iki energijų, viršijančių draustinės juostos tarpą. Tada pasidaro įmanoma kitų 

neutralių medžiagos atomų jonizacija elektroniniu smūgiu ir kiekviename susi-

dūrimo akte laisvųjų elektronų sklaičius padvigubėja. Kartojantis šiam procesui 

elektronų skaičius eksponentiškai didėja – vyksta jų griūtinis dauginimasis. 

Laisvųjų elektronų tankis įsisotina, kai pasiekia vadinamąjį kritinį tan-

kį. Kai elektronų kiekis pasidaro lygus kritiniam tankiui, medžiaga prasimu-

ša ir tampa stipriai absorbuojančia. Vienas iš svarbiausių plazmos parametrų 

yra jos plazminis dažnis, kuris priklauso nuo jonizuotų dalelių koncentracijos

Ne: m
eNe

p

24πω = , čia m – elektrono masė, e – elektrono kruvis. Kritinis plaz-

mos tankis Ncr yra toks laisvųjų elektronų tankis, kai plazmos dažnis wp susily-

gina su lazerio spinduliuotės dažniu  w : 
2

2

4 e
mNcr π
ω= . 

Ncr yra eilės 1021 cm-3 matomo diapazono šviesai. Pasiekus kritinį tankį, 

plataus draustinio tarpo dielektrikai pasidaro visiškai neskaidrūs, o sugertis ir 

energijos išsiskyrimas ženkliai padidėja. Energija yra absorbuojama tik plaz-

mos paviršiniame sluoksnyje, kurio ilgis yra atvirkščiai proporcingas sugerties 

koeficientui: a–1. Tai paprastai ir laikoma abliacijos pradžia. 

Esant labai dideliam intensyvumui sugertis skaidriose medžiagose gali vyk-

ti per daugiafotoninius procesus. Daugiafotonės jonizacijos metu keli fotonai, 

kurių energija yra mažesnė negu dielektriko draustinės juostos tarpas, suge-

riami tuo pačiu laiko momentu ir elektronas pereina iš valentinės į laidumo 

zoną. Pavyzdžiui, kvarciniam stiklui reikia 5–6 fotonų, kad įvyktų daugiafoto-

nė sugertis. Šio proceso tikimybė labai mažėja, didėjant fotonų skaičiui, todėl 

jam pasireikšti reikia ypač didelio intensyvumo. Ilgiems impulsams dėl ma-
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žesnio pasiekiamo intensyvumo daugiafotonės sugerties indėlis yra nežymus 

ir pramušimą nulemia daugiausia griūtinė jonizacija, prasidedanti nuo pradinių 

statistiškai pasiskirsčiusių užkratos elektronų. Femtosekundiniams impulsams 

daugiafotoniai procesai yra lemiami, nes šiuo atveju dėl jų generuojami pradi-

niai elektronai, nuo kurių ir prasideda griūtinė jonizacija. Šiuo atveju pramuši-

mas yra deterministinis, nes pradinių elektronų atsiradimą nulemia pats lazerio 

impulsas, o ne statistinis užkratos elektronų pasiskirstymas. 

Abliacijos proceso apibūdinimas

Dielektrikuose lazerio indukuoto pramušimo procesui reikia tam tikro laiko 

prasidėti, o tai priklauso nuo spinduliuotės intensyvumo. Todėl pramušimas (ir 

atitinkamai abliacija) pasižymi slenkstiniu pobūdžiu: esant fiksuotai impulso 

trukmei, kai lazerio intensyvumas viršija tam tikrą vertę, elektronų plazmos tan-

kis pasiekia kritinę vertę, nuo kurios prasideda abliacija. Šis slenkstis paprastai 

apibūdinamas slenkstiniu energijos tankiu Fth . Eksperimentais abliacijos slenks-

tis nustatomas vizualiai, registruojant plazmos spinduliuotę arba matuojant 

abliacijos gylį. Laikoma, kad abliacija prasideda, kai laisvųjų elektronų tankis 

pasiekia kritinį. Tokiu atveju Fth gali būti laikomas mažiausias energijos tan-

kis, reikalingas pasiekti plazmos kritinį tankį. Tokiu atveju abliacijos slenksčiui

galioja logaritminė priklausomybė: 
 









=

0

ln2
N
NF cr

th α
, čia N0 yra pradinis užkratos

elektronų tankis. Femtosekundiniams impulsams jie generuojami dėl daugiafo-

tonės jonizacijos.

Abliacijos gylis, t. y. didžiausias įsiskverbimo gylis, nusakomas spinduliuo-

tės sugerties gyliu. Femtosekundiniams impulsams jis tipiškai didesnis negu 

šiluminės difuzijos gylis, ilgiems, atvirkščiai. Tarus, kad energijos tankis ablia-

cijos gylyje d lygus slenkstiniam energijos tankiui F(z = d) = Fth ir taikant 

žinomą spinduliuotės sugerties medžiagoje dėsnį F(z) = F0exp(–az), čia a – su-
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gerties koeficientas, abliacijos gylis gali būti įvertintas taip: d = d0 ln (F0 / Fth), 

čia d0 = 1 / a. 

Kai pasiekiamas kritinis laisvųjų elektronų plazmos tankis, prasideda me-

džiagos abliacija. Elektronai sugeria lauko energiją susidurdami su jonais ir 

įkaista iki labai didelės temperatūros. Šie įgreitinti elektronai perduoda energiją 

gardelei ir medžiaga pradeda šilti: tai sukelia fazinius virsmus – lydymąsi ir vi-

rimą. Kai pasiekiama tokia didelė temperatūra, medžiaga laikoma negrįžtamai 

pažeista. Medžiagos įkaitinimo spartą nulemia absorbcijos sparta bei nuostoliai, 

sukelti šiluminės difuzijos iš židinio zonos. Absorbuota energija palieka židinio 

zoną dėl šiluminio laidumo atsiradus temperatūros gradientui, todėl paprastai 

išyla didesnis medžiagos tūris negu židinio zona. Lazerio indukuota abliacija 

dažniausiai sukelia akustinių bangų generaciją ir plazmos spinduliavimą (ki-

birkštį) židinio zonoje. 

Gręžimo proceso ypatumai

Gręžimo procesui reikia energijos tankio, pakankamo ženkliai iįgarinti pavir-

šiaus medžiagą. Gręžimo (ir pjovimo) režimas susijęs su medžiagos pašalinimu 

iš poveikio zonos. Tokiu atveju sufokusuotas pluoštas pirmiausia įkaitina pavir-

šių iki abliacijai reikalingos temperatūros ir formuoja skylę. Joje labai padidėja 

sugertis dėl daugkartinių atspindžių nuo sienelių, ji pradeda greitai plisti į me-

džiagos gylį, formuodama siaurą kanalą. Kai skylė juda gilyn veikiama spindu-

liuotės (pvz., impulsų sekos), ji paprastai susiaurėja po paviršiumi. Tai susiję su 

pluošto „nukreipimu“ stačiomis skylės sienelėmis, dėl ko pluošto galia koncen-

truojasi gręžiamo kanalo ašyje. Gręžimas vyksta tol, kol absorbija arba sklaidos 

nuostoliai ir sąveika su besiplečiančiais garais padaro procesą nestabilų.

Gręžiant dalis medžiagos pasišalina ir kaip lydalas. Šiuo atveju garų atatran-

kos slėgis tiesiog „išspaudžia“ skystį iš sąveikos zonos į bandinio paviršių. Dėl 

to paviršius gali labai užsiteršti. Išgręžtos skylės (kanalo) kokybę dažnai lemia 
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lydalo kiekis, kuris gali susikaupti ir sudaryti nuosėdas paviršiuje arba kanalo 

sienelėse. Todėl optimaliam procesui yra svarbu pasirinkti tokias sąlygas, kai 

lydalo kiekis yra mažiausias. 

Pluošto skverbimosi į bandinį spartąa galima įvertinti iš šiluminės talpos ap-

skaičiavimo, laikant, kad šilumos srautas yra tik viena kryptimi ir visas panau-

dojamas garavimo procesui, t. y. šiluminis laidumas yra lygus nuliui. Ši gana 

šiurkšti prielaida yra tinkama, kai įsiskverbimo gylis yra palyginamas arba di-

desnis už šiluminės difuzijos būdingą nuotolį. Tūris, pašalintas per laiko per

ploto vienetą (įsiskverbimo sparta), yra: ( )[ ]0

0

TTCL
IV

vp −+
=
ρ

 
, čia I0 – šviesos 

intensyvumas, r – medžiagos tankis, L – paslėptoji garavimo šiluma, Cp – me-

džiagos šiluminė talpa, Tv – garavimo temperatūra, T0 – medžiagos pradinė 

temperatūra. Iš šios lygties galima apytiksliai įvertinti didžiausią įsiskverbimo 

spartą skirtingoms medžiagoms.

Svarbiausi lazerinio gręžimo parametrai yra smailinė impulso galia ir jo 

trukmė. Tikslas – turėti trumpą ir galingą impulsą, skirtingai nuo ilgo impulso 

mažesnio smailinio intensyvumo atliekant suvirinimą. Impulso forma gali būti 

lemtinga, ypač ilgos trukmės impulsų. Abliacijos proceso sparta ir kokybė pri-

klauso nuo įvairių veiksnių, iš kurių paminėtini sufokusuoto pluošto dydis, fo-

kuso padėtis, spinduliuotės galia, bangos ilgis, impulsų pasikartojimo dažnis bei 

apdirbamos medžiagos storis ir kiti jos fizikiniai parametrai. Pluošto sąsmaukos 

dydis yra vienas iš svarbiausių parametrų. Jo įtaka yra dvejopa: jį mažinant, pir-

ma, didėja intensyvumas, nuo kurio tiesiogiai priklauso absorbcija, antra, mažėja 

abliacijos zona ir didėja tikslumas. Lazeriai su pagrindine TEM00 moda paprastai 

gręžia daug geriau nei daugiamodžiai. Bendra galios įtaka ta, kad gręžimas gali 

vykti esant didesnei spartai. Kuo trumpesnis spinduliuotės bangos ilgis, tuo di-

desnė sugertis ir tikslesnis spinduliuotės fokusas konkrečiai spinduliuotės modai 

ir optinei fokusavimo sistemai. Todėl preciziniams taikymams paprastai geriau 
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tinka artimo infraraudonojo diapazono YAG lazeriai ir jų harmonikos arba Ti:S 

lazeriai, nei, pavyzdžiui, CO2 lazeriai. Sąsmukos dydis nulemia spinduliuotės in-

tensyvumą paviršiuje ir tai, kaip vyks įsiskverbimas. Tačiau optimalus gręžimas 

arba pjovimas gali būti pasiektas esant minimaliam dėmės dydžiui po paviršiumi. 

Ši problema yra susijusi su koncentruotos energijos išlaikymu ilgu atstumu. Pa-

prastai labai gylūs kanalai yra retai pasiekiami pakankamai aukštos kokybės, nes 

pluoštas išsisklaido ir patiria daugkartinius atspindžius gręžimo metu.

Impulso trukmės įtaka abliacijai

Esant ilgiesiems impulsams energijos perdavimas nuo elektronų posistemio 

gardelei vyksta impulso trukmės metu. Elektronai ir jonai tokiu būdu pereina į 

šiluminės pusiausvyros būsena dar veikiant lazerio impulsui. Dėl vykstančios 

šiluminės difuzijos didelė sritis židinio aplinkoje gali būti įkaitinta ir išlydyta, 

tačiau santykiškai mažai medžiagos pereina į garų fazę, nes smailinė tempera-

tūra, pasiekiama židinio zonoje, yra žema. Kai impulso trukmė mažėja, intensy-

vumas pasidaro didesnis, o sąveikos laikas trumpesnis. Elektronai įkaitinami iki 

gerokai didesnės temperatūros, o gardelės temperatūra išlieka palyginti žema. 

Esant ultratrumpiesiems impulsams elektronų energijos perdavimas gardelės 

jonams daugiausia vyksta jau po lazerio impulso poveikio. Spartus didelio 

energijos kiekio perdavimas įkaitina gardelę iki daug aukštesnės temperatūros, 

negu kai impulsai ilgi. Todėl didelė dalis medžiagos iš karto išgaruoja, staiga 

pereinant per lydymosi fazę. Dėl mažesnio poveikio laiko šiluminio poveikio 

zona šiuo atveju yra gerokai mažesnė.

Taigi medžiagos abliacija ir pašalinimas esant ilgiems impulsams iš dalies 

vyksta dėl atsirandančio lydalo, išmetamo iš medžiagos dėl didelio jonizuotų 

garų slėgio. Tai yra labai nestabilus procesas, nes skysčio ir jį veikiančių garų 

dianamika gana sudėtinga. Gręžiant ir pjaunant lydalo sukietėjimas po abliaci-

jos gali sukelti labai nereguliarias struktūras ir užteršti apdirbamą zoną. O esant 
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femtosekundiniams impulsams apdirbimo mechanizmas daugiausiai susijęs su 

tiesioginiu medžiagos garavimu. Tai įvyksta jau po lazerio impulso poveikio. 

Ilgesnėje laiko skalėje medžiaga aišku taip pat įkaitinama, tačiau lydalo sluoks-

nis yra mažas dėl to, kad didesnė medžiagos dalis pasiekia garavimo fazę ir yra 

pašalinama. Matyti, tokiu atveju abliacija pasidaro kur kas efektyvesnė ir tiks-

lesnė, palyginti su ilgais impulsais. Praėjus impulsui medžiaga staiga išsiplečia, 

nunešdama beveik visą šilumą su savimi, jei vyksta paviršinė abliacija, arba 

perduoda sukauptą energiją į aplinkinę medžiagą, jeigu abliacija vyksta tūryje. 

Taigi, skirtingai nuo medžiagų apdorojimo taikant nanosekundinius arba il-

gesnius impulsus, kur įprastai dominuoja terminiai procesai, esant femtosekun-

dinių impulsų ir medžiagos sąveikai tik labai maža energijos dalis perduodama į 

medžiagą aplink lazerio apšviestą zoną. Femtosekundiniai impulsai tokiu būdu 

indukuoja neterminius struktūrinius pokyčius, kurie yra sukeliami tiesiogiai dėl 

elektroninių sužadinimų ir netiesinių procesų pirmiau nei medžiagos gardelė 

pereina į pusiausvyrą su sužadintais krūvininkais. Toks greitas medžiagos po-

kyčių režimas gali visiškai panaikinti terminius įtempimus ir sumažinti šaluti-

nius pažeidimus, apdirbant beveik kiekvieną kietojo kūno medžiagą. 
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Laboratorinis darbas Nr. 3

METALINIŲ PAVIRŠIŲ ŽENKLINIMAS

1. Darbo tikslai

Susipažinti su įvairiais lazerinio paviršių ženklinimo būdais ir fizikiniais 

mechanizmais, sukeliančiais regimą medžiagos paviršiaus pokytį. Sukurti su-

bmilimetrinę liniuotę ant pateikto bandinio paviršiaus.

2. Kontroliniai klausimai

1. Lazerinio ženklinimo pranašumai, palyginti su kitais ženklinimo metodais.

2. Įvairūs vaizdų ženklinimo būdai, jų pranašumai ir trūkumai.

3. Abliacijos skirtumas nuo graviravimo.

4. Ženklinimas pašalinant paviršių, jo fizikiniai mechanizmai.

5. Ženklinimas modifikuojant paviršių, jo fizikiniai mechanizmai.

6. Išvardykite visus ženklinimo metodus didėjančio temperatūros poveikio 

tvarka. Trumpai paaiškinkite, kodėl  kiekvienam metodui paskyrėte bū-

tent tą vietą.

7. Metalų ženklinimo ypatybės.

3. Darbo užduotys

1. Sukurti submilimetrinės liniuotės šabloną CorelDraw® programos aplinkoje.

2. Eksportuoti sukurtą šabloną į *.plt formato failą. 

3. Įjungti darbo aparatūrą ir paruošti ją darbui.

4. Patikrinti optinę schemą ir, jei reikia, sujustuoti.

5. Eksperimentuojant parinkti tokius graviravimo parametrus, kuriems 

esant bandinio paviršiuje gaunamas tiksliausias ir aiškiausias vaizdas. 
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4. Darbo priemonės ir prietaisai

Darbe naudojama aparatūra:

1. Diodinio kaupinimo nanosekundinis Nd:YAG lazeris NL202 (UAB 

„Ekspla“).

2. Justuoti skirtas diodinis lazeris.

3. Nukreipiančių veidrodžių ir pluošto daliklių sistema.

4. Galvanometriniai skeneriai su valdymo bloku.

5. f-Theta objektyvas (AR 1064 nm, EFL = 163 mm)

6. Bandinio pozicionavimo sistema.

7. Bandinys. 

8. Kompiuteris.

5. Darbo schema

1 pav. Lazerinio ženklinimo stendo principinė schema: V1,V2 – dielektriniai veidrodžiai, 
L – lazeris, dL – diodinis justavimo lazeris, xyS – dviejų koordinačių galvanometrinis skeneris, 
fΘ – f-Theta lęšis, t – transliacinis stalelis, skirtas bandiniui pozicionuoti, ir K – eksperimentą 

valdantis kompiuteris
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6. Darbo eiga

6.1. Graviruojamo vaizdo sukūrimas

Prieš pradedant dirbti su aparatūra, reikia susikurti vaizdą, kurį norima gra-

viruoti. Mūsų darbo užduotis yra padaryti submilimetrinę liniuotę. Kadangi į 

skenerius valdančią programą galima įkelti *.plt formato faile užrašytus vaiz-

dus, naudojantis CorelDraw® programa sukuriamas maždaug 3 cm ilgio ir ~1–2 

cm pločio liniuotės šablonas1 (liniuo-

tės pavyzdys pateiktas 2 pav.). Ne-

pamirština, kad ši programa leidžia 

tiksliai nurodyti kiekvieno objekto 

poziciją. Sukurta liniuotė išsaugoma 

ir eksportuojama į *.plt formatą.

6.2. Aparatūros ir optinės schemos paruošimas darbui

Iš pradžių įjungiami visi prietaisai: puslaidininkio justavimo lazerio mai-

tinimo blokas (DC Power supply HY1803D), skenerių valdiklis (balta dėžė 

su aušinimo ventiliatoriais) ir graviravimo lazeris2. Įjungus graviravimo lazerį 

reikia nustatyti jo vidinės sinchronizacijos režimą (žiūrėti lazerio aprašymą) ir 

paleisti, paspaudžiant raudoną mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. Veikiant 

abiems lazeriams, reikia įsitikinti, kad jų pluoštai už veidrodžio V2 visiškai 

persidengia artimajame ir tolimajame lauke. Jei pluoštai išsiskiria, reikia pa-

koreguoti justavimo lazerio padėtį ir kryptį (tam reikalui naudojamas tik šio 

lazerio laikiklis). Tada bandinio vietoje reikia padėti odos gabaliuką (arba kitą 

prastai lazerio spinduliuotę sugeriantį daiktą) ir transliaciniu stalu T surasti ži-

dinio plokštumą.

1  Kuriant šią liniuotę labai patogu naudotis meniu įrankių juosta „Transform“ 
(iškviečiama dešiniu pelės mygtuku spragtelėjus tuščioje įrankių juostos zonoje).
2  Jungiant lazerį raktas turi būti horizontalioje padėtyje

0 1 2 3
2 pav. Submilimetrinės liniuotės šablonas
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6.3. Programinės įrangos paruošimas ir graviravimas

Tada graviravimo lazeris perjungiamas į išorinio sinchronizavimo režimą ir 

kompiuteryje paleidžiama skenerius valdanti programa SCA. Šios programos 

pagrindinis langas pavaizduotas 3 pav.

Paleidus šią programą, inicializuojami skeneriai paspausdžiant mygtuką 

„Initialize“. Paskui nuspaudus mygtuką ADD ir pasirinkus PLTXYG, į algo-

ritmo eilutę įtraukiama .plt failo braižymo komandą. Dukart spustelėjus kairįjį 

palės klavišą ant šios komandos pavadinimo, atidaromas komandos parametrų 

nustatymo langas (4 pav.). Šiame lange ties lauku „PLT File“ įtraukiamas 6.1 

darbo dalyje sukurtas liniuotės failas. Parenkamas vaizdo mastelis – „Milli-

3 pav. eksperimentą valdančios programos ScA pagrindinis langas
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metres per PLT unit“3. Nuspaudus mygtuką „Select region“ skeneriai brėžia 

būsimo vaizdo lauką. Jis matomas bandinio plokštumoje kaip žalias justavimo 

lazerio brėžiamas kvadratas. Padėjus bandinį taip, kad žalias kvadratas apim-

tų zoną, kurioje ketinama išgraviruoti sukurtą vaizdą, spaudžiamas mygtukas 

„Prepare“ ir uždaromas komandos parametrų nustatymo langą.

Pagrindiniame programos lange spaudžiamas mygtukas „Validate all“ ir 

„Execute“. Įrenginiui baigus graviruoti, patikrinama, ar gautos liniuotės skalė 

atitinka etaloninę liniuotę. Jei reikia, pakartojama procedūra su kitu didinimo 

parametru. Norint gauti ryškesnį ženklinimą parametrų nustatymo lange pa-

renkama skiltis „Mark Type“ ir pakeičiama vertė „Mark Speed“ (ženklinimo 

greitis [mm/s]) arba Repeat (pakartotinis ženklinimas [kartais]).
3  Šioje vietoje standartinė vertė yra 0,025, tačiau esant nevisiškai tiksliam justavimui 
ar bandiniui gulint ne ždinio plokštumoje ji gali neženkliai kisti.

4 pav. Komandos PLtXYg parametrų tikrinimo langas
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7. Teorinė medžiaga

Pagamintų detalių lazerinis ženklinimas dabar yra įprastas masinėje gamy-

boje. Tai bene pagrindinė lazerių panaudojimo pramonėje sritis. Šis ženklinimas 

atliekamas, norint identifikuoti pagamintas detales, pateikti ant jų privalomąją 

informaciją ar prekių aprašymą, palikti būdingą logotipą apsaugoti pagamintus 

daiktus nuo vagysčių.

7.1. Ženklinimo metodai

Praktiniams taikymams naudojamus ženklinimo metodus galima išskirti į 

dvi pagrindines grupes: ženklinimas, kai pašalinama paviršiaus dalis, ir ženkli-

nimas modifikuojant paviršių. Šie metodai parenkami pagal apdorojamą me-

džiagą, juos lemia ir lazerinio pluošto bangos ilgių diapazonas. Siekiant efekty-

viai sukelti poveikį medžiagai, reikia tinkamai parinkti apdirbimo spinduliuotės 

bangos ilgį bei lazerinės spinduliuotės energijos tankį.

7.1.1. Ženklinimas pašalinant paviršių

Ženklinimas lazerio pluoštu gali būti atliekamas nuo bandinio paviršiaus pa-

šalinant medžiagos sluoksnį. Paprastai toks sluoksnio nuėmimas sukelia vizua-

linį kontrastą dėl pakitusios paviršiaus morfologijos ir smulkių šešėlių atsiradi-

mo. Atliekant ženklinimą šiuo būdu reikėtų nepamiršti, jog pašalinta medžiaga 

smulkių dalelių pavidalu išmetama į aplinką. Dažnai tokios mikro/nano dalelės 

yra kenksmingos sveikatai ir turėtų būti susiurbiamos.

Pagrindiniai šio ženklinimo būdai pateikiami 5 paveiksle. Lazerinis gravi-

ravimas (angl. engraving, 5 pav. a) yra lokalizuotas medžiagos paviršiaus išly-

dymas ir išgarinimas. Paprastai šiuo metodu siekiama padaryti didelio gylio ir 

pločio santykio skyles, tokiu būdu sukeliant stiprų šešėlių efektą. Tipinis povei-

kio gylis yra apie 0,1 mm. Šis būdas yra plačiau naudojamas ženklinant įvairias 
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medžiagas, kai norima sukurti dilimui atsparias žymes, tačiau graviruojant kai 

kurias medžiagas (pvz., metalus) pjūvio šonuose dažnai susidaro šlakas, kuris 

ne visada yra pageidautinas.

Abliuojant (angl. ablation, 5 pav. b) lazerio impulsas staiga padidina tem-

peratūrą apšviestoje bandinio vietoje. Medžiaga išgarinama tiesiogiai, beveik 

peršokant lydimosi stadiją. Šiuo atveju medžiaga yra visiškai pašalinama nuo 

paviršiaus, o poveikis aplink apšviestą vietą esančiai zonai yra minimalus. No-

rint inicijuoti tokį poveikį, naudojami ultratrumpųjų impulsų lazeriai (impulsų 

trukmė trumpesnė už ~10 ps), nes per tokį trumpą laiko tarpą šiluma nespėja 

pasiskirstyti po aplinkinius bandinio sluoksnius. Abliacijos metodas gali būti 

taikomas tiek homogeniškoms, tiek sluoksniuotoms medžiagoms (5 pav. c). 

Pirmuoju atveju optinio kontrasto susidarymo mechanizmas analogiškas gravi-

ravimui, o antruoju išgarinta medžiaga atidengia giliau esantį sluoksnį. Jei šio 

sluoksnio spalva ar paviršiaus tekstūra labai skiriasi nuo neapdoroto paviršiaus, 

galima išgauti didelį vaizdo kontrastą. Tipinis spalvinio sluoksnio pašalinimo 

pavyzdys yra oksido sluoksnio nuėmimas nuo anodizuoto aliuminio. Taip daž-

nai ženklinami prietaisų skydeliai ar skalės. Anodizuotas aliuminis yra padeng-

tas plonu juodos spalvos aliuminio oksido sluoksniu, kuris labai gerai sugeria 

Abliacija 

b)

Lazerio 
pluoštas a)

Graviravimas Sluoksnio 
pašalinimas 

c)

Sluoksnis Šlakas 

5 pav. Skirtingi ženklinimo pašalinant paviršių būdai: a) lazerinis graviravimas, b) paviršiaus 
abliacija, c) spalvinio sluoksnio pašalinimas
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lazerio spinduliuotę; jį pašalinus, atidengiamas blizgus metalo paviršius. Taip 

abliuojant spalvinį sluoksnį net nebūtinas ultratrumpųjų impulsų lazeris, nes 

juodo oksido ir blizgaus metalo sugerties koeficientai ženkliai skiriasi.

7.1.2. Ženklinimas modifikuojant paviršių

Lazerinis ženklinimas, kaip paviršiaus sluoksnio šalinimo alternatyva, gali 

būti atliktas modifikuojant paviršių. Šiuo atveju pluošto intensyvumas yra pa-

renkamas taip, kad lazeriu kaitinamas paviršius nebūtų išgarinamas, bet pakistų 

jo morfologija ar cheminė sudėtis, taip pasiekiant vizualų kontrastą tarp apšvi-

tintos ir nepaveiktos zonos. 

Kaip vienas iš galimų ženklinimo modifikuojant paviršių būdų yra persi-

lydimas (angl. remelting, 6 pav. a). Šiuo atveju lazerio paveiktas ir persilydęs 

sluoksnis išsiskiria paviršiaus šiurkštumu, kitokia vidaus struktūra ar spalva. 

Putodara arba porų formavimasis (foaming, 6 pav. b) yra nedidelių duji-

nių burbuliukų formavimas paviršiniuose sluoksniuose esant santykiškai žemai 

temperatūrai apdirbimo zonoje. Šis ženklinimo būdas paprastai naudojamas 

ženklinant polimerus. Lazerinės spinduliuotės paveiktoje zonoje vyksta po-

limero degradacija, dėl kurios išsiskiria dujos. Esant žemai temperatūrai šios 

dujos yra tarsi „užrakinamos“ burbuliukuose, apsuptuose išsilydžiusios me-

džiagos. Tokia porėta medžiaga gerai sklaido šviesą ir taip sukuria pakankamą 

kontrastą žymei suformuoti. Jei reikia, temperatūra apdirbamoje zonoje lazeriu 

gali būti pakeliama, tada burbulai padidėja ar net suardo paviršių. Tai leidžia 

dar padidinti kontrastą. Mikroįtrūkių generavimas (angl. microcracking) yra gi-

miningas procesas putodarai. Šiuo atveju paviršiniai sluoksniai (iki 20 µm) yra 

išlydomi ir praėjus kažkiek laiko jiems vėl kietėjant dėl šiluminio traukimosi 

susidaro mikroįtrūkių, kurie, kaip ir putodaros atveju, sklaido šviesą ir sukuria 

vizualinį kontrastą. Dažnai naudojant CO2 lazerius taip yra ženklinamas pa-

prastas stiklas (termiškai atspariems stiklams šis metodas netinka).
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Spalvos pokytis gali atsirasti ir žemesnėje nei lydimosi temperatūroje. Jei 

įkaitinta medžiaga gerai reaguoja su aplinkoje esančiu deguonimi, vyksta oksi-

dacija (angl. oxidation, 6 pav. c). Oksidacija yra ir sudedamoji lazerinio grūdini-

mo dalis. Tokiu būdu ženklinami plienas ir bronza. Šis būdas naudojamas tada, 

kai reikia, kad ženklinimas nepakeistų medžiagos paviršiaus morfologijos.

Labai efektyvus organinių medžiagų ženklinimo metodas yra kitos spalvos 

formavimasis paveikus lazerio pluoštu. Pirmas būdas to pasiekti, tai kaitinimo 

sukeltas cheminis medžiagos skilimas (angl. chemical decomposition, 6 pav. d). 

Spalvos pakitimas vyksta tada, kai sugerta lazerio pluošto energija įkaitina me-

džiagą iki temperatūros, kurioje prasideda terminė paviršiaus degradacija. Poli-

6 pav. Skirtingi paviršiaus modifikavimo mechanizmai: a) persilydimas, b) putodara arba 
porų formavimasis, c) grūdinimas, d) cheminis skaldymas, e) spalvinių pigmentų aktyvavimas
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merų ir medžio atveju šis būdas vadinamas pajuodavimu (iš organinės medžia-

gos yra pašalinamas vandenilis ir deguonis, paliekant daugiausia tik anglį). Kitas 

būdas inicijuoti spalvos pokytį yra sužadinti spalvinius pigmentus (angl. pigment 

activation, 6 pav. e), specialiai įterptus į medžiagą. Vykstant pigmentų fotochemi-

nėms reakcijoms, sukuriamas negrįžtamas spalvos pokytis. Šis metodas yra labai 

plačiai paplitęs, nes žinoma daugybė spalvinių pigmentų, kuriuos galima įterpti 

į medžiagas jų sintezės ar formavimo metu, o nemažai daliai organinių junginių 

fotochromizavimas (spalvų kitimas veikiant šviesai) būdingas ir pats savaime. 

7.2. Ženklinimo sistemos

7.2.1. Kaukės projektavimas (angl. Mask projection)

Ženklinimo žymė gali būti suformuota, apšviečiant kaukę, kurioje yra no-

rimos žymės iškarpa. Kaukė gali būti pridedama prie pat bandinio, taip užden-

giant dalį lazerio spinduliuotės, arba pro kaukę perėjusi spinduliuotė gali būti 

lęšio pagalba atvaizduojama apdirbamame 

paviršiuje (7 pav.). Pastaruoju atveju gali-

ma formuoti daug mažesnį ir subtilesnės 

struktūros vaizdą nei suformuotasis kau-

kės paviršiuje. 

Kadangi šiuo metodu formuojamas 

vaizdas sudaromas iš vieno lazerio šūvio, 

šis metodas leidžia patogiai ženklinti de-

tales konvejeriniu būdu; taip ženklinami 

dideliu greičiu (iki kelių m/s) pralekiantys 

objektai. Tokiu būdu taip pat ženklinama 

daugelis kabelių, paliekant pigmentines 

žymes jų apvalkale. Naudojant šį metodą, 

lazerio spinduliuotės intensyvumas turi 

Lazerio pluoštas

Kaukė

Lęšis

Apdirbamas 
paviršius

7 pav. Ženklinimas naudojant kaukę
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būti homogeniškai pasiskirstęs kaukės plokštumoje. Tai pasiekiama naudojant 

specialią optiką. Jeigu naudojamas lazeris veikia matomoje arba artimojoje infra-

raudonojoje srityje (pvz., Nd:YAG lazeris), kaip kaukė gali būti naudojama stiklo 

plokštelė su žymės formos danga, tačiau jeigu yra naudojama CO2 arba eksimeri-

nio lazerio spinduliuotė, kaukė būna metalinė, su žymės formos išpjova. 

7.2.2. Rastrinis skenavimas (angl. Rastering)

Ženklinant šiuo metodu, sufokusuotas lazerio pluoštas yra skenuojamas 

bandinio plokštumoje, naudojant galvanometrinius veidrodžius. Apdirbamas 

plotas paprastai būna iki 100 x 100 mm dydžio. Jeigu reikia apdirbti didesnius 

bandinius, jie paprastai yra stumdomi skenavimo sistemos atžvilgiu ir bandinys 

yra apdirbamas sudalijant jį į mažesnius plotelius. Principinė šio metodo sche-

ma vaizduojama 4 paveiksle. 

x-y veidrodis Kolimavimo 
optika

Lazeris

x-y veidrodis

Lęšis

Apdirbamas 
paviršius

8 pav. Rastrinio skenavimo ženklinimo būdas
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Pirmiausia, jei reikia, lazerio pluoštas yra kolimuojamas ir išplečiamas (sie-

kiant sumažinti difrakcijos ribojamą pluošto sąsmaukos skersmenį). Toliau 

pluoštelis atspindimas nuo dviejų kompiuterio valdomų veidrodžių, kurie gali 

pakeisti jo sklidimo kryptį dviem statmenomis kryptimis, ir galiausiai yra fo-

kusuojamas lęšiu, o lęšio židinio plokštumoje yra padedamas ženklinamas pa-

viršius. Fokusuoti dažnai yra naudojami specialūs f-Teta (f-Θ) lęšiai, kuriuose 

židinio taško padėtis yra proporcinga pluošto lūžimo kampui, o ne jo tangentui 

(taip yra paprastųjų lęšių). Vaizdas rastrinio skenavimo metodu yra sudaromas 

iš paskirų taškų, kaip ir kompiuterio monitoriuose ar spausdintuvuose. Esant 

dideliam lazerio impulsų dažniui ar naudojant nuolatinės veikos lazerius, pa-

naudojus identišką schemą, galimas ir vektorinis graviravimas. Vektorinio gra-

viravimo atveju fokusuotu pluoštu kaip pieštuku brėžiamos linijos.

7.2.3. Taškų matricos metodas (angl. Dot Matrix)

Naudojant taškų matricos metodą, vaizdas yra sudaromas analogiškai kaip 

ir rastrinio skenavimo atveju (iš paskirų taškų), skiriasi tik techninis įgyvendi-

nimas. Rastrinio skenavimo atveju, žymint kiekvieną tašką, galvanometriniais 

veidrodėliais nustatomos taško koordinatės, tada duodama „komanda“ šauti 

lazeriui. O taikant taškų matricos metodą, lazerio pluoštas yra nenutrūkstamai 

skenuojamas viena linija, moduliuojamas tik lazerio šūvio momentas. Pluošto 

skenavimui linija gali būti naudojamas besisukantis daugiakampis veidrodis, 

akustooptinis moduliatorius ar pjezoelektrinis skeneris. Principinė šio meto-

do schema pateikiama 9 paveiksle. Daugiakampiam veidrodžiui besisukant 

pastoviu greičiu, lazerio impulsai erdvėje yra skleidžiami į tiesę (kiekvienas 

impulsas atsispindi vis kitu kampu). Vienetinio didinimo teleskopas perkelia 

šią impulsų tiesę ant bandinio ir priklausomai nuo bandinio atstumo iki teles-

kopo gaunamas skirtingas didinimas. Prireikus pluoštelis gali būti papildomai 

fokusuojamas lęšiu L1. 
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9 pav. Ženklinimas taškų matricos metodu

Šis metodas dažnai naudojamas pramonėje, kai yra svarbi ženklinimo spar-

ta, o ne didelė gaunamo vaizdo skyra. Vienas iš plačiausiai paplitusių pavyz-

džių – galiojimo datos užrašymas ant gaminio pakuotės. Paprastai datą sudaro 

kelios raidės ar  skaitmenys, sudaryti iš 8–10 taškų eilučių.

7.3. Metalų ženklinimo ypatybės

Metalai paprastai yra ženklinami Nd:YAG lazeriu, kurio bangos ilgis 1,06 

µm. Poliruotų metalų paviršių atspindžio koeficientai spinduliuotei, kurios 

bangos ilgis < 1,2 µm paprastai yra tarp 85 proc. ir 95 proc., o lazeriams, spin-

duliuojantiems tolimojoje infraraudonojoje srityje, šis koeficientas artėja prie 

99 proc. Dėl šios priežasties CO2 lazeris, kuris generuoja 10,6 µm spinduliuo-

tę, metalams ženklinti beveik nenaudojamas. Naudojant Nd:YAG lazerį, net 

ir esant santykiškai dideliam atspindžio koeficientui, sugeriama pakankamai 

energijos, kad būtų sukeltas pažeidimas. Pažeistos vietos sugertis paprastai pa-

didėja ir, atėjus pakartotiniam impulsui arba veikiant labai ilgo impulso „uode-

gai“ (pvz., µs trukmės impulsai), abliacijos efektyvumas labai padidėja. Dažnai 

Vienetinio didinimo 
teleskopas

Besisukantis 
daugiakampis
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ženklinant pramoniniu būdu metalai padengiami plonu dažų sluoksniu. Tokiu 

būdu suaktyvinamas pažeidimo inicijavimas ir išplečiamas efektyvaus gravira-

vimo spektrinis diapazonas. Abliuojant metalus taip pat reikėtų nepamiršti, kad 

smulkios metalų dalelės dažnai būna kenksmingos sveikatai.
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Laboratorinis darbas Nr. 4

APDIRBAMŲ MEDŽIAGŲ SPEKTRINĖ ANALIZĖ

1. Darbo tikslai

Susipažinti su lazeriu indukuotos plazmos spektroskopijos metodo taiky-

mu apdirbamų medžiagų spektrinei analizei ir nustatyti pagrindinius dėsnin-

gumus.

2. Kontroliniai klausimai

1. Lazeriu indukuoto pažeidimo spektroskopijos (LIPS) principai. 

2. Plazmos formavimosi kietuosiuose kūnose, skysčiuose ir dujose ypatu-

mai.

3. Abliacijos įtaka kietųjų medžiagų optiniam pažeidimui ir kraterių forma-

vimasis.

4. Plazmos formavimosi etapai išgarintos medžiagos garuose.

5. Plazmos spinduliuotės savybės.

6. Kas daro įtaką LIPS matavimų tikslumui?

7. Lazerio impulso trukmės įtaka LIPS.

3. Darbo užduotys

1. Žinomos medžiagos paviršiuje lazerio spinduliuote sukuriant medžiagos 

plazmą užregistruoti jos spinduliuotės spektrą ir sulyginus su nurodytų 

medžiagų atomų ir jonų spektrais apibūdinti plazmos sudėtį. 

2. LIPS metodu nustatyti nežinomos sudėties metalo lydinių cheminę sudė-

tį.



LAzeRinių technOLOgiJų LABORAtORiniAi dARBAi54

3. Keičiant lazerio impulso energiją, užfiksuoti plazmos spektrus. Iš mata-

vimų nustatyti slenkstinę plazmos formavimosi vertę įvairiems elemen-

tams. Įvertinti atskirų spektrinių linijų santykinio stiprio priklausomybę 

nuo lazerio impulso energijos.

4. Atlikti spektroskopinius plazmos matavimus keičiant lazerio spindu-

liuotės impulsų pasikartojimo dažnį. Įvertinti pagrindinius dėsningu-

mus.

4. Darbo priemonės ir prietaisai

1. Diodinio kaupinimo nanosekundinis Nd:YAG lazeris NL202 (UAB 

„Ekspla“).

2. Nukreipiantysis veidrodis (arba jų sistema).

3. Fokusavimo lęšiai.

4. Bandiniai.

5. Laikiklis bandiniams, pritvirtintas prie žingsniniu varikliu valdomos li-

nijos.

6. Optinis spektrometras su šviesolaidžiu, prie kompiuterio prijungiamas 

USB laidu.

7. Kompiuteris.

8. Kompiuterinė programinė įranga: 

 OOIBase32 duomenų surinkimo programa;

 Plasus SpecLine spektrų analizavimo programa.
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1 pav. Lazerio spinduliuote apdirbamų medžiagų spektrinės analizės schema. V – veidrodis, 
L1 –lazerio spinduliuotę į bandinį fokusuojantis lęšis, B – bandinys, L2 – plazmos spinduliuo-

tę surenkantis lęšis

Laboratorinio darbo schema vaizduojama 1 paveiksle. Veidrodžiu V lazerio 

spinduliuotė nukreipiama į lęšį L1, kuriuo spinduliuotė fokusuojama į bandi-

nį. Bandinys tvirtinamas ant laikiklio su žingsniniu varikliu, kad tiriamo taško 

padėtis nuolat būtų keičiama. Lęšiu L2 plazmos spinduliuotė surenkama (jei 

spinduliuotės skaistis yra pakankamas, plazmos spinduliuotę galima nukreip-

ti tiesiai į šviesolaidį) ir nukreipiama į šviesolaidį, sujungtą su spektrometru. 

Spektrometras USB kabeliu prijungiamas prie kompiuterio.

Plazmos spektrui fiksuoti naudojamas kompanijos „Ocean Optics Inc.“ di-

delės skyros miniatiūrinis HR2000 optinis spektrometras. Spektrometre esanti 

gardelė išsklaido šviesą ant specialios CCD kameros (2 pav.).

Spektrometre panaudota UV/VIS gardelė, turinti 1800 linijų/mm ir orientuo-

ta taip, kad į CCD detektorių nukreiptų tik spektrinius komponentus, esančius 

Lazeris

Šviesolaidis

5. Darbo schema
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200–650 nm srityje. Miniatiūriniame HR2000 optiniame spektrometre nau-

dojama Sony ILX CCD fotodiodinė liniuotė, turinti 2048 elementus, ir jautri 

200–1100 nm spinduliuotei. Atskiro fotodiodo matmenys yra 14 μm × 200 μm. 

Analoginiu – skaitmeniniu keitikliu gauti duomenys paverčiami  12 skirsnių  

skaitmeniniu signalu ir kabeliu persiunčiami į kompiuterį. 

6. Darbo eiga:

6.1. Lazerio valdymas

Lazerio veikos režimai

STOP – lazerinė generacija laikinai sustabdyta.

RUN – normalios veikos režimas.

FAULT – aptikta programos ar apsaugos sistemos klaida.

Įjungimo tvarka

1. Pasukti įjungimo ir išjungimo raktą bei maitinimo bloko jungiklį PO-

WER į padėtį ON.

2. Atidaryti lazerio išvado sklendę.

3. Valdymo pultelyje paspausti raudoną mygtuką OP. Lazeris turi pradėti 

veikti.

2 pav. Spektrometro schema
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Pastaba: lazerio spinduliuotės parametrai stabilizuojasi po 15 minučių.

4. Impulsų pasikartojimų dažnis gali būti keičiamas valdymo pulteliu:

a. valdymo pultelyje pasirenkama REGIME 2 (arba REGIME 7) 

spaudžiant mygtuką ∆;

b. pasiekiama Rep Rate komanda vienu metu spaudžiant SEL ir ∆;

c. paspaudžiama SEL ir turi pasirodyti F XXHz;

d. nustatomas reikalingas pasikartojimo dažnis mygtukais ∆ ir ∇;

e. paspaudžiama SEL keletą kartų, kol pasirodys DONE Wrt. Naujas 

pasikartojimo dažnis yra išsaugotas.

Laikinas generacijos sustabdymas

1. Valdymo pultelyje paspaudžiamas raudonas mygtukas OP. Lazerio ge-

neracija laikinai sustabdoma.

2. Valdymo pultelyje paspaudžiamas raudonas mygtukas OP. Lazeris vėl 

turi pradėti veikti.

Lazerio išjungimas

1. Valdymo pultelyje paspaudus raudoną mygtuką OP, lazerio generacija 

sustabdoma. 

2. Uždaroma lazerio išvado sklendė.

3. Išjungiamas maitinimo blokas. Į padėtį OFF pasukamas įjungimo ir iš-

jungimo raktas. 

6.2. Programinės įrangos paruošimas ir bandinių cheminės sudėties 

nustatymas

Pirmiausia kompiuteryje paleidžiama spektrometro valdymo programa 

OOIBase32. Prieš paleidžiant šią programą, būtina prijungti spektrometrą prie 

kompiuterio! Programos lange vaizduojamas spinduliuotės spektras. Spaudžia-
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mas spektro nuotraukos mygtukas, kaip pavaizduota 3 pav. ir jis išsaugojamas: 

„File/Save/ Processed...“, parenkama „Save as type: Processed Spectra“, para-

šomas failo pavadinimas ir spaudžiama „Save“.

3 pav. OOiBase32 programos valdymo meniu

Įdiegiama Plasus SpecLine spektro analizavimo programą. Paleidus ją, 

pasirodžiusiame pranešime spaudžiama OK. Atidaromas išsaugotas spektras: 

File/Open, pasirenkamas failų tipas: „Files of type: OOIBase Files (*.Sample, 

*.Scope, *.Refe...“; susiradus OOIBase32 programa išsaugotą spektrą, spau-

džiama „Open“. Programos lange pavaizduojamas spektras. Spaudžiamas lini-

jų identifikavimo mygtukas, kaip parodyta 4 pav.

4 pav. Programos valdymo meniu

Ekrane pasirodo nauja lentelė „Line Identification“, spaudžiama „Options“. 

Cheminių elementų lentelėje pažymimi detektuotini atomai. Išsaugomi šie nu-

statymai, kaip pavaizduota 5 pav.: spaudžiama „Save Configuration ...“, para-
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šomas konfigūracinio failo pavadinimas, spaudžiama „Save“. Lange „Options: 

Identify Spectrum“ pažymima „Save as default“, spaudžiama „OK“.

Eksperimento metu gautas plazmos spektras analizuojamas paspaudus: 

„Open Line Identification“, atsiradusiame naujame lange spaudžiama „Start“.

5 pav. Plasus SpecLine programos atomų konfigūracijos išsaugojimas

Pirmoje laboratorinio darbo užduočių dalyje tiriamos žinomos cheminės su-

dėties medžiagos: aliuminio, cinko, kadmio ir magnio bandiniai. 

Bandinys pritvirtinamas prie laikiklio su žingsniniu varikliu. Lazerio spin-

duliuotę reikia sufokusuoti į bandinį. Norint nustatyti tikslią židinio padėtį, 

gali būti keičiama laikiklio su bandiniu arba lęšio pozicija. Sufokusavus spin-

duliuotę į bandinį matomas plazmos švytėjimas ir girdimas specifinis garsas. 

Plazmos spinduliuotė kitu lęšiu surenkama į šviesolaidį. Svarbu įsitikinti, kad 

spinduliuotė tiksliai patenka į šviesolaidžio, sujungto su spektrometru, įvadą. 



LAzeRinių technOLOgiJų LABORAtORiniAi dARBAi�0

Plazmos spektras pavaizduojamas programos OOIBase32 darbiniame lange. 

Gautas spektras išsaugomas kompiuteryje. Kadangi pavaizduojamas plazmos 

spektras nuolat keičiasi, būtina išsaugoti 2–3 spektro pavyzdžius. Tokiu pačiu 

būdu gaunami kitų bandinių plazmos spektrai, kurie taip pat išsaugomi kom-

piuteryje. Linijos identifikuojamos pasinaudojus Plasus SpecLine analizavimo 

programa. Antroje laboratorinio darbo užduočių dalyje tiriami nežinomos su-

dėties metalo lydinių bandiniai. Tyrimas atliekamas analogiškai kaip pirmoje 

laboratorinio darbo dalyje. Identifikuoti spektrai atitinkamai pavaizduojami 

grafiškai, nurodant kiekvieną liniją atitinkantį cheminį elementą ir spektro li-

nijos bangos ilgį.

6.3. Plazmos formavimosi slenkstinio energijos tankio įvertinimas ir 

spektro linijų santykinio intensyvumo priklausomybės nuo lazerio 

impulso energijos matavimas

Prieš lęšį L1 įstatyti energijos detektorių ir išmatuoti didžiausią lazerio im-

pulso energiją. Eksperimente naudojamas skaidrintas lęšis, todėl lazerio impul-

so energija pereidama lęšį sumažėja tik 0,5–1 proc., todėl įvertinant slenkstinę 

plazmos formavimosi energiją galima į energijos nuostolius lęšyje dėmesio ne-

kreipti. Matavimus galima atlikti ir naudojant galios matuoklį. Matuojant galią, 

impulso energiją galima įvertinti žinant lazerio impulsų pasikartojimo dažnį. 

Energijos silpnintuvu, sudarytu iš fazinės plokštelės ir poliarizatoriaus, suma-

žinti impulso energiją iki mažiausios. Toliau pamažu didinant impulsų energi-

ją, stebėti bandinio paviršių, kol vizualiai bus pastebėtas plazmos švytėjimas, 

lydimas būdingo garso. Atlikus toliau pateiktus skaičiavimus galima įvertinti 

plazmos formavimosi slenkstinį energijos tankį.

Jeigu pradinis pluošto skersmuo yra D0, pluošto kokybės parametras M2, 

lęšio židinio nuotolis yra f, o spinduliuotės bangos ilgis l, tai pluošto skersmuo 

sąsmaukoje yra įvertinamas pagal formulę: 
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0

2

D
fMD
π
λ

= .

Žinant D, galima įvertinti fokusuojamo pluošto Reilėjaus ilgį z0, kuriame 

pluošto skersmuo D padidėja 2  kartų:

λ
π
4

2

0

Dz = .

Lazerio impulso intensyvumas židinio taške yra įvertinamas pagal formulę:

2

4
D
E

S
EI

τπτ
== ,

čia: E – impulso energija, τ – impulso trukmė, S – sąsmaukos plotas. Pavie-

nio impulso energijos tankis tada išreiškiamas taip 

2

4
D
EIF

π
τ == .

Tokiu būdu nustatomas slenkstinis plazmos formavimosi tankis įvairiems 

bandiniams.

Nuosekliai keičiant lazerio spinduliuotės energiją silpnintuvu (atliekant 

apie 10 matavimų), fiksuojami vieno pasirinkto bandinio plazmos spektrai. Iš 

jų įvertinama atskirų spektrinių linijų santykinio stiprio priklausomybė nuo la-

zerio impulso energijos. Priklausomybė pavaizduojama grafiškai ir įvertinami 

stebimi dėsningumai.

6.4. Spektroskopiniai matavimai priklausomai nuo lazerio 

spinduliuotės impulsų pasikartojimo dažnio 

Lazerio impulsų pasikartojimo dažnis gali būti keičiamas tvarka, aprašyta 6.1. 

poskyryje. Keičiant dažnį nuo 1 Hz iki 1kHz (kas 100 Hz) fiksuojami pasirink-

to bandinio plazmos spektrai. Trimačiu grafiku pavaizduojami plazmos spektrai 

esant skirtingiems pasikartojimo dažniams. Įvertinami pagrindiniai dėsningumai.
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7. Teorinis įvadas

7.1. Lazeriu indukuoto optinio pažeidimo spektroskopijos principai

Lazeriu indukuoto optinio pažeidimo spektroskopija (angl. Laser-Induced 

Breakdown Spectroscopy, LIBS) yra kokybinis ir kiekybinis medžiagų tyrimo 

metodas. LIBS yra emisijos tipo technologija, kuri sėkmingai pritaikyta du-

joms, skysčiams ir kietiems kūnams tirti. Pagrindinis LIPS privalumas, paly-

ginti su kitais analitiniais metodais, yra daug laiko nereikalaujantis bandinių pa-

ruošimas. Didelės energijos lazerio spinduliuotė nukreipta į bandinį naudojama 

plazmai sukurti. Šis metodas atlieka daugiaelementę bandinio analizę. Esminis 

metodo trūkumas yra sužadintos būsenos jautrumas aplinkos fliuktuacijoms ir 

lazerio energijai, nuo kurios priklauso matavimo tikslumas.

LIPS eksperimento metu sužadinta plazma yra sukuriama fokusuotu lazerio 

pluoštu. Tipiška LIPS schema pavaizduota 6 pav. Lazerio pluoštas fokusuoja-

mas į bandinį naudojant lęšį, o plazmos spinduliuotė surenkama naudojant kitą 

lęšį arba, kaip pavaizduota 6 pav., šviesolaidžiu. Šviesa, surinkta vienu iš šių 

komponentų, patenka į spektrometrinį prietaisą ir yra analizuojama. Kiekvienas 

iš lazerio impulsų sukelia vieną LIPS matavimą. 

6 pav. tipiško laboratorinio LiBS prietaiso schema. L – lazeris; M – veidrodis; LP – lazerio im-
pulsas; cL – lęšis; P – plazma; t – bandinys; FOc – šviesolaidis; S – spektrografas; Ad – deteto-

rius; ge – elektronika; c – kompiuteris
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1 ns           10 ns         100 ns          1 µs            10 µs        100 µs

1 ns           10 ns         100 ns          1 µs            10 µs        100 µs

tb

∆t

td

tb

td

Pirmas
lazerio impulsas

Antras lazerio 
impulsas

Lazerio 
impulsas

Kontinuumas

Stipri ištisinė 
spinduliuotė

Jonai

Molekulės

Neutralūs atomai

Tačiau dažniausiai, siekiant padidinti matavimų tikslumą bei suvidurkin-

ti bandinio sudėties nevienalytiškumus, yra sudedami daugelio lazerio šūvių 

plazmos signalai. Priklausomai nuo taikymų laikinis plazmos išskyrimas gali 

pagerinti signalo-triukšmo santykį arba sumažinti interferenciją tarp kontinuu-

mo, linijinio ir molekulinio spektrų. 

Žvelgiant iš šalies akimi plazma atrodo kaip ryškus baltos šviesos blyksnis, 

sklindantis nuo židinio plokštumos. Dažnai plazma, suformuota sferiniais lę-

šiais, atrodo esanti trikampio formos dėl pradinio medžiagos pramušimo židi-

nio plokštumoje formavimosi ir plazmos plitimo lazerinio impulso metu atgal 

link fokusuojančio lęšio. Optinio pramušimo metu taip pat yra generuojama 

smūginė banga, dėl kurios girdimas garsas.

7 pav. (a) Svarbūs laikiniai periodai po 
plazmos atsiradimo, kurių metu dominuo-
ja skirtingų elementų emisijos signalai. (b) 
Svarbūs laikiniai intervalai dvigubo impul-

so matavimuose

Kadangi lazerinė plazma yra im-

pulsinis šaltinis, jos spektras sparčiai 

kinta laiko atžvilgiu. Lazeriu indukuo-

tos plazmos kitimas per laiką schemiš-

kai pavaizduotas 7 paveiksle. Pirminė 

plazma (0–100 ns) pasižymi dideliu 

elektronų ir jonų tankiu (1017–1020 cm-

3) ir 20 000 K temperatūra. Dėl stab-

domosios spinduliuotės (stiprūs laisvų 

elektronų ir sužadintų atomų bei jonų 

susidūrimai) ir elektronų rekombinaci-

jos su jonais, ankstyvos stadijos plaz-

mos emisijos spektras yra ištisinis, t. 

y. pradiniu laiku plazmos spinduliuo-

tėje dominuoja „baltos šviesos“ kon-

tinuumas, kurio intensyvumas mažai 

kinta priklausomai nuo bangos ilgio. 
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Jei plazmos spinduliuotė yra integruojama per visą plazmos spinduliavimo lai-

ką, ši kontinuumo spinduliuotė gali stipriai persikloti su silpnesnėmis plazmos 

emisijos linijomis. Dėl šios priežasties LIPS matavimai dažniausiai atliekami 

naudojant laikinės skyros detekciją. Tokiu būdu intensyvi balta šviesa gali būti 

pašalinta iš matavimų tiesiog įjungiant detektorių tuo laiko momentu, kai baltos 

šviesos intensyvumas žymiai sumažėja (jonų ir atomų emisijos linijos gali būti 

aptiktos tik po 300 ns), o atominės emisijos linijos dar yra stebimos. Svarbūs 

parametrai laikinės skyros detekcijai yra td, laikas tarp plazmos formavimosi 

ir plazmos spinduliuotės stebėjimo pradžios, ir tb, laiko tarpas, per kurį spin-

duliuotė yra užrašoma (7 pav. a). Po pirminės plazmos (> 10 μs) lėtai gęstant 

atominei emisijai pasirodo molekulinė emisija. 8 pav. pavaizduotas plazmos 

spektras po 0,25, 5, ir 35 μs. Tinkamu laiko momentu užfiksavus duomenis, 

gaunami tikslesni rezultatai, kurie labai svarbūs kiekybiniams matavimams.

Dauguma LIPS matavimų yra atliekami naudojant pasikartojančius pavie-

nius blyksnius (angl. RSS- repetitive single spark), kai ant bandinio yra for-

muojama serija atskirų lazerinių blyksnių naudojant tam tikrą lazerio impulsų 

pasikartojimo dažnį (pvz., 10 Hz). Tam tikrais atvejais, siekiant pagerinti de-

tektavimo galimybes, yra naudojama pasikartojančių blyksnių pora (angl. RSP 

– repetitive spark pair). Tai 

yra serija dviejų arti vienas 

kito esančių blyksnių (tipinis 

vėlinimas 1–10 µs), naudoja-

mų analizuoti bandinį lazerio 

impulsų pasikartojimo daž-

niu. Laikinis pasiskirstymas 

šiuo atveju yra pavaizuotas 7 

pav. (b). Laikas tb šiuo atveju 

yra matuojamas nuo antrojo 8 pav. Plazmos spektro kitimas laike.
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impulso pasirodymo. Blyksnių pora gali būti suformuojama dviem atskirais 

lazeriais arba pavieniu lazeriu.

7.2. Optinis pažeidimas ir plazmos formavimosi etapai

Minimalus galios tankis, reikalingas suformuoti plazmą, vadinamas optinio 

pažeidimo slenksčiu. Skirtingi lazerių tipai, bandiniai ir aplinkos sąlygos turi 

skirtingas pažeidimo ribas. Optiniam pažeidimui ore sukurti reikalingas, pa-

vyzdžiui, 10–15 ns trukmės Nd: IAG lazeris, kurio galios tankis sufokusuotame 

pluošte yra didesnis nei 1010 W/cm2. Pažeidimo slenkstis skysčiuose ir kietuose 

kūnuose dažniausiai yra mažesnis negu dujose. 

Lazeriu indukuotame optiniame pažeidime kuriant laisvus elektronus vy-

rauja du procesai: daugiafotonė sugertis ir susidūrimų priverstinė jonizacija. 

Daugiafotonio proceso metu yra sukuriami keli laisvi pirminiai elektronai. 

Laikui bėgant elektronų tankis tiesiškai didėja. Toks procesas nėra pagrindinis 

elektronų kūrimas plazmoje. Susidūrimų priverstinės jonizacijos procese laisvi 

elektronai, esantys židinyje, yra pagreitinami lazerio elektriniu lauku. Elektro-

nai, įgyję pakankamai energijos ir susidūrę su neutraliais atomais, juos joni-

zuoja. Elektronų tankis eksponentiškai didėja. Šis procesas dominuoja esant 

aukštam slėgiui (P > 100 mm Hg stulpelio azote) ir naudojant ilgo bangos ilgio 

lazerių spinduliuotę (λ > 1μm).

Lazeriu indukuotos ant bandinio paviršiaus plazmos kitimo ciklas vaizduo-

jamas 9 paveiksle. Po optinio pažeidimo plazma plečiasi visomis kryptimis nuo 

židinio. Tačiau plėtimosi greitis yra didžiausias fokusuojančio lęšio kryptimi, 

nes šia kryptimi optinė energija patenka į plazmą. Cigaro formos plazma susi-

formuoja būtent dėl nevienalytiško plėtimosi. Pradinis plazmos plėtimosi greitis 

yra 105 m/s eilės. Plazmos plėtimosi fazėje yra emituojami diagnostikai reika-

lingi spinduliuotės signalai. Plazma vėsta ir gęsta netekdama energijos įvairiais 

būdais. Jonai ir elektronai rekombinuoja suformuodami neutralius atomus, kai 
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kurie jų rekombinuoja suformuodami molekules.  Energija atiduodama spindu-

liavimo ir laidumo būdu.

Tipiškos dešimčių ar tūkstančių laipsnių (keleto elektronvoltų) plazmos 

temperatūros yra pasiekiamos iškart po plazmos atsiradimo, esant 10–100 mJ 

lazerio impulso energijai, 5–20 cm lęšio židinio nuotoliui ir spinduliuotės in-

tensyvumui nuo 109 iki 1011 W/cm2.

7.3. Fizikinių dydžių įtaka

LIPS matavimams turi įtakos lazerio savybės: bangos ilgis, energija, impul-

so trukmė ir galios fluktuacijos, sufokusuoto pluošto dydis, taip pat aplinkos 

sąlygos, fizikinės bandinio savybės ir detektoriaus parametrai.

9 pav. Lazeriu indukuotos ant bandinio paviršiaus plazmos kitimo ciklas
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Lazerio parametrų įtaka

Plazmai formuoti yra naudojama didelės energijos lazerio spinduliuotė. La-

zeris yra plazmos žadinimo šaltinis, o jo savybės turi įtakos matavimų kokybei. 

Nepriklausomai nuo naudojamo lazerio tipo eksperimentams atlikti reikalingas 

ne mažesnis nei 109 Wcm-2 energijos tankis. Didinant lazerio energiją, kuriama 

tanki ir karšta plazma, kuri gali sugerti lazerio energiją ir sukelti savisugertį. 

Lazerio bangos ilgis gali turėti įtakos plazmai formuoti. Susidūrimų sukelta 

jonizacija yra dominuojantis procesas LIP (lazerio indukuotoje plazmoje) nau-

dojant ilgo bangos ilgio lazerio spinduliuotę. Sumažinus lazerio bangos ilgį, 

silpnėja susidūrimų sukeliama jonizacija, o daugiafotonis procesas sustiprėja. 

Didžiausias optinio pažeidimo slenkstis pasiekiamas vidutinių bangų ilgių la-

zeriu. Kai lazerio impulso trukmė trumpa, palyginti su elektronų energijos pra-

radimo laiku, dominuoja daugiafotonė sugertis.

 

Fizikinės bandinio savybės 

Šio metodo tyrimuose galima naudoti bet kokios medžiagos bandinius. Fi-

zikinės bandinio savybės (atspindys, tankis, savitoji šiluma, virimo tempera-

tūra) daro įtaką matavimo rezultatams. Paviršiaus atspindys nulemia, kokią 

lazerio energijos dalį sugeria bandinys, tai turi įtakos abliacijai. Esant pakan-

kamai lazerio energijai, lazeris greitai įkaitina bandinį ir pakeičia jo fazę, kuri 

akimirksniu sumažina atspindžio koeficientą. Lazerio spinduliuotė įkaitina 

bandinį, išgarina ir atomizuoja medžiagą. Išgarintos medžiagos kiekis priklau-

so nuo bandinio savybių. Šiluminis laidumas yra vienas iš svarbiausių me-

džiagos garinimo parametrų mažesnės galios lazeriams. Jeigu medžiaga pasi-

žymi dideliu šiluminiu laidumu, sugerta šiluma greitai išsklaidoma ir mažesnė 

medžiagos dalis yra išgarinama. Naudojant didelės energijos lazerį, šiluma 

nespėja išsisklaidyti.
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Židinio įtaka

Dideli lazerio energijos tankiai gali sukurti LIP su aukštesne sužadinimo 

temperatūra, kurios metu gaunama pilnesnė atomizacija. Sumažinus fokusuo-

jamo lazerio tašką iki 10–200 μm padidėja abliacija. Jeigu taškas labai mažas, 

o medžiaga yra nevienalytė, sumažėja matavimo tikslumas. Didelio židinio 

nuotolio lęšiai suformuoja didesnio skersmens pluoštą sąsmaukoje ir dažniau-

siai yra naudojami ten, kur lęšių negalima pastatyti arti bandinio. Šiuo atveju 

LIPS reikalingas galingesnis lazeris. Didesnis sufokusuoto pluošto skersmuo 

šiuo atveju gali sukelti dalelių kibirkštis, kurios suformuojamos židinio ašyje. 

Atliekant matavimus atsiranda triukšmai.

Atstumas tarp lęšio ir bandinio yra svarbus LIPS matavimo parametras. Ke-

liais milimetrais pakeitus atstumą tarp židinio ir bandinio paviršiaus, gali labai 

pakisti matavimo rezultatai.

Aplinkos sąlygos 

Karšta plazma sąveikauja su aplinkos dujomis, to rezultatas – smūgio banga 

perduoda šilumą aplinkai. LIP dydis ir forma priklauso nuo aplinkos slėgio, 

dujų sudėties, tankio ir t. t. Esant didesniam už atmosferinį slėgiui plazma yra 

tankesnė ir karštesnė, todėl padidėja emisijos trukmė ir intensyvumas, o ma-

žesniame – greitai išsiplečia ir išretėja – intensyvumas sumažėja. Dideliame 

slėgyje aukštos temperatūros ir didelio tankio kuriamos plazmos ištisinis emisi-

jos spektro intensyvumas yra didžiausias. Dėl didesnės dalelių koncentracijos, 

supančios karštą plazmą, padidėja savisugerties efektas. LIPS matavimai turėtų 

būti atliekami 50–500 tonų oro slėgyje. Inertinės dujos apsaugo plazmos ato-

mus nuo staigios oksidacijos.
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7.4. Plazmos formavimosi kietuosiuose kūnose, skysčiuose ir dujose 

ypatumai

Lazerio impulso ir bandinio sąveika daro stiprią įtaką plazmos savybėms. 

Dujų tyrimuose didžiausia lazerio energijos dalis sunaudojama bandinui suža-

dinti. Atliekant skysčių ir kietų kūnų tyrimus, didelė energijos dalis sunaudo-

jama medžiagai garinti, mažiau energijos tenka sužadinimui. Todėl optimalios 

eksperimento sąlygos įvairiems bandiniams yra skirtingos.

Tipiškos kietakūnių elementų detektavimo ribos yra 10–103 ppm, skysčių 

– 10-3–10 ppm, dujų – 10-4–102 ppm.

Kietakūniai bandiniai

LIPS metodui galima naudoti šilumai laidžius ir nelaidžius bandinius. Su-

fokusuota į bandinį lazerio spinduliuotė išlydo ir išgarina nedidelę medžiagos 

dalį. Garai sugeria lazerio energiją ir suformuoja aukštos temperatūros plazmą 

virš bandinio paviršiaus. Plazma išsiplečia ir perduoda savo energiją aplinkai. 

Optinio pažeidimo slenkstis kietuose kūnuose yra žemesnis negu dujose, todėl 

kietiems kūnams tirti reikalinga mažesnė lazerio energija. Gaunamas signa-

las yra proporcingas lazerio energijai. Padidėjusi lazerio energija gali sukelti 

aplinkos dujų optinį pažeidimą pirmiau nei metalo garų plazmos formavimą. 

Žemesnė plazmos temperatūra yra tinkamesnė kietakūniams bandiniams tirti. 

Trumpas lazerio bangos ilgis suteikia didesnę abliacijos masę ir geresnį signalo 

bei fono santykį. Santykiškai šaltesnė plazma generuota trumpų bangų lazeriu, 

gali baigtis nepakankamu ryšių nutraukimu. Dėl to gaunami blogesni tyrimo 

rezultatai. Lazerio spinduliuotei sąveikaujant su bandinio paviršiumi, abliuoja-

ma nanogramų masės medžiagos dalis ir paliekamas krateris. Kraterio gylis yra 

proporcingas bandinio šiluminiam laidumui.
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LIPS signalas keičiasi, kai lazerio spindulys visą laiką fokusuojamas į tą 

patį tašką, nes nuolat keičiasi kraterio dydis. Matavimai turėtų būti atliekami 

po tam tikro abliacijos laiko, kai signalas tampa stabilesnis. Jeigu įmanoma, 

bandinio padėtis turėtų būti iš lėto keičiama, kad matavimai kiekvieną kartą 

būtų atliekami naujame taške.

Bandinio paviršius gali turėti įtakos abliacijai ir LIPS matavimo tikslumui. 

Lazerio spinduliuotė sąveikauja tik su bandinio paviršiumi, todėl jis turi būti 

švarus. Nešvarus paviršius smarkiai iškraipo LIPS analizės tikslumą. Bandinio 

paviršius nuvalomas į paviršiaus tašką paduodant keletą lazerio impulsų. Jeigu 

bandinys yra nehomogeninis, reikia paimti duomenis iš skirtingų paviršiaus 

taškų ir iš jų išvesti vidurkį. Šiurkštus bandinio paviršius keičia lęšio ir bandi-

nio atstumą nuolat šaudant, tai keičia plazmos savybes ir, žinoma, daro įtaką 

LIPS eksperimento tikslumui.

Buferinių dujų panaudojimas taip pat turi įtakos LIPS signalui. Pavyzdžiui, 

anglies interferencija dėl disocijuojančių CO ir CO2 molekulių ore keičia an-

glies matavimo rezultatus išlydytame metale. Argono dujų panaudojimas aplin-

koje gali padidinti anglies registravimo efektyvumą ir sumažinti interferenciją 

iš oro. 

Apibendrinant pažymėtina, kad, analizuojant kietuosius kūnus svarbi yra laze-

rio energija, fokusavimo kampas, bandinio judėjimo greitis, buferinės dujos, pa-

viršiaus užterštumas ir lygumas. Bandinio judėjimo greitis, lazerio impulso ener-

gija ir spektrų vidurkis yra svarbiausi veiksniai, darantys įtaką LIPS tikslumui. 

Skysti bandiniai 

Skystos fazės analizė atliekama sufokusavus lazerio spinduliuotę į skysčio 

vidų arba jo paviršių. Skysčio vidaus analizei atlikti, jo paviršius nebūtinai turi 

būti ramus, tačiau jis turi būti skaidrus lazerio spinduliuotei. Kai plazma for-

muojama skysčio viduje, atomų ir jonų emisijos trukmė yra trumpesnė negu 
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plazmą formuojant ore. Vienu metu pasirodo ištisinė, atomų ir jonų emisijos. 

Skirtingu laiku registruojami duomenys neišsprendžia interferencijos proble-

mos. Panaudojus 532 nm ilgio lazerį, sukuriama labai stipri ištisinė spinduliuo-

tė, kuri interferuoja su atomų ir jonų emisija. 193 nm ilgio lazerio spinduliuotė 

sukuria kelių lygių emisiją, kurioje išryškėja spektriniai maksimumai, reika-

lingi analizei. Pagerinamas signalo ir fono santykis, nes LIPS procesas tampa 

mažiau šiluminis ir yra efektyviau panaudojama optinė energija. Tai apsaugo 

nuo nereikalingos abliacijos, kol skystis sugeria lazerio energiją. Todėl skysčio 

matavimų analizei pakanka vieno impulso.

Panaudojus du, vienas po kito lazerio impulsus, sufokusuotus į tą patį skys-

čio tašką, gerokai padidėja kai kurių elementų aptikimas. Pirmas impulsas iš-

garina skystį, sukurdamas dujinę ertmę skysčio viduje, antrasis – sužadina iš-

garintą medžiagą. 

Kai kurių elementų detekcija buvo pagerinta formuojant plazmą skysčio pa-

viršiuje, kuri sukuriama didesnės temperatūros negu skysčio viduje. 

LIPS matavimus atliekant skysčiuose, geriausiai lazerio spinduliuotę nu-

kreipti iš šono arba iš apačios, taip galima išvengti lazerio spinduliuotės inter-

ferencijos su skysčio garais.

Dujiniai bandiniai 

Eksperimentiškai išmatuotas optinio pažeidimo slenkstis yra mažesnis negu 

teorinis, nes ore esantys aerozoliai sukelia indukuotą optinį pažeidimą. Aero-

zolių optinio pažeidimo mechanizmas nėra gerai žinomas, bet eksperimentiniai 

rezultatai rodo, kad aerozoliai gerokai sumažina dujų pažeidimo slenkstį. In-

dukuotas optinis pažeidimas stipriai priklauso nuo dujų rūšies, slėgio ir lazerio 

bangos ilgio.

Lazeriu indukuoto oro optinio pažeidimo plazma siekia 20 000 K tempe-

ratūrą ir 1017–1018 cm-3 elektronų tankį. Dėl mažo bandinio tūrio ir tikėtinio 
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bandinio nevienalytiškumo dujų matavimų tikslumas dažniausiai yra prastas. 

Skirtingo dydžio dujų dalelės gali sukelti optinį pažeidimą skirtingose vietose 

aplink lazerio spinduliuotės ašį, ir tai turi nemažą įtaką signalo svyravimams. 

LIPS spektrui turi įtakos dujų dalelių dydis, jų slėgis, temperatūra ir lazerio 

energija. Atliekant kiekybinius matavimus labai svarbu, kad aplinkos būsena 

nekistų.

7.5. Trumpųjų impulsų LIPS

Impulso trukmės įtaka abliacijos procesui

Lazerio impulsų trukmė yra vienas iš svarbiausių parametrų, darančių įta-

ką medžiagos ir lazerio spinduliuotės sąveikai. Medžiagoje lazerio impulso 

energija gali būti sugeriama, išsklaidoma, panaudojama medžiagai išlydyti, 

išgarinti arba ardyti. Kietuosiuose kūnuose laikas, per kurį kūno temperatūra 

pradeda mažėti dėl pusiausvirinių reiškinių, lygus apytiksliai 100 fs. Todėl 

naudojant nanosekundinius lazerius medžiagų abliacijai, laiko tarpas tarp im-

pulsų būna pakankamas, kad pradėtų vykti pusiausvirieji reiškiniai. Pikose-

kundiniams ir femtosekundiniams lazeriams trukmė tarp impulsų gali būti 

tokia pati arba trumpesnė nei laikas, per kurį medžiaga pradeda vėsti.  Ablia-

cija trumpaisiais lazerio impulsais vyksta dviem etapais: pirma, medžiagoje 

esantys elektronai sugeria lazerio spinduliuotės fotonų energiją ir tik paskui 

ją perduoda medžiagai. Medžiagos abliacija prasideda po lazerio impulso pa-

baigos, o tuo metu, kai medžiagą veikia lazerio impulsas, šilumos sklaida joje 

yra labai nedidelė. 

Šiluminės difuzijos ilgis L yra proporcingas kvadratinei šakniai iš impulso 

trukmės (t)1/2. Metaluose L gali būti mikrometrų ir nanometrų eilės priklauso-

mai nuo to, naudojami nanosekundiniai ar femtosekundiniai lazeriai. Kai nau-

dojami femtosekundiniai lazeriai, šiluminės difuzijos ilgis yra artimas optiniam 

įsiskverbimo gyliui. 
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Būdų, kurie tiksliai apibūdintų abliacijos procesą, nėra. Abliacija gali būti 

apibūdinama kaip fotojonizacija, fotodifuzija, tirpimas, virimas, medžiagos 

ardymas ir t. t. Tai, kad nėra bendro termino, parodo medžiagos ir lazerio 

sąveikos sudėtingumą ir nesupratimą. Jei lazerio apšviesta vieta nėra abliuoja-

ma, tai po lazerio impulso pabaigos dėl dalelių judėjimo gali pasireikšti šilu-

minė sklaida medžiagoje. Nors tai dar nėra gerai ištirta, tačiau medžiaga gali 

būti šildoma ir po lazerio impulso pabaigos. Ją šildo aukštos temperatūros 

plazmos spinduliavimas. Dėl minėtų reiškinių taikant trumpųjų (nanosekundi-

nių) impulsų LIPS technologiją, pastebimas žymus medžiagos lydymasis apie 

kraterių ribas.

Naudojant trumpesnius impulsus, medžiagos abliacijos slenkstis yra kur 

kas žemesnis ir efektyvumas didesnis, palyginti su nanosekundiniais impul-

sais. Taip pat abliacijos gylis vieno impulso metu yra mažesnis ir tai duoda 

didesnę skiriamąją gebą nagrinėjant daugiasluoksnes medžiagas. Dėl mažesnio 

šiluminio ardymo ir mažesnės slenkstinės vertės trumpesnieji lazerio impulsai 

100 fs 4 ns

10 pav. Bandinyje suformuotų kraterių profiliai po 40 impulsų su 100 fs ir 4 ns impulso tru-
kmės lazeriais
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sumažina iškilimus apie kraterį abliacijos metu (10 pav.). Kraterių matmenys 

priklauso ne vien nuo lazerio spindulio skersmens, jiems daro įtaką lazerio ir 

plazmos sąveika, dėl kurios pasikeičia lazerio pluošto intensyvumo pasiskirs-

tymas ant medžiagos paviršiaus.

Impulso trukmės įtaka plazmai

Kita svarbi priežastis, dėl ko verta naudoti trumpesnius impulsus generuo-

jančius lazerius, yra lazerio spinduliuotės ir plazmos sąveikos sumažėjimas. 

Kai pasiekiamas pakankamas greitųjų plazmos elektronų tankis prie medžiagos 

paviršiaus, elektronai pradeda sugerti ir išsklaidyti lazerio spinduliuotę, taip 

neleisdami jai patekti ant medžiagos paviršiaus, dėl to sumažėja abliuojamos 

medžiagos kiekis per impulso trukmę. Naudojant femtosekundinius impulsus 

tokios sąveikos nebelieka. Su pikosekundiniais impulsais dar gali susiformuoti 

kelių mikronų storio greitųjų plazmos elektronų sluoksnis ir išlieka plazmos 

bei lazerio spinduliuotės sąveika. Dėl mažesnės lazerio spinduliuotės energi-

jos, kuri reikalinga abliacijai bei plazmai kaitinti, trumpųjų impulsų indukuotos 

plazmos matmenys yra mažesni. Dėl to, kad trumpesni lazerio impulsai suteikia 

plazmai mažesnį gyvavimo laikotarpį ir nebelieka lazerio spinduliuotės ir plaz-

mos sąveikos, lazeriuose gali būti naudojami didesni impulsų pasikartojimo 

dažniai, kurie sutrumpina eksperimento atlikimo laiką, išsaugomas beveik tas 

pats signalo ir triukšmų bei signalo ir fono santykis. Kitais žodžiais tariant, 

naudojant didesnį impulsų pasikartojimo dažnį per tam tikrą laiką, pasiekiamas 

geresnis eksperimento jautrumas.

Pikosekundinių impulsų indukuota elektronų plazma

Trumpaisiais lazerio impulsais indukuotos plazmos savybės gali būti nagri-

nėjamos pasitelkus laikinės skyros šešėlių vaizdus ir interferogramas. Iš vieno 

lazerio sklindantis pluoštas išskaidomas į du, tarp kurių susidaro optinių kelių 



�54. Apdirbamų medžiagų spektrinė analizė

Oro plazma

Bandinio 
plazma

0 ps                       50 ps                        150 ps

500 ps                     1200 ps

skirtumas, kuris leidžia stebėti interferencinius vaizdus. Pavyzdžiui, Nd:IAG 

lazerio pagrindinio bangos ilgio spinduliuotė gali būti naudojama abliacijai, o 

antros harmonikos 532 nm lazerio pluoštas atlieka zonduojančio pluošto vai-

dmenį. Šie du pluoštai, perėję skirtingus kelius, kurie yra vienas kitam statmeni, 

nukreipiami į CCD kamerą. Prie pat CCD kameros įėjimo statomas siaurajuos-

tis filtras, kuris eliminuoja plazmos spinduliavimą. Taigi rezultatai gaunami 

užlaikius sužadinantįjį ir zonduojantįjį pluošto. 

Šešėlių vaizdai suteikia daugiau vizualios informacijos apie plazmą, o fazės 

poslinkio vaizdai, gauti iš interferogramų Furjė analizių, suteikia informacijos 

apie elektronų masės tankius.

Po lazerio šūvio pradžios ant medžiagos paviršiaus iš karto pastebima besi-

formuojanti plazma (11 pav). Apytikslis plazmos plėtimosi greitis yra 109 cm 

s-1, trunka iki 100 ps, paskui jos išilginis plėtimasis išlieka pastovus, o plazma 

pradeda plėstis radialine kryptimi. Pirminį plazmos atsiradimą sukelia elektro-

nų spinduliavimas iš medžiagos paviršiaus. Po 100 ps elektronų tankis siekia 

apie 1020 cm-3. Išilginis elektronų plazmos plėtimasis sustoja dėl atsiradusio 

11 pav. Pikosekundinių impulsų indukuotos plazmos laikinės skyros paveikslai
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Lazerio pluoštas

Interferograma Fazės poslinkio vaizdas

10π

8π

6π

4π

2π

0π

–2π

elektros krūvio virš medžiagos paviršiaus (4 x 106 Vm-1). Atomų ir jonų spin-

duliavimas nuo medžiagos paviršiaus nesukelia tos pirminės plazmos, tačiau 

po 400 ps rentgenogramose pastebimas jų indėlis į plazmos formavimąsi, fazės 

poslinkio vaizduose tai atitinka baltą spalvą. Paviršiaus elektronų spinduliavi-

mą sukelia šiluminiai jonų ir fotoelektriniai reiškiniai. 

Femtosekundinė plazma

Femtosekundinio lazerio indukuotos plazmos dinaminės savybės skiriasi 

nuo nanosekundinio lazerio. 12 pav. pavaizduotas femtosekundinės plazmos, 

indukuotos ant plieninio bandinio paviršiaus, laikinės skyros vaizdas, iš ku-

rio galima pastebėti, kad plazma daugiausia sklinda tik viena kryptimi. Gauti 

rezultatai skiriasi nuo nanosekundinės plazmos, kuri plečiasi trimis kryptimis 

vienodai. Skirtingas plazmos sklidimas gali būti siejamas su skirtinga lazerio 

impulso sugertimi plazmoje.

12 pav. interferenciniai ir fazės poslinkio plazmos vaizdai, gauti naudojant žadinimo-zonda-
vimo schemą
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Laboratorinis darbas Nr. 5

REGULIARAUS MIKRORELJEFO FORMAVIMAS 

1. Darbo tikslas

Susipažinti su reguliaraus mikroreljefo formavimo detalės paviršiuje lazeriu 

principais ir pagrindiniais parametrais, sudaryti paviršiaus apdirbimo programą 

ir išnagrinėti suformuoto reguliaraus mikroreljefo pagrindinius parametrus. 

2. Kontroliniai klausimai 

1. Reguliaraus mikroreljefo sudarymo detalių paviršiuje tikslai.

2. Kokių tipų ir charakteristikų lazeriai gali būti naudojami reguliariam mi-

kroreljefui sudaryti?

3. Pagrindiniai reguliaraus mikroreljefo sudarymo lazeriu metodai.

4. Detalių paviršių parametrai, kuriuos galima keisti apdirbant lazeriu ir 

kaip.

5. Virsmai, vykstantys veikiant metalų paviršių lazerio spinduliu.

3. Darbo užduotys 

Atliekant laboratorinį darbą reikia:

•	 parinkti mikroreljefo sudarymo lazeriniu įrenginiu režimus;

•	 išnagrinėti lazerinio įrenginio valdymą ir išmokti sudaryti apdirbimo 

programą pagal individualią užduotį; 

•	 išmokti paleisti ir išjungti lazerinį įrenginį;

•	 sudaryti pateikto profilio mikroreljefą; 

•	 išmatuoti pagrindinius mikroreljefo parametrus.
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4. Darbo priemonės ir prietaisai

Kieto kūno lazeris KVANT-15, sumontuotas ant programiškai valdomų 

staklių; kompiuterinio valdymo programinė įranga CNC ver. 6.0.1.; matavimo 

priemonės: slankmatis, mikrometras, profilometras. 

5. Darbo schema 

Laboratorinio darbo schema pateikiama 1 paveiksle.

1 pav. Lazerinio įrenginio schema. Čia: 1 – programinio valdymo staklės, 2 – kietojo elemen-
to lazeris, 3 – lazerio maitinimo blokas, 4 – operatoriaus pultas, 5 – lazerio aušinimo blokas, 

� – kompresorius 

6. Darbo eiga 

Reguliarus detalės paviršiaus mikroreljefas yra sudaromas programiškai 

valdomu lazeriniu įrenginiu. Įrenginyje sumontuotas impulsinis kieto elemen-

to lazeris su lempomis sužadinamu itrio aliuminio granato (YAG) aktyviuo-

ju elementu. Jo spinduliuojamos bangos ilgis 1,06 μm. Impulsų dažnis – iki 
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10 Hz, šviesos spindulio skersmuo – 0,3–1,3 mm, maksimali spinduliavimo 

energija daugiaimpulsiniu režimu – 8 J. 

Programinio valdymo staklių parametrai: 

1. Maksimalus persislinkimų greitis pagal 

koordinates X ir Y 

                      darbo eiga

                      greitąja eiga

                      pozicionavimo tikslumas 

2. Staklių matmenys:

3. Darbo programos kodavimas  

iki 3000 mm/min.

iki 6000 mm/min.

iki 0,05 mm

1380*1200*1800 mm

DIN 66025 (Fanuc 6M)

Įrenginio lazeris ir staklės gali būti valdomi tiek automatiškai pagal progra-

mą, tiek rankiniu režimu. Lazerio aušinimo ir oro tiekimo sistemos valdomos 

tik rankiniu būdu. 

Sudaromo mikroreljefo parametrų parinkimas

Išnagrinėti pagrindinius reguliaraus mikroreljefo parametrus (poveikio zonų 

forma, išdėstymas, persidengimas) ir apdirbimo režimų (šviesos spindulio 

skersmuo, impulsų dažnis, apdirbimo greitis) įtaką šiems parametrams. 

Susipažinti su programinio įrenginio valdymo sistema, jos charakteristiko-

mis; operatoriaus – staklių sąsaja, pagrindinėmis valdymo sistemos komando-

mis. 

Pagal gauta užduotį apskaičiuoti ir parinkti parametrus: 

•	 impulsų dažnį; 

•	 laisvosios ir darbo eigos greitį; 

•	 apdirbimo laiką. 
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Lazerinio įrenginio valdymo programos sudarymas

Pagal gautus parametrus grafiškai sudaryti lazerio spindulio trajektoriją dar-

bo metu, numatant jos būdinguosius taškus bei lazerio spindulio įjungimo / 

išjungimo taškus. 

Apskaičiuoti būdingų taškų koordinates.

Sudaryti darbo programą.

Patikrinti darbo programą apdirbimo modeliavimo režimu.

Lazerinio įrenginio įjungimo ir išjungimo tvarka

1. Įjungti įrenginio maitinimo įtampą, įjungiant kirtiklius maitinimo dėžu-

tėje.

2. Patikrinti avarinio jungiklio padėtį – jis turi būti iškilęs. 

3. Įjungti įrenginį pasukant jo jungiklį į padėtį I. 

4. Lazerinio įrenginio valdymo kompiuteris įsijungia automatiškai.

5. Kompiuterinio valdymo programa paleidžiama automatiškai. Jei progra-

ma nepaleidžiama, rankiniu būdu paleisti programą CNC.

6. Įjungti lazerinio įrenginio pavaras spaudžiant žalią mygtuką I.

7. Perjungti kompiuterinio valdymo programą į rankinio staklių valdymo 

režimą (JOG).

8. Nustatyti staklių koordinačių sistemos ataskaitos nulius: 

•	 rankiniu būdu staklių mygtukais X-, X+, Y-, Y+ perstumti staklių 

stalą į nulines X ir Y koordinačių ašių padėtis (pastaba: staklės turi 

galinius eigos išjungiklius);

•	 perjungti valdymo programą į ORIGIN režimą;

•	 paspausti programos mygtuką STOP;

•	 programos lange turi atsirasti indikacija HOME;

•	 perjungti programą į JOG režimą ir perstumti staklių stalą į darbinę 

padėtį.
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Pastaba: koordinačių sistemos nulio nustatymo procedūrą būtina atlikti kie-

kvieną kartą įjungus stakles, įjungus staklių valdymo programą (pakartotinai 

startavus valdymo kompiuteriui ir pan.), bei avariniu režimu atšaukus progra-

mos vykdymą bei nustatymus (F12). 

9. Perjungti kompiuterinio valdymo programą į automatinio valdymo re-

žimą (MEMORY) ir atlikti pagal užduotį numatytus darbus, kurių metu 

lazeris neveikia. 

10.  Įjungti lazerio aušinimo sistemą atsukant vandentiekio čiaupą, sujungtą 

su lazerio aušinimo išoriniu kontūru.

11.  Įjungti lazerio maitinimo bloką spaudžiant žalią mygtuką II.

12.  Pulte CYM-10A-4 parinkti reikiamus lazerio spindulio parametrus (ga-

lia, dažnis)

13.  Įjungti lazerio sužadinimo sistemą „DEZURNAJA DUGA“.

14.  Lazerio sužadinimo sistemai įsijungus, įjungti lazerio maitinimo sistemą 

spaudžiant „SYLOVAJA VKL“.

15.  Įjungti oro tiekimo sistemą, perjungiant kompresoriaus jungiklį į padėtį 

ON.

16.  Atlikti pagal užduotį numatytus darbus, kurių metu lazeris veikia. 

17.  Baigus numatytus darbus išjungti lazerio maitinimo sistemą spaudžiant 

„SYLOVAJA VYKL“.

18.  Išjungti oro padavimo sistemą perjungiant kompresoriaus jungiklį į pa-

dėtį OFF.

19.  Išjungti lazerio aušinimo sistemą užsukant vandentiekio čiaupą.

20.  Išjungti lazerio maitinimo bloką spaudžiant raudoną mygtuką II.

21.  Išjungti įrenginio valdymo programą. 

22.  Išjungti įrenginio valdymo kompiuterį spaudžiant Start-Shut down-OK. 

23.  Lazerinio įrenginio pavaros išsijungia automatiškai.

24.  Išjungti įrenginį pasukant jo jungiklį į padėtį 0.
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Sudaryti mikroreljefą detalės paviršiuje 

Pastatyti ruošinį apdirbimo zonoje.

Paleisti apdirbimo programą neįjungiant lazerio ir patikrinti programos bei 

staklių veikimą.

Pakartotinai paleisti apdirbimo programą įjungus lazerį ir stebėti apdirbimo 

procesą.

Sėkmingai baigus darbą išjungti lazerį.

Pašalinti ataušusį ruošinį iš apdirbimo zonos.

Išmatuoti apdirbto paviršiaus parametrus 

Išmatuoti sudaryti mikroreljefo nelygumų parametrus (aukštį, periodą, for-

mą) skirtingomis kryptimis: 

•	 išmatuoti pagrindinius mikroreljefo parametrus,

•	 suformuluoti darbo išvadas. 

Parengti darbo ataskaitą 

Laboratorinio darbo ataskaita rašoma kompiuteriu A4 formato lapuose, 

laikantis galiojančių laboratorinių darbų ataskaitų pildymo taisyklių. Joje turi 

būti: 

•	 lazerinio įrenginio aprašymas;

•	 apdirbamos medžiagos charakteristikos;

•	 matavimo priemonių aprašymas;

•	 apdirbimo programa ir naudoti režimai (pateikiami atlikti skaičiavi-

mai);

•	 suformuoto mikroreljefo parametrai;

•	 išvados.
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Apdirbimo programų pavyzdžiai:

Plokščio paviršiaus apdirbimas eglutės formos trajektorija. Apdirbimo pro-

grama:

G0G90G94G40

G37x0y0

g38X0.01y0.01

G0G54X0Y0

G1X0Y0F200

X0Y0

X20Y10

X0Y20

X20Y30

X0Y40

X20Y40

X40Y30

X20Y20

X40Y10

X20Y0

X40Y0

X60Y10

X40Y20

X60Y30

X40Y40

X60Y40

X80Y30

X60Y20
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X80Y10

X60Y0

G0X0Y0

m30

Plokščio paviršiaus apdirbimas formuojant taškų matricą. Apdirbimo pro-

grama:

G0G90G94G40

G37x0y0

g38X0.1y0.1

G0G54X126.81Y130.93

G1X0Y0D1F200

X0Y0

X0Y50

X10Y50

X10Y0

X20Y0

X20Y50

X30Y50

X30Y0

X40Y0

X40Y50

X0Y50

X0Y40

X40Y40

X40Y30

X0Y30
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X0Y20

X40Y20

X40Y10

X0Y10

X0Y0

X40Y0

G0X0Y0

m30

2 pav. Programinių apdirbimo staklių vartotojo sąsajos pateikiamas vykdomos programos 
vaizdas
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3. pav. Programinių apdirbimo staklių vartotojo sąsajos pateikiamas vykdomos programos 
vaizdas

Pastabos

Numatoma darbo trukmė – 4 akademinės valandos. Dvi valandos skiriamos 

susipažinti su technologinėmis operacijomis, lazerinio įrenginio programinio 

valdymo sistema, užduoties analizei bei apdirbimo programos sudarymui ir pa-

tikrinimui. Kitos dvi valandos skiriamos tiesiogiai dirbti su lazeriniu įrenginiu 

(darbo programos įvedimas ir atlikimas), gautiems struktūros parametrams 

matuoti ir analizei. 

Laboratoriniam darbui atlikti papildomai reikėtų įsigyti šiuolaikines mata-

vimo priemones – slankmatį, mikrometrą ir profilometrą. Cilindrinės formos 

detalėms apdirbti reikia papildomo specialaus įtaiso.
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7. Teorinė medžiaga

Reguliaraus mikroreljefo sudarymo lazeriu teoriniai pagrindai

Reguliarus mikroreljefas

Mašinų, prietaisų ir kitų įrenginių eksploatavimas rodo, kad jų kokybė, 

patikimumas, ilgaamžiškumas labai priklauso nuo sąlyčio detalių paviršinio 

sluoksnio būvio. Todėl svarbus veiksnys yra besiliečiančių paviršių kokybės 

optimizavimas. Ypač svarbu optimizuoti besiliečiančių paviršių mikrogeo-

metriją. Įvykdyti šį uždavinį yra labai sunku pirmiausia dėl to, kad dauguma 

tradicinių paviršiaus baigimo būdų pagrįsta medžiagos dalies nuėmimu nuo 

pagrindinio metalo. Tokiems būdams priklauso abrazyvinis, pjovimo mecha-

niniai bei elektrofiziniai ir elektrocheminiai apdirbimai. Naudojant tuos būdus 

paviršiuje lieka įrankio mikroreljefo pėdsakų ir po šlifavimo arba baigiamojo 

apdirbimo.

Formuojamas mikroreljefas dėl netolygaus plastinio deformavimo proceso 

yra nevienalytis pagal mikronelygumų formą ir matmenis. Praktiškai negalima 

normuoti mikrogeometrijos parametrų pagal analitinius skaičiavimus. Taigi, 

žinomais tradiciniais būdais apdirbtų detalių paviršiai taip pat dėl nevienodos 

plastinės deformacijos yra gaunami nereguliarūs, chaotiški, o tai apsunkina, 

kartais padaro neįmanomą, paviršiaus mikroreljefo optimizavimą bei atskirų jo 

zonų ploto minimizavimą. 

Standartizuojant mikroreljefo parametrus reikia naudoti šių parametrų vi-

dutines reikšmes, pavyzdžiui, Ra – vidutinis aritmetinis profilio nuokrypis, Rz 

– profilio mikronelygumų aukštis pagal dešimt taškų, S – mikronelygumų vir-

šūnių vidutinis žingsnis ir t. t. Tai labai apsunkina šių parametrų nustatymą, 

matavimą ir apskritai mikroreljefo kontrolę.

Svarbiausia, gerinant detalių paviršių kokybę, o ir detalių eksploatacines 

savybes, yra ieškoti tokių paviršių apdirbimo būdų, kurie formuotų reguliarius, 
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gerai ir lengvai valdomus bei analitiškai skaičiuojamus mikroreljefus. Pasauly-

je šioje srityje yra atliekama daug mokslinių ir taikomųjų tyrimų, kuriami nauji 

apdirbimo metodai ir technologijos. 

Plačiausiai paplitęs ir universaliausias reguliaraus mikroreljefo formavimo 

būdas yra J. G. Šneiderio pasiūlytas vibracinio apridinimo būdas. Kitas smar-

kiai tobulėjantis, universalus ir lengvai automatizuodamas yra lazerinis regulia-

raus mikroreljefo sudarymo būdas. 

Atlikti tyrimai rodo, kad lazerinis reguliaraus reljefo sudarymas yra uni-

versalus būdas, padedantis optimizuoti mikrogeometriją bei sudaryti paviršiuje 

pasikartojančias struktūras. Šiuo būdu yra gerinamos mašinų detalių eksplo-

atacinės savybės, iš technologinio proceso galima pašalinti daug laiko ir kitų 

sąnaudų reikalaujančias operacijas, tokias kaip antai terminis apdirbimas, ho-

ningavimas, poliravimas, skutimas, privirinimas. Sutrumpėja detalių gamybos 

ciklas, mažėja jų savikaina. Pažymėtina, kad kai kurių paviršiaus struktūrų be-

veik neįmanoma sudaryti kitais būdais nei lazeriniu apdirbimu.

Pagrindiniai lazerinio reguliuojamo mikroreljefo sudarymo ypatumai yra: a) 

nepriklausomas nelygumų žingsnio ir aukščio reguliavimas; b) nepriklausomas 

naujo mikroreljefo įdubų ar iškilų reguliavimas; c) galima sudaryti mikrorel-

jefą su įdubų ir iškilų užapvalinimo spinduliais, gerokai didesniais negu kitais 

žinomais apdirbimo būdais; d) galima apskaičiuoti įdubų ir iškilimų skaičių 

paviršiaus ploto vienete ir šį skaičių išlaikyti absoliučiai tikslų.

Naudojant lazerinį mikroreljefo sudarymą normalizuojami mikroreljefo pa-

rametrai, siejant juos su lazerinio apdirbimo režimais. Kadangi sudaromo re-

guliaraus mikroreljefo parametrus galima tiksliai numatyti, esant tam tikriems 

lazerinio apdirbimo režimams nebūtina reljefo parametrus matuoti prietaisais 

arba etaloniniais pavyzdžiais.
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Reguliaraus mikroreljefo sudarymo detalių paviršiuje lazeriu 

ypatumai

Reguliaraus (reguliuojamo) mikroreljefo sudarymo lazeriu tikslai:

1) baigiamasis detalių apdirbimas sudarant optimalų mikroreljefą įvairio-

mis eksploatacijos sąlygomis;

2) paviršių sukietinimas siekiant padidinti atsparumą nuovargiui, kontakti-

nį standumą ir atsparumą dilimui;

3) dekoratyvinis apdirbimas, sudarant reikiamą tekstūruotą paviršių.

Naudojant lazerį galima sujungti pirmą ir antrą tikslus, t. y. gauti reguliuoja-

mą mikroreljefą ir norimų savybių bei struktūros paviršinį sluoksnį. O sluoks-

nio sukietinimas gali labai pagerinti detalių eksploatacines savybes, pavyzdžiui, 

atsparumas dilimui padidėja 30–40 procentų.

Norint sudaryti reguliarų detalių paviršių mikroreljefą lazeriu, reikia įvyk-

dyti tokius pagrindinius reikalavimus:

1. Sudaromas reguliarus mikroreljefas turi būti vientisos formos, matmenų, 

iškilų ir įdubų išsidėstymu.

2. Reguliaraus mikroreljefo mikronelygumų forma, matmenys ir tarpusavio 

išsidėstymas turi būti susiję su apdirbimo režimais. Tai leidžia analitiškai 

apskaičiuoti reguliaraus mikroreljefo parametrus ir apdirbimo režimus 

(apdirbimo režimai skaičiuojami kaip mikroreljefų parametrų funkcija, 

t. y. sprendžiamas atvirkštinis uždavinys). Bendru atveju:

∆mikr=f(P, f, t, d, V)                                                                               (1);

čia: ∆mikr – mikroreljefo charakteristika; P – lazerio spindulio galia, [W]; 

f – impulsų dažnis, [Hz]; t – impulso trukmė, [ms]; d – spindulių pluošto 

skersmuo, [mm]; V – apdirbimo greitis [mm/min.].

3. Parinktas metodas turi būti gerai valdomas, t. y. turi būti galimybė keisti 

reguliaraus mikroreljefo parametrus plačiu diapazonu (keisti mikronely-

gumų formą, matmenis, tarpusavio išsidėstymą).
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4. Būtina numatyti nepriklausomo paviršiaus parametrų reguliavimo gali-

mybę t. y. turi būti galimybė sudaryti skirtingų parametrų reguliarius 

mikroreljefus. Pavyzdžiui, mikronelygumų aukščio pokytis neturi keisti 

mikronelygumų žingsnio arba mikronelygumų tarpusavio išsidėstymo.

5. Būdas turi būti universalus, našus, stabilus laiko atžvilgiu, paprastas ir 

ekonomiškas.

Dar nėra sukurta tokio pramoninio reguliaraus mikroreljefo sudarymo būdo, 

kuris iki galo atitiktų pirmiau išvardytus reikalavimus. Labiausiai šiuos reika-

lavimus atitinka vibracinis apdirbimo būdas ir lazerinis mikroreljefo sudarymo 

būdas.

Sudarant reguliuojamą mikroreljefą lazeriu, detalių paviršius dar ir sukie-

tinamas. Toks lazerio spinduliais sukietintas sluoksnis ryškiai matyti detalės 

paviršiuje. Einant gilyn, metalo struktūra pamažu iš smulkiagrūdės pereina į 

pradinę (4 pav.). Daugeliu atvejų toks paviršiaus sukietinimas ir yra pagrindinis 

apdirbimo tikslas. 

Kai paviršiai sukietinami impulsiniais lazeriais, technologinis procesas turi 

būti toks, kad spindulių srauto pėdsakai detalės paviršiuje iš dalies dengtų vie-

nas kitą (5 pav.).

4 pav. Sukietinto sluoksnio mikrostruktūra
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Perdengimo koeficientas daugiausia pri-

klauso nuo metalo fizikinių ir cheminių ypa-

tybių, taip pat nuo norimo gauti sukietinimo 

efekto ir svyruoja nuo 0,3 iki 0,7.

Perdengimo koeficientas apskaičiuojamas 

pagal tokią formulę:

0d
sk= ,

                                                      
(2)

čia: s – apdirbimo žingsnis; d0 – spindulių 

dėmės skersmuo.

Galimos keturios pagrindinės kietinimo 

impulsiniais lazeriais schemos (6 pav.).

Sukietinimo lazeriu efektyvumas labai priklauso  ne tik nuo metalo chemi-

nės sudėties, bet ir nuo detalės paviršiaus švarumo ir atspindžio koeficiento. 

Švarūs, blizgantys paviršiai kartais atspindi net iki 90 proc. lazerio spindulių 

energijos.

s

d0

z' z

L

5 pav. Lazerinio sukietinimo 
schema: s – apdirbimo žingsnis, 
d0 – spindulio dėmės skersmuo, 

z – terminio poveikio gylis, 
z’ – pakartotinio terminio povei-

kio gylis

s

s'

D

I

s

s' II

IV

s

s'III s'

s

6 pav. Pagrindinės kietinimo impulsiniais lazeriais schemos
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Sukietinto sluoksnio kietumas ir storis susiję, t. y. kuo daugiau metalas su-

geria energijos, tuo giliau sukietinamas sluoksnis ir tuo kietesnis būna pavirši-

nis sluoksnis. Tačiau labai didinant spindulių srauto tankį dėl trumpo intensy-

vaus spindulių poveikio detalės paviršius pradeda lydytis, o tada labai smarkiai 

didėja mikronelygumų aukštis.

Detalių paviršių lazeriu galima sukietinti ištisai arba juostelėmis. Procesui 

paspartinti efektyvu kietinti juostelėmis – vietomis. Juostelių žingsnį galima 

pasirinkti. Jis priklauso nuo kietinamos detalės paskirties ir jos darbo sąlygų. 

Dažnai siūloma detales sukietinti vienodo žingsnio juostelėmis, tarp kurių tar-

pelis turėti būti artimas sukietinto paviršiaus sluoksnio juostelės pločiui.

7 pav. tiesinė (a) ir matricinė (b) plokščiųjų 
paviršių kietinimo schemos: S – žingsnis tiesi-
nėje schemoje, Sx ir Sy – žingsniai matricinėje 

schemoje

SS

S

v

nn

c)b)a)

8 pav. cilindrinių paviršių kietinimo schemos

Kietinant plokščiuosius pavir-

šius, naudojamos tiesinė ir matri-

cinė schemos (7 pav.).

Cilindriniai paviršiai kietina-

mi, taikant tris pagrindines sche-

mas: viena spiralės juostele (8 

pav. a), dviejų priešpriešų spira-

lių juostelėmis (8 pav. b) ir išilgi-

nėmis juostelėmis (8 pav. c).
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Lazeriu sukietinto metalo paviršius dėl terminio poveikio iš dalies oksiduo-

jasi ir yra tamsesnės spalvos negu paviršius, nepaveiktas lazerio spinduliu.

Sukietinus pjovimo įrankių – grąžtų, peilių, frezų, pjūklų ir kt. ašmenis la-

zeriu, ne tik pailgėja jų darbo trukmė, bet ir tiksliau apdirbamos detalės. Pavyz-

džiui, apdirbant lazeriu sukietintais grąžtais ir pjūklais presuotų medžio drožlių 

plokštes ir fanerą, gaunamas gerokai glotnesnis pjūvio paviršius, neišlaužomi 

angų kraštai tose vietose, kur priartinamas ir atitraukiamas įrankis.

Pagrindiniai lazerinio apdirbimo parametrai:

impulso energija W, [J]; 

galios tankis 
2

4
d
PE

π
=

 
, [W/mm2], čia P – spindulių galia, [W], d – koncentruotų

spindulių, skersmuo, [mm];

impulso trukmė arba spinduliuotės trukmė τ	= d/v [ms], čia v – šilumos šal-

tinio judėjimo greitis, mm/s; 

šilumos šaltinio dėmės plotas; 
4

2dF π =  [mm2].  

Kai spindulių srauto galios tankis E = 100 – 1000 W/mm2 ir τ = 0,1 – 1 ms, 

medžiaga labai kaista, jos paviršiniame sluoksnyje vyksta struktūriniai poky-

čiai.  Mažinant šiluminio poveikio trukmę  (τ=10-5 – 10-6 s) ir didinant energijos 

tankį, metalo paviršiuje susidaro nekristalės struktūros.

Literatūra

1. John F. Ready, LIA Handbook of Laser Materials Processing. Laser ins-

titute of America, 2001.

2. John C. Ion, Laser Processing of Engineering Materials, Elsevier 

Academic Press: USA, 2005.
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Laboratorinis darbas Nr. 6

LAKŠTINIŲ MEDŽIAGŲ PJOVIMAS IR SUVIRINIMAS 
LAZERIU

1. Darbo tikslas

Susipažinti su lazerinio pjovimo ir lakštinių medžiagų suvirinimo principais 

ir pagrindiniais parametrais, sudaryti lakštinio pjovimo pagal pateiktą kontūrą 

programą, pateikto sujungimo suvirinimo programą ir išnagrinėti pagrindinius 

technologinius parametrus.

2. Kontroliniai klausimai

1. Lazerinio pjovimo ir suvirinimo paskirtis.

2. Medžiagos, suvirinamos ir pjaustomos lazeriu.

3. Lazerinio pjovimo ir suvirinimo fizikinė prasmė.

4. Pagrindiniai lazerinio pjovimo ir suvirinimo metodai.

5. Lazerinio pjovimo metodų skirtybės ir bendrybės.

6. Plonasienių ir storasienių medžiagų lazerinio suvirinimo skirtumai.

7. Technologiniai parametrai, apibūdinantys pjūvio kokybę.

3. Darbo užduotys

Atliekant laboratorinį darbą reikia:

•	 parinkti lazerinio pjovimo ir suvirinimo darbo režimus;

•	 išnagrinėti lazerinio įrenginio valdymą ir išmokti sudaryti apdirbimo 

programą pagal individualią užduotį;

•	 išmokti paleisti ir išjungti lazerinį įrenginį;
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•	 išpjauti pateikto kontūro detalę;

•	 suvirinti pateikto sujungimo detales;

•	 išmatuoti pagrindinius išpjauto kontūro detalės parametrus;

•	 išmatuoti pagrindinius suvirinto sujungimo parametrus;

•	 padaryti išvadas.

4. Darbo priemonės ir prietaisai

Kieto kūno lazeris KVANT-15, sumontuotas ant programiškai valdomų sta-

klių, kompiuterinio valdymo programinė įranga „CNC ver. 6.01“; matavimo 

priemonės: slankmatis, mikrometras, didinamoji lūpa, profilometras – profilo-

grafas.

5. Darbo schema

Laboratorinio darbo schema pateikiama 1 paveiksle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Lazerinio įrenginio schema: 1 – programinio valdymo staklės; 2 – kietojo elemento 
lazeris; 3 – lazerinio maitinimo blokas; 4 – operatoriaus  pultas; 5 – lazerio aušinimo blokas; 

� – kompresorius
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6. Darbo eiga

Pjovimas ir suvirinimas yra sudaromas programiškai valdomu lazeriniu 

įrenginiu. Įrenginyje sumontuotas impulsinis kieto elemento lazeris su lempo-

mis sužadinamu itrio aliuminio granato (YAG) aktyviuoju elementu. Jo spindu-

liuojamos bangos ilgis 1,06 µm. Impulsų dažnis – iki 10 Hz, šviesos spindulio 

skersmuo – 0,3–1,3 mm, maksimali spinduliavimo energija daugiaimpulsiu 

režimu – 8 J.

Programinio valdymo staklių parametrai: 

1. Maksimalus persislinkimų greitis pagal 

koordinates X ir Y 

                                   darbo eiga

                                   greitąja eiga

                                   pozicionavimo tikslumas 

2. Staklių matmenys:

3. Darbo programos kodavimas  

iki 3000 mm/min.

iki 6000 mm/min.

iki 0,05 mm

1380*1200*1800 mm

DIN 66025 (Fanuc 6M)

Įrenginio lazeris ir staklės gali būti valdomi tiek automatiškai pagal pasi-

rinktiną programą, tiek rankiniu režimu. Lazerio aušinimo ir oro pūtimo siste-

mos valdomos tik rankiniu būdu.

Apdirbimo parametrų parinkimas

Išnagrinėti pagrindinius pjovimo ir suvirinimo parametrus (poveikio zonų 

forma, išdėstymas, persidengimas) ir apdirbimo režimų (šviesos spindulio 

skersmuo, impulsų dažnis, apdirbimo greitis) įtaką šiems parametrams.

Susipažinti su programinio įrenginio valdymo sistema, jos charakteristiko-

mis; operatoriaus – staklių sąsaja, pagrindinėmis valdymo sistemos komando-

mis.
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Pagal gautą užduotį apskaičiuoti ir parinkti parametrus:

•	 impulsų dažnį,

•	 laisvosios ir darbo eigos greitį,

•	 apdirbimo laiką.

Lazerinio įrenginio valdymo programos sudarymas

Pagal gautus parametrus grafiškai sudaryti lazerio spindulio trajektoriją dar-

bo metu, numatant jos būdinguosius taškus, bei lazerio spindulio įjungimo / 

išjungimo taškus.

Apskaičiuoti būdingų taškų koordinates.

Sudaryti darbo programą.

Patikrinti darbo programą apdirbimo modeliavimo režimu.

Lazerinio įrenginio įjungimo ir išjungimo tvarka

1. Įjungti įrenginio maitinimo įtampą, įjungiant kirtiklius maitinimo dėžu-

tėje.

2. Patikrinti avarinio jungiklio padėtį – jis turi būti iškilęs.

3. Įjungti įrenginį pasukant jo jungiklį į padėtį I.

4. Lazerinio įrenginio valdymo kompiuteris įsijungia automatiškai.

5. Kompiuterinio valdymo programa leidžiama automatiškai. Jei programa 

nepaleidžiama, – rankiniu būdu paleisti programą CNC.

6. Įjungti lazerinio įrenginio pavaras spaudžiant žalią mygtuką I.

7. Perjungti kompiuterinio valdymo programą į rankinio staklių valdymo 

režimą (JOG).

8. Nustatyti staklių koordinačių sistemos ataskaitos nulius:

•	 Rankiniu būdu staklių mygtukais X-, X+, Y-, Y+ perstumti staklių 

stalą į nulinę X ir Y koordinačių ašių padėtį (pastaba: staklės turi 

galinius eigos jungiklius);
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•	 Perjungti valdymo programą į ORIGIN režimą;

•	 Paspausti programos mygtuką STOP;

•	 Programos lange turi atsirasti indikacija HOME;

•	 Perjungti programą į JOG režimą ir perstumti staklių stalą į darbinę 

padėtį.

Pastaba. koordinačių sistemos nulio nustatymo procedūrą būtina atlikti 

kiekvieną kartą įjungus stakles, įjungus staklių valdymo programą (pa-

kartotinai startavus valdymo kompiuteriui ir pan.), bei avariniu režimu 

atšaukus programos vykdymą bei nustatymus (F12).

9. Perjungti kompiuterinio valdymo programą į automatinio valdymo re-

žimą (MEMORY) ir atlikti pagal užduotį numatytus darbus, kurių metu 

lazeris neveikia.

10.  Įjungti lazerio aušinimo sistemą atsukant vandentiekio čiaupą, sujungtą 

su lazerio aušinimo išoriniu kontūru.

11.  Įjungti lazerio maitinimo bloką spaudžiant žalią mygtuką II.

12.  Pulte CYM-10A-4 parinkti reikiamus lazerio spindulio parametrus (ga-

lią, dažnį).

13.  Įjungti lazerio sužadinimo sistemą „DEZURNAJA DUGA“.

14.  Lazerio sužadinimo sistemai įsijungus, įjungti lazerio maitinimo sistemą 

spaudžiant „SYLOVAJA VKL“.

15.  Įjungti oro tiekimo sistemą, perjungiant kompresoriaus jungiklį į padėtį 

ON.

16.  Atlikti pagal užduotį numatytus darbus, kurių metu lazeris veikia.

17.  Baigus numatytus darbus išjungti lazerio maitinimo sistemą spaudžiant 

„SYLOVAJA VYKL“.

18.  Išjungti oro padavimo sistemą perjungiant kompresoriaus jungiklį į pa-

dėtį OFF.

19.  Išjungti lazerio aušinimo sistemą užsukant vandentiekio čiaupą.
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20.  Išjungti lazerio maitinimo bloką spaudžiant raudoną mygtuką II.

21.  Išjungti įrenginio valdymo programą.

22.  Išjungti įrenginio valdymo kompiuterį spaudžiant Start-Shut down-

OK.

23.  Lazerinio įrenginio pavaros išsijungia automatiškai.

24.  Išjungti įrenginį pasukant jo jungiklį į padėtį O.

Sudaryti pjovimo kontūrą detalės paviršiuje, suvirinti sujungimą

Pastatyti ruošinį apdirbimo zonoje.

Paleisti apdirbimo programą neįjungiant lazerio ir patikrinti programos bei 

staklių veikimą.

Pakartotinai paleisti apdirbimo programą įjungus lazerį ir stebėti apdirbimo 

procesą.

Sėkmingai baigus darbą išjungti lazerį.

Pašalinti ataušusį ruošinį iš apdirbimo zonos.

Išmatuoti apdirbto paviršiaus parametrus

Išmatuoti išpjauto kontūro parametrus, įvertinti pjūvio kokybę, išmatuoti 

suvirinto sujungimo siūlės parametrus.

Suformuluoti darbo išvadas.

Parengti darbo ataskaitą

Laboratorinio darbo ataskaita rašoma kompiuteriu A4 formato lapuose, 

laikantis galiojančių laboratorinių darbų ataskaitų pildymo taisyklių. Joje turi 

būti:

•	 lazerinio įrenginio aprašymas;

•	 apdirbamos medžiagos charakteristikos;
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•	 matavimo priemonių aprašymas;

•	 apdirbimo programa ir naudoti režimai (pateikiami atlikti skaičiavimai);

•	 suformuoto mikroreljefo parametrai;

•	 išvados.

Apdirbimo programų pavyzdžiai:

Plokščio ruošinio pjaustymas. Apdirbimo programa:

G0G90G94G40

G37x0y0

g38X0.1y0.1

G0G54X126.81Y130.93

G1X0Y0D1F200

X0Y0

X0Y50

X10Y50

X10Y0

X20Y0

X20Y50

X30Y50

X30Y0

X40Y0

X40Y50

X40Y0

G0X0Y0

m30
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2 pav. Programinių apdirbimo staklių vartotojo sąsajos pateikiamas vykdomos programos 
vaizdas

Pastabos

Numatoma darbo trukmė yra keturios akademinės valandos, dvi valandos 

skiriamos susipažinti su technologinėmis operacijomis, lazerinio įrenginio pro-

graminio valdymo sistema, užduoties analizei ir patikrinti apdirbimo progra-

mos sudarymą. Kitos dvi valandos skiriamos tiesioginiam darbui su lazeriniu 

įrenginiu (darbo programos įvedimas bei atlikimas), gautų struktūrų parame-

trų matavimui ir analizei.

Laboratoriniam darbui atlikti papildomai reikėtų įsigyti šiuolaikines mata-

vimo priemones – slankmatį, mikrometrą ir profilometrą.
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7. Teorinė medžiaga

Lakštinių medžiagų pjovimas ir suvirinimas lazeriu

Labiausiai paplitęs mašinų gamybos technologinis procesas yra pjovimas 

– tai pagrindinė paruošimo proceso operacija.

Plačiai taikomi įvairūs mechaniniai pjovimo būdai: pjovimas giljotinomis, 

žirklėmis, juostiniais pjūklais, frezomis ir kt.

Taip pat naudojami elektrofiziniai ir elektrocheminiai pjovimo būdai: pjovi-

mas acetileno-deguonies dujomis, plazminis pjovimas ir kt.

Elektroerozinis pjovimas pasižymi geromis pjūvio savybėmis, siauras pjū-

vis, tačiau mažas proceso našumas.

Norint pjauti šiuolaikines kietas, trapias medžiagas, konstrukcinius aukš-

tos kokybės plienus, būtina ieškoti naujų perspektyvių pjovimo procesų ir juos 

taikyti. Tiems perspektyviems procesams priklauso ir lazerinis pjovimas, kurį 

sudaro medžiagos įkaitinimas, lydymas, garavimas, degimo cheminės reakcijos 

ir medžiagos pašalinamos iš pjūvio zonos.

Lazeris naudojamas daugumoje pramonės šakų įvairioms technologinėms 

operacijoms atlikti. Atsiradus galingiems nuolatinės veikos CO2 lazeriams, pra-

dėtos pjaustyti įvairios nemetalinės medžiagos, kurias sunku apdirbti tradici-

niais pjovimo ir kitais būdais.

Didžiausias lazerio pjaustymo efektyvumas gaunamas, kai šis procesas tai-

komas plokščių sudėtingo profilio detalių gamybai esant didelei jų nomenkla-

tūrai ir vidutiniam partijos dydžiui.

Lazerinis pjovimas nuo kitų pjovimo būdų (mechaninio, abrazyvinio, plaz-

minio ir kt.) skiriasi tuo, kad lazerio spindulį galima fokusuoti į keliolikos 

mikrometrų spindulių pluoštelį ir gauti siaurą pjūvį. Keičiant spindulio galios 

tankį, galima keisti pjūvio plotį. Medžiagai pjauti reikalingas spindulio galios 

tankis 105–106 W/cm2.
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Lazerinio pjovimo efektyvumui padidinti į pjovimo zoną pučiamos suslėg-

tos dujos: deguonis, azotas, angliarūgštė, inertinės dujos. Pjaunant metalus, 

paprastai naudojamas deguonis, o nemetalinėms medžiagoms pjaustyti naudo-

jamos inertinės dujos arba oro srovė, kurios pagrindinė funkcija – šalinti suiru-

sias medžiagas iš pjūvio zonos.

Lazerinio pjovimo technologija ir režimai remiasi fizikiniais procesais, 

vykstančiais pjūvio kaitinimo zonoje, ir priklauso nuo lazerinės spinduliuotės 

tipo – nuolatinės ar impulsinės veikos. Toliau 

nagrinėjami pagrindiniai lazerinio pjovimo 

fizikiniai procesai.

Pirminiame pjovimo etape procesai ana-

logiški suvirinimui esant giliam lydymuisi: 

susidaro kanalas, užpildytas metalo garų. 

Impulsinio apdirbimo metu metalas iš kanalo 

šalinamas garais ir susidaro skylė (3 pav.).

Pjaunant plonus metalus kiekvienas impul-

sas pramuša skylę, šių skylių persidengimas 

nustatytu žingsniu sudaro pjūvį. Jei pjaunama 

stora medžiaga impulsiniu lazeriu, kai vienas 

impulsas negali pramušti skylės, tada pjūvis 

susidaro taip: pasislinkus lazerio spinduliui 

pjūvio kryptimi žingsniu s, priekinis šviesos 

dėmės (d0) kraštas daro eilinę elementarią 

skylę (neištiesinęs). Tuo pačiu metu kita švie-

sos dėmės dalis gilina anksčiau sudarytą ele-

mentarią skylę, taip susidaro laiptuotas pjūvis 

(4 pav.). Visas pjūvio gylis priklauso nuo im-

pulsų kiekio, patenkančio į kiekvieną skylę.

3 pav. Pjūvio sudarymas impulsi-
ne lazerio veika: s – žingsnis, 
v – detalės judėjimo greitis, 

d0 – spindulio dėmės skersmuo

4 pav. Pjūvio sudarymas pjaunant 
storasienes detales impulsine 

lazerio veika: s – žingsnis, v – deta-
lės judėjimo greitis, d0  – spindulio 

dėmės skersmuo

 

s

v

d 0

s v

h
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Ardymo procese dalyvauja tik dalis sukonstruoto lazerio spindulio, nustato-

ma apdirbimo žingsniu s arba elementarių skylių perdengimo koeficientu kp:

kp = (2r – s)/ 2r, kp = (d0 – s)/ d0,

čia:  r – elementarios skylės spindulys;

 s – žingsnis;

 d0 = 2r, jei skylės skersmuo sutampa su dėmės skersmeniu.

Tada kuo mažesnis k, tuo daugiau šviesos dėmės patenka ant metalo ir jį 

ardo. Kai k = 0, (t. y. s = 2r) lazerio spinduliuotė iki galo dalyvauja sudarant 

pjūvį. Didinant s, pjūvio nebus, o metalo paviršiuje susidarys atskiros skylės, 

bus skrebavimo procesas.

Kitaip pjūvis sudaromas pjaunant storasienius lakštus (4 pav.). Minėta, kad 

pjūvio gylis priklauso nuo apdirbimo žingsnio s ir nuo pjovimo greičio v (4 

pav.).

pk
n

−
=

1
1 , 

 

čia: n – impulsų kiekis (skaičius),

 kp – perdengimo koeficientas.

Pagrindiniai lazerinio pjovimo  parametrai yra:

spindulių galia P, (W),

galios tankis 
2
0

4
d
PE

π
=

 
,(W/mm2);

čia:  P – spindulių galia (W),

 d0 – koncentruotų spindulių (šviesos dėmės) skersmuo (mm),

impulso trukmė arba spinduliuotės trukmė  
v
d0=τ  , (ms);

čia: v – šilumos šaltinio arba detalės judėjimo greitis, mm/s;

šilumos šaltinio (šviesos dėmės) plotas 
4

2
0dF π

=  , (mm2).

Pjūvio kokybę apibūdina tikslumas, pjūvio paviršiaus šiurkštumas, pjūvio 
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statmenumas, terminio poveikio zonos dydis, išsilydžiusio ir likusio pjūvio ap-

atinėje dalyje metalo lašeliai, pjaunamos medžiagos storis.

Didžiausią įtaką pjūvio kokybei turi lazerio energetiniai parametrai, t. y. 

spindulių galia ir galios tankis.

Medžiagai pjauti reikalingas spindulių galios tankis 105–106 W/cm2; Orien-

tacinis pjovimo greitis ir lazerio spindulių galia priklausomai nuo medžiagos 

pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė

Medžiaga Storis Pjovimo greitis, 
m/min.

Lazerio spindulių 
galia, W

Mažaanglis plienas 1,0
6,25

1,6
2,0

100
15 000

Plienas 45 2,0
10,0

166
0,37

500
1000

Nerūdijantis 
plienas 0,15 0,76 200

Titanas 0,51 0,20 200
Varis 0,6 1,5 300
Aliuminis 3,8 0,24 300
Nikelio lydinys 3,0 0,4 3000
Asbestcementis 5,0 0,36 300
Tekstilės audinys 0,5 48 400
Stiklo audinys 1,5 0,15 25
Stiklo tekstolitas 8,0 1,0 2500
Polietilenas 0,15 5,0 60
Asbestas 1,6 1,0 400
Keramika 0,63 1,25 175
Kvarcas 1,2 0,5 100
Guma 2,0 1,9 100
Oda 3,2 0,635 200
Nailonas 0,8 5,0 200
Ąžuolas 16 1,8 300
Stiklas 9,5 1,52 20 000
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Lazerinis suvirinimas

Pagal technologinius požymius lazerinis suvirinimas skirstomas į plonų ga-

minių suvirinimą ir suvirinimą giliai lydant (storasienių gaminių suvirinimas).

Principinis šių dviejų suvirinimo procesų skirtumas yra suvirinimo siūlės 

sudarymo mechanizmas.

Virinant plonus gaminius, didelę reikšmę turi šilumos laidumas. Šiuo atveju 

suvirinimas vyksta įkaitinant lazerio spinduliu paviršinį sluoksnį. Šiluma pa-

tenka į medžiagą, pasiskirsto tam tikrame gylyje ir įkaitina medžiagą iki lydy-

mosi temperatūros (5 pav.).

Tokiam lydymui reikalingas tam tikros galios tankis E1. Paprastai 

=3⋅103 – 2⋅104 W/cm2. Kritinis galios tankis E2, kuriam esant metalas pradeda 

virti, E2=5⋅104 – 4⋅105 W/cm2. Todėl virinant plonasienes detales optimalus ga-

lios tankis E1< Esuv< E2; čia Esuv – galios tankis suvirinimo metu. Paprastai pagal 

tokią schemą virinamos iki 1,0 mm storio detalės. Plonasienės detalės suviri-

namos tik impulsiniais lazeriais. Pagrindiniai suvirinimo režimų parametrai yra 

šie: W – impulso energija; τ – impulso trukmė; d0 – lazerio spindulių skersmuo; 

f – impulsų dažnis.

Suvirinimas lazeriu turi daug teigiamybių, todėl jį galima racionaliai taiky-

ti daugelyje sričių. Gaunama mažiausių matmenų siūlė, procesas vyksta labai 

5 pav. Plonų medžiagų suvirinimo schema: d – skystos zonos (siūlės skersmuo mm), h – lydy-
mosi gylis
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greitai, yra lokalizuotas, suvirinamos dalys mažai deformuojasi, galima suvi-

rinti kitais būdais sunkiai suvirinamus metalus. Procesą nesudėtinga automati-

zuoti. Todėl lazerinį suvirinimą pirmiausia pradėta taikyti mikroelektronikos, 

radiotechnikos, tiksliųjų prietaisų, automobilių ir kitose pramonės šakose.

Lazeriu suvirintų lakštinių medžiagų, vielos, vielos ir masyvių detalių her-

metiškų sujungimų tipai parodyti 6 paveiksle.

Sudarant lazerinio virinimo technologiją reikia nustatyti apdirbimo režimų 

ir suvirinto sujungimo kokybės parametrų ryšį. Tie parametrai yra labai įvairūs 

ir priklauso prie techninių gaminimo reikalavimų. Bendri kokybės parametrai 

– siūlės geometriniai matmenys, sujungimo mechaninės savybės, vidiniai ir iš-

oriniai defektai, siūlės cheminė sudėtis ir struktūra.

6 pav. Lakštinių medžiagų (a), vielos (b) ir masyvių detalių (c) bei hermetiškų sujungimų (d) 
suvirinimo pavyzdžiai 

 

a)

c)

b)

d)  
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Suvirinimo proceso pagrindinis uždavinys yra sudaryti reikiamos geome-

trijos suvirinimo siūlę. Pagrindiniai siūlės parametrai skersiniame pjūvyje yra 

lydymosi gylis h ir skystos zonos skersmuo d (3 pav.).

Siūlės parametrams h ir d turi įtakos visi suvirinimo režimai, be to, medžia-

gų įvairovė taip pat keičia suvirinimo siūlės matmenis.

Didinant impulso energiją W, didėja gylis h ir skersmuo d (7 pav.).

Suvirinto sujungimo kokybę lemia jo stiprumas, kuris savo ruožtu priklauso 

nuo siūlės matmenų ir cheminės sudėties.

Didinant impulso energiją stiprumas didėja, tačiau iki tam tikro galios tan-

kio, paskui stiprumas pradeda mažėti.

Stiprumas mažėja mažėjant impulso trukmei. Optimali impulso trukmė 

τ = 5 – 10 ms.

Siūlės apsaugai nuo oksidavimosi naudojamos apsauginės dujos – argonas.

Impulsinio suvirinimo metu gali atsirasti įvairūs defektai (įtrūkiai, poros, 

paviršinės duobutės ir pan.). Jei keičiant suvirinimo režimą šių defektų nega-

7 pav. gylio h ir skersmens priklausomybė nuo impulso energijos J (džiauliais): 1 – varis, 
2 – nikelis, 3 – plienas
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lima pašalinti, naudojamos įvairios pridėtinės medžiagos (pvz., viela, juosta, 

milteliai), jos įterpiamos į suvirinimo zoną.

Impulsiniu lazeriniu suvirinimu virinant plonasienius gaminius galima atlik-

ti tokius sujungimus: sujungti vielas tarpusavyje, vielas sujungti su masyviomis 

detalėmis, plonų lakštų detales su masyviomis ir t. t.
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Laboratorinis darbas Nr. 7

RACIONALAUS SPARČIOS PROTOTIPO GAMYBOS 
METODO PARINKIMAS

1. Darbo tikslai 

1. Parinkti racionalų sparčios prototipo gamybos metodą duotam kompo-

nento 3D CAD modeliui, turinčiam skirtingą paskirtį:

•	 vizualizacijai;

•	 funkciniams bandymams;

•	 vienam unikaliam daiktui (parodai, reklamai ir pan.);

•	 nedidelei vienodų gaminių partijai (5–100 vnt.);

•	 įvertinti didelės gaminių partijos serijinės gamybos galimybę.

2. Išsiaiškinti parinkto RP metodo kokybinius ir kiekybinius parametrus ir 

gamybos ypatumus.

3. Stebėti, kaip naudojamas lydžios masės formavimo metodas (FDM) tie-

siogiai kauno technologijos universiteto Mechatronikos centre realiu lai-

ku ar vizualiai internetu naudojant multimedijos priemones.

2. Kontroliniai klausimai

1. Sparčios prototipų gamybos ypatumai ir pranašumai.

2. Sparčios prototipų gamybos virtualaus modeliavimo gamybos sąnaudų 

nustatymas gaminant vieną ir daugiau prototipų.

3. Duomenys ir įrenginiai, reikalingi gaminant spartų prototipą.

4. Medžiagos, iš kurių galima gaminti sparčius prototipus.

5. Sparčios prototipų gamybos operacijų nuoseklumas.
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3. Darbo užduotys 

1. Sparčios prototipų gamybos technologijų raida:

•	 technologijų plėtros istorija;

•	 technologijų teikiama nauda;

•	 naudojimo aplinkybės;

•	 technologijų įrengimai ir įranga;

•	 naudojamos medžiagos;

•	 pagrindiniai skirtumai nuo tradicinių technologijų;

•	 taikymo sritys.

2. Susipažinti su pagrindiniais sparčios prototipų gamybos etapais:

•	 gaminio / detalės 3D CAD modelio sukūrimas;

•	 gaminio / detalės .STL failo sukūrimas;

•	 galutinis duomenų tikrinimas ir pasirengimas gamybai ;

•	 gaminio / komponento virtuali gamyba;

•	 baigiamasis pagaminto prototipo apdirbimas virtualioje aplinkoje.

3. Parinkti racionalų sparčios prototipo gamybos metodą gaminio / detalės 

vizualizacijai, įvertinant pagrindinių RP metodų tinkamumą:

•	 stereolitografijos (SL);

•	 selektyvaus lazerinio kietinimo (SLS);

•	 lydžios masės formavimo (FDM);

•	 sluoksniavimo (LOM);

•	 3D spausdinimo metodu naudojant lydžias termoplastines medžiagas 

(Thermojet).

4. Susipažinti su pagrindiniais sparčios prototipo gamybos technologinės 

įrangos gamybos etapais, ją gaminant iš minkštų medžiagų:

•	 Tiesiogiai naudojant sparčios technologinės įrangos gamybos RP 

technologiją ir minkštas medžiagas technologinei įrangai gaminti:
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•	 taikant SLS (selektyvaus lazerinio kietinimo) technologiją;

•	 taikant SL (stereolitografijos) technologiją.

•	 Naudojant RP technologija pagamintus modelius ir minkštas medžia-

gas technologinei įrangai gaminti:

•	 naudojant silikoninės gumos formas detalėms iš poliuretano lieti;

•	 naudojant keraminių medžiagų liejimo formas;

•	 naudojant vulkanizuotos gumos formas detalėms iš cinko lydinių lie-

ti;

•	 naudojant gipso formas metalinėms detalėms lieti;

•	 naudojant įvairių rūšių dervų formas termoplastinėms detalėms lieti.

5. Parinkti racionalų sparčios prototipų gamybos metodą, skirtą gaminio 

/ detalės funkciniams bandymams, naudojant 4.2 punkte nurodytus RP 

metodus.

6. Parinkti racionalų sparčios prototipų gamybos metodą, kai reikia vieno 

unikalaus gaminio ar detalės, naudojant 4.2 punkte nurodytus RP meto-

dus.

7. Parinkti racionalų sparčios technologinės įrangos gamybos metodą nedi-

delei vienodų gaminių partijai (5–100) gaminti;

8. Išanalizuoti galimybes ir kriterijus, kada duotą gaminį / detalę serijinės 

gamybos atveju labiau apsimoka gaminti taikant sparčios prototipų ga-

mybos būdus negu klasikinius apdirbimo metodus. Pagrįsti tai atitinka-

mais skaičiavimais ar pavyzdžiais.

9. Išsiaiškinti ir pagrįsti sparčios prototipų gamybos racionalumo kriteri-

jus: 

•	 gamybos trukmę, 

•	 gamybos sąnaudas, 

•	 kokybę, 

•	 patikimumą ir pan.
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4. Darbo priemonės ir įranga 

1. Komponentų parametrinio modeliavimo 3D CAD sistemos: Solid Edge, 

Solid Works, Inventor ir pan.

2. RP procesų virtualaus modeliavimo įranga http://www.iidsp.net (virtuali 

aplinka).

3. Lydžios masės formavimo (FDM) įrenginys.

5. Darbo schema

Trumpai pateikiami prototipo gamybos pagrindiniai etapai ir stereolitogra-

fijos (SL) bei lydžios masės formavimo (FDM) metodai. Naudojant šiuos teori-

nius pagrindus lengviau suprasti sparčios prototipų gamybos ypatumus ir atlikti 

laboratorinį darbą.

Visi sparčios prototipų gamybos procesai turi šiuos pagrindinius etapus (5.1 

pav.):

1. 3D CAD modelio sukūrimas 

2. STL bylos generavimas 

3. STL bylos tikrinimas

4. STL bylos persiuntimas į įrenginį

5. Detalės-prototipo gamybos procesas 

6. Baigiamasis apdirbimas 

Pirmasis sparčios prototipų gamybos etapas yra identiškas visoms skirtin-

goms RP sistemoms ir apima trijų koordinačių objekto modelio sukūrimą, pa-

naudojant 3D CAD modeliavimo sistemas ar 2D skenavimo įrenginį. RP pro-

cesas pradedamas nuo 3D CAD modelio (2 pav.).

Antrasis sparčios prototipų gamybos etapas yra STL bylos sukūrimas. STL 

byla yra standartinė visiems RP gamybos atvejams. Ši byla sukuriama automa-

tiškai naudojant standartinę paprogramę iš 3D CAD modelių, kai detalės pavir-
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1 pav. Sparčios prototipų gamybos ciklas

2 pav. trimačių modelių pavyzdžiai: kairėje nesukinio formos (svirtis) ir dešinėje sukinio for-
mos (mova)

šiai suskaidomi į baigtinį skaičių plokštuminių trikampių (3 pav.). Trikampiai 

aprašomi paprastomis koordinatėmis tekstinės bylos formatu.
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3 pav. Svirties ir movos 3d cAd modelio konvertavimas į StL failą

Trečiasis sparčios prototipų gamybos etapas yra STL bylos tikrinimas ir 

sluoksniavimas, kurio metu patikrinama, ar visi konstrukciniai detalės elemen-

tai paversti į STL bylą, ar matmenų tolerancijos įmanomos pasirinktam RP 

gamybos metodui. Patikrinus STL bylą ir ištaisius rastas klaidas, atliekamas 

jos raikymas į 2D sluoksnius ir apdirbimo parametrų nustatymas. Sluoksnio 

storis gali kisti nuo 0,1 mm iki 0,7 mm priklausomai nuo prototipo tikslumo ir 

įrenginio galimybių.

Ketvirtasis sparčios prototipų gamybos etapas yra STL bylos periuntimas į 

RP gamybos mašiną. Tai gali būti atliekama įvairiais būdais – naudojant dis-

kelius, CD ROM, o kai bylos yra didelės ir sudėtingos, – automatiškai vietos 

tinklais ar internetu. 

Penktasis sparčios prototipų gamybos etapas yra jo gamyba įrenginyje. 

Įrenginys veikia kompiuterinio spausdintuvo principu darydamas prototipo 

sluoksnius. Įrenginys pradeda veikti, kai detalės STL byla susluoksniuota, jos 

atramos susluoksniuotos, apdirbimo parametrai nustatyti ir STL byla persiųsta 

įrenginiui.
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Šeštasis sparčios prototipų gamybos etapas yra baigiamoji prototipo ga-

mybos stadija – jo nuėmimas nuo įrenginio platformos, atramų pašalinimas, 

prototipo valymas, plovimas ir paviršių poliravimas. Paskui atliekama kruopšti 

pagaminto prototipo kokybės kontrolė; jeigu jis tenkina 3D CAD modelio rei-

kalavimus, apdirbimo ciklas yra kartojamas iki reikiamo prototipų skaičiaus, o 

jeigu ne – koreguojamas detalės 3D CAD modelis.

6. Darbo eiga

1. Komponento / detalės 3D CAD modelis. Čia galimi du atvejai: a) stu-

dentai geba ir gali kurti patys detalės / komponento 3D CAD modelį 

ir b) studentai laboratorinio darbo metu naudoja jau sukurtą minėtą 

modelį.

2. Komponento / detalės .stl failo sukūrimas naudojant jos 3D CAD modelį 

ir atitinkamą programinę įrangą. STL failo programai sudaryti naudoja-

mos Solid Works 3D CAD sistemos STL EXPORT OPTIONS ir STL IM-

PORT OPTIONS paprogramės. Atsidarius pirmąją paprogramę galima 

rasti visą veiksmų seką turimos detalės / komponento 3D CAD modeliui 

transformuoti į STL failą. Jį sudarius, toliau naudojant antrąją paprogra-

mę STL failas importuojamas kaip Solid Works dokumentas. Kai šis fai-

las sukurtas, belieka jį pasiųsti į RP gamybos įrenginį, prieš tai numačius 

geriausias sąlygas siūlančius partnerius. Šiam tikslui galima naudoti RP 

gamintojų duomenų bazę (DB) ir pasirinkti tinkamiausią gamintoją, atsi-

žvelgiant į spartaus prototipo paskirtį.
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1 lentelė. Sparčios prototipų gamybos metodų charakteristikos 

Sparčios 
prototipų 
gamybos būdas

Matmens 
tikslumas

Gaminio 1 
cm3 
kaina

Taikymo 
sritys

Medžiaga

Stereolitografija 
(SL)

0,1 mm 135 – 110 Lt
Vizualizacija, 
RP

Plastmasė

Selektyvusis 
kietinimas 
lazeriu (SLS)

0,1 mm 110 – 95 Lt

Vizualizacija, 
RP, 
funkciniai 
bandymai

Metalas, 
keramika

Lydžios masės 
formavimas 
(FDM)

0,15 mm 120 – 100 Lt

Vizualizacija, 
RP, 
funkciniai 
bandymai

ABS 
plastikas

Sluoksniavimas 
(LOM)

0,20 mm 70 – 60 Lt
Vizualizacija, 
RP

Popierius, 
metalas

3D 
spausdinimas 
(Thermojet)

0,15 mm 60 – 50 Lt
Vizualizacija, 
RP

Vaškas

3. RP metodo parinkimas kuriamos detalės / komponento vizualizacijai. 

Vizualizacija reikalinga, kai komponento geometrinė forma sudėtin-

ga, ar kai jį kuriant dalyvauja žmonių, sunkiai suprantančių virtualius 

prototipus ar 3D CAD modelius. Vizualizacijai gali būti naudojami visi 

4.2 punkte paminėti RP gamybos būdai. Tinkamiausias būdas renkamas 

pagal 1 lentelėje pateiktas charakteristikas. Metodui parinkti turi įtakos 

prototipo medžiaga, gamybos kaina, tikslumas, dydis ir geometrinės for-

mos sudėtingumas.

4. RP metodo parinkimas funkciniams bandymams. Funkciniai bandymai 

reikalingi siekiant įsitikinti, ar tinkama detalės / komponento konstruk-
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cija funkciniu požiūriu. Jeigu reikia tik vieno vieneto, pasirenkamas SLS 

ar FDM metodas (1 lentelė), atsižvelgiant į komponento paskirtį, sudė-

tingumą, medžiagą ir kitas sąlygas. Jeigu funkciniams bandymams reikia 

daugiau prototipų nei vieno, renkamas racionaliausias metodas pagal 4.3 

šio aprašymo punktą.

5. RP metodo parinkimas, kai prototipo reikia vienam unikaliam atvejui 

(parodai, prezentacijai ar pan.). Šiuo atveju reikėtų naudoti SL, SLS, 

LOM ar FDM metodus (1 lentelė), atsižvelgiant į komponento paskirtį, 

sudėtingumą, medžiagą ir kitas sąlygas. 

6. RP metodo parinkimas, kai prototipo reikia nedidelės vienodų gaminių 

prototipų partijos (5 – 100) vienetų. Dažniausiai tai būna gaminant įvai-

rius bandomuosius gaminius. Šiam tikslui renkamas racionaliausias me-

todas pagal šio aprašymo 4.3 punktą.

7. RP metodo naudojimo įvertinimas serijinei (1000–5000 vnt.) nedidelių 

(iki 35 x 35 x 35 mm) prototipų iš plastmasės gamybai. Naudojimo įver-

tinimas grindžiamas gamybos trukme, sąnaudomis ir kokybe. Tai atlie-

kama situacinės analizės metodais, atliktais ir mokslinėse laboratorijose, 

ir pramonės įmonėse.

8. Prototipo gamybos proceso stebėjimas lydžios masės formavimo (FDM) 

įrenginiu. Įvertinant dideles šio metodo darbo sąnaudas, tai atliekama 

grupei studentų (iki 6). Darbo seka:

•	 Gaminio 3D CAD parinkimas,

•	 Gaminio .STL failo formavimas, 

•	 FDM įrenginio parengimas darbui,

•	 Įrenginio paleidimas,

•	 .STL failo perdavimas įrenginiui,

•	 Spartaus prototipo gamybos stebėjimas,

•	 Prototipo konstrukcinių elementų sudarymas,
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•	 Atraminų sluoksnių sudarymas,

•	 Gaminio gamybos pabaigos fiksavimas,

•	 RP prototipo išėmimas iš įrenginio,

•	 Atraminių sluoksnių pašalinimas,

•	 RP prototipo kokybės įvertinimas pagal 3D CAD modelio reikalavi-

mus,

•	 Matavimo rezultatų formavimas.

9. Laboratorinio darbo ataskaitos rengimas.

Laboratorinio darbo ataskaitoje turi būti nuosekliai aprašytas kiekvienas dar-

bo struktūros punktas. Laboratorinio darbo aprašymo apimtis 6–8 pusla-

piai kompiuteriu rinkto teksto. Pageidautinos būtinos schemos, lentelės 

ir kiti duomenų pateikimo būdai (diagramos ir pan.). Rekomenduojama 

rašant ataskaitą laikytis toliau pateikto ataskaitos maketo. 

10.  Laboratorinio darbo ataskaitos maketas.

10.1. Laboratorinio darbo pavadinimas;

10.2. Trumpai aprašoma sparčios prototipo gamybos technologijos 

raida: 

Apie 1980 metus pasirodė pirmieji sparčiosios detalių prototi-

pų gamybos (Rapid Prototyping) technologijos rezultatai, kurie 

iškart sudomino inžinierius konstruktorius ir gamybos inžinie-

rius technologus. Sparčiosios prototipų gamybos technologijos 

leidžia greitai pagaminti detalės ar surinkimo realų modelį, nau-

dojant kompiuterinėmis CAD sistemomis sukurtą trimatį objektą 

virtualioje aplinkoje. Šios technologijos buvo sparčiai tobulina-

mos, kartu ieškota naujų medžiagų, įrengimų ir jų panaudojimo 

galimybių. Pagrindinis šių technologijų skirtumas nuo tradicinių 

– gaminiai gaminami ne pašalinant medžiagą nuo pradinio ruoši-

nio tūrio, bet nuosekliai auginant detalės sluoksnius pagal CAD 
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sistemos sukurtą modelį. Jos dar gali būti vadinamos laisvu kieto 

kūno formos modeliavimu (angl. solid free-form manufacturing) 

ar sluoksniuota gamyba (angl. layered manufacturing). Jomis 

galima labai greitai (per 5–30 val.) įkūnyti konstruktoriaus su-

kurtą virtualų modelį į realų daiktą.

10.3. Įvertinama sparčios prototipų gamybos technologijų teikiama 

nauda: 

•	 Jos padeda konstruktoriams pastebėti klaidas, kurias sunku 

rasti kompiuterio ekrane, ypač kai detalių konfigūracija labai 

sudėtinga;

•	 gali būti naudojamos kitai įrangai gaminti; 

•	 naudojamos detalėms gaminti serijiniu būdu.

10.4. Aprašomos prototipo gamybai naudojamos medžiagos: įvairios 

plastmasės, metalai ir jų lydiniai.

10.5. Apibūdinami sparčios prototipo gamybos technologijos etapai:

•	 detalės 3D CAD modelio sukūrimas; 

•	 duomenų konvertavimas į STL failą;

•	 detalės gamybos procesas;

•	 baigiamojo apdirbimo fazė.

10.6. Aprašoma spartaus prototipo, skirto vizualizacijai, racionalaus 

gamybos metodo parinkimo procedūrą. Pagrindžiamas pasirink-

to prototipo gamybos metodo tikslingumas, pateikiami atitinka-

mi skaičiavimai.

10.7. Aprašoma spartaus prototipo, skirto funkciniam bandymui, ra-

cionalaus gamybos metodo parinkimo procedūra. Pateikiami 

funkciniams bandymams galimų gaminių pavyzdžiai, kuriuos 

galima gaminti RP metodais. Paaiškinama, kodėl ne visus gami-

nius funkciniams bandymams galima gaminti RP metodais. Pa-
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grindžiamas pasirinkto prototipo gamybos metodo tikslingumas, 

pateikiami atitinkami skaičiavimai.

10.8. Aprašoma spartaus prototipo, skirto vienam unikaliam gaminiui, 

racionalaus gamybos metodo parinkimo procedūra. Pagrindžia-

mas pasirinkto prototipo gamybos metodo tikslingumas, patei-

kiami atitinkami skaičiavimai.

10.9. Apibūdinamas racionalaus sparčios prototipo ir technologinės 

įrangos gamybos metodo pasirinkimas nedidelei vienodų gami-

nių / detalių partijai (5–100) gaminti. Pagrindžiamas pasirinkto 

prototipo gamybos metodo tikslingumas, pateikiami atitinkami 

skaičiavimai.

10.10.  Apibūdinamas racionalaus sparčios prototipo ir technologinės 

įrangos gamybos metodo pasirinkimas vidutinei vienodų gaminių 

/ detalių partijai (100–2000) gaminti. Pagrindžiamas pasirinkto 

prototipo gamybos metodo tikslingumas, pateikiami atitinkami 

skaičiavimai.

10.11.  Aprašomas racionalaus sparčios prototipo gamybos metodo 

parinkimas serijinei vienodų gaminių / detalių partijai (daugiau 

negu 2000) gaminti. Nurodoma, kodėl tai svarbu šiuo metu mo-

dernioje gamybos aplinkoje. Pagrindžiamas pasirinkto prototipo 

gamybos metodo tikslingumas, pateikiami atitinkami skaičiavi-

mai.

10.12.  Aprašomi, ar kur įmanoma apskaičiuojami ar kitaip įvertinami 

sparčios prototipų gamybos racionalumo kriterijai:

•	 pasirinkto metodo gamybos trukmė valandomis;

•	 pasirinkto metodo gamybos sąnaudos (medžiagoms, įrangai, 

įrenginių amortizacijai ir priežiūrai, atlyginimams operato-

riui ir inžinieriui, pridėtines išlaidos);
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•	 pagaminto gaminio / detalės kokybė;

•	 pagaminto gaminio / detalės patikimumas.

10.13.  Baigaimoji darbo dalis ir išvados.

7. Teorinė medžiaga

Stereolitografijos (SL) metodas

Stereolitografija (angl. Stereolitography, SL) – tai labiausiai paplitęs proce-

sas ir sparčios prototipų (RP) gamybos pradininkas. Stereolitografijos proceso 

patentas buvo išduotas 1986 m. firmai „3D Systems“. Stereolitografijos esmė 

– specialiame įrenginyje lazerio ultravioletinis spindulys (UV šviesa), judėda-

mas 3D CAD sistemos sukurtu detalės profiliu, kietina šviesai jautrią skystą 

akrilinę ar apoksidinę dervą, esančią talpykloje (4 pav.). 

Dėl šviesos absorbcijos ir spindulio nuostolių ši reakcija vyksta tik paviršiu-

je. Detalės gaminamos ant įrenginio platformos, kuri nuleidžia detalę į talpyklą 

su derva gyliu, lygiu vieno sluoksnio storiui. Lazerio spindulys, kad būtų sufor-

4 pav. Stereolitografijos schema

 

Skenavimo 
sistema D Lazeris

Nuvalymo 
peilis E

Pradedamas 
gaminti gaminys

Indas B

Judantis 
stalas A

Hermetinė 
kamera

Polimeras C

Indas žaliavai

Platforma

Lazerinė optinė 
sistema
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muotas kiekvienas sluoksnis, vedžiojamas paviršiumi, atliekamas vadinamasis 

skenavimas, kai lazerio spindulys galvanometriniais skeneriais yra kreipiamas 

pirmiausia apšviečiant detalės kraštus, o vėliau vidaus paviršius. Skenavimo 

greitis priklauso nuo kietinamos medžiagos ir sluoksnio storio ir trunka ke-

lias sekundes. Spindulys suformuoja modelio pjūvį X–Y plokštumoje. Po kie-

kvienos lazerio spindulio eigos detalė panardinama giliau už sluoksnio storį 

ir paskui pakeliama iki sluoksnio storio; tada įrenginys patikrina ir išlygina 

sukietinamo sluoksnio storį virš gaminamos detalės, peiliu nuvalydamas nuo 

jo dervos perteklių – taip užtikrinamas vienodas sluoksnio storis ir lygesnis 

prototipo paviršius. Šie veiksmai kartojami sluoksnis po sluoksnio tol, kol pa-

gaminama detalė. Lazerine stereolitografija galima padaryti nedideles detalės 

iškišas nenaudojant jokių pagalbinių konstrukcijų, tačiau didelius atsikišusius 

gaminamos detalės elementus reikia prilaikyti, ypač jos pirmuosius sluoksnius, 

nes jie gali lūžti ar deformuotis detalei leidžiantis žemyn į skystį. Pagalbinės 

sistemos elementai paprastai daromi kaip plonas tinklelis, kuris lengvai paša-

linamas pagaminus detalę. Stereolitografijai naudojamas specialus įrenginys, 

kurio darbo zonos matmenys kinta nuo 250 mm iki 1000 mm; atitinkamų ma-

tmenų gaminiai gali būti gaminami šiais įrenginiais. Galima kurti konstrukci-

nius elementus gaminamoje  detalėje iki 0,1 mm. 

SL įrenginiai sukuria kietus arba pusiau kietus vieno ar kelių tipų prototipus 

iš akrilinių arba epoksidinių dervų vieno gamybos ciklo metu. Visiškai tuščia-

vidurės detalės paprastai nėra gaminamos, nes yra labai trapios žalios būsenos 

ir deformuojasi. Naudojamos medžiagos: skysti akrilo polimerai, epoksidinės 

dervos, taip pat specialiai SL procesams sukurtos dervos.

SL proceso pranašumai: gaunamas paviršius panašus į pasiekiamą NC fre-

zavimu, šie įrenginiai yra greiti ir tikslūs. SL sistemomis gaunamas tikslumas ± 

0,1 mm ir galima pasiekti sluoksnį iki 0,25 mm storio. Visiškai dervai sunaudo-

ti ir gamybos laikui sutrumpinti galima gaminti keletą skirtingų detalių iš karto. 
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Trūkumai – brangi ir toksiška medžiaga, nemalonaus kvapo ir turi būti saugo-

ma nuo šviesos, siekiant išvengti polimerizacijos pirma laiko, taip pat mažas 

dervų pasirinkimas. Detalės gali būti trapios ir permatomos ir gamybos metu 

reikia pagalbinių sistemų, kurias pašalinus lieka pažeistas paviršius. Įrenginio 

talpoje esančią dervą keisti trunka ilgai ir yra brangu. Šiuo metodu gaminamas 

detales galima naudoti vizualizacijai, gaminio konstrukcijai ir funkcinei pa-

skirčiai įvertinti, liejimo formoms ir išlydomiems modeliams gaminti, taip pat 

sparčioje įrankių gamyboje. 

Lydžios masės formavimo (FDM) metodas

Lydžios masės formavimo (angl. Fused Deposition Modelling, FDM) me-

todu yra sluoksniais dedama išlydyta polimerinė vija. Termoplastinė mode-

liuojama medžiaga iš ritės vija, kurios storis apie 1,8 mm, yra paduodama 

į ekstruzinę įkaitusią galvutę, kurios temperatūra kontroliuojama; joje vija 

įkaista iki pusiau skystos būsenos temperatūros, kuri yra 0,5o C didesnė už me-

džiagos lydymosi temperatūrą. Tokiu būdu ji sukietėja per 0,1 s po ekstruzijos. 

Išspaudžianti galvutė užlieja medžiagą labai plonais sluoksniais ant nejudan-

čio įrenginio pagrindo. Galvutė išspaudžia medžiagą labai dideliu tikslumu. 

Tolesni sluoksniai taip pat dedami ant ankstesnių, sukietėja ir susijungia vieni 

su kitais. FDM procese naudojamos dvi ekstruzijos galvutės, viena – pagrin-

dinei medžiagai, kita – pagalbinėms sistemoms. Liejamo sluoksnio storis pri-

klauso nuo pagrindinės medžiagos, naudojamos pagalbinių sistemų medžia-

gos, tirpios vandenyje. Naudojant tirpias (WaterWorks) pagalbinių sistemų 

medžiagas, pagamintas prototipas su pagalbinėmis sistemomis yra įmerkia-

mas į vandenį, kuris ištirpdo pagalbinę medžiagą ir lieka švarus, lygių pavir-

šių prototipas. Naudojamos medžiagos – ABS plastmasės ir polikarbonatai, 

jos gali būti įvairios spalvos, dažniaisiai yra baltos, taip pat galima naudoti ir 

išlydomą vašką. 
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5 pav. Lydžios masės formavimo proceso principinė schema ir šiuo metodu pagaminta deta-
lė, išimta iš įrenginio

FDM sistemų pranašumas – jos gali būti įrengtos biure, nes naudojamos 

medžiagos netoksiškos, bekvapės ir atsparios aplinkos poveikiui. Šiuo metodu 

pagamintos detalės yra labai patvarios ir tinka funkcinei paskirčiai. Dažnai šis 

metodas naudojamas liejimo formoms gaminti pagal prototipo etaloną. Šio me-

todo trūkumai – didelis prototipų paviršiaus šiurkštumas, kuris yra prastesnis 

negu gaminant SL metodu. Taip yra todėl, kad paviršiaus šiurkštumas tiesiogiai 

priklauso nuo išlydomos plastiko vielos storio. Iki šiol nėra išspręsta, kaip pa-

gaminti mažo skersmens vertikales skyles, nes medžiagos ekstruzija negali būti 

greitai sustabdyta. 
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LABORATORINIS DARBAS Nr. 8

PROTOTIPŲ GAMYBA LAZERINE 
STEREOLITOGRAFIJA 

1. Darbo tikslai 

1. Parinkti prototipų gamybos lazerinės stereolitografijos metodus kompo-

nento 3D CAD modeliui, turinčiam skirtingą paskirtį:

•	 funkciniams bandymams;

•	 nedideliam vienodų unikalių daiktų kiekiui (parodai, reklamai ir 

pan.);

•	 nedidelei vienodų gaminių partijai (5–100) komerciniams tikslams;

•	 ištirti prototipų gamybos lazerine stereolitografija galimybes, gami-

nant gaminius didelėmis serijomis.

2. Nustatyti parinkto prototipų gamybos lazerine stereolitografija metodo 

kokybinius ir kiekybinius parametrus ir gamybos ypatumus.

2. Kontroliniai klausimai

1. Stereolitografijos metodo esmė.

2. Kam reikalinga gaminių / detalių vizualizacija?

3. Kodėl ne visada apsimoka stereolitografijos būdu gaminti nedidelį kiekį 

prototipų?

4. Iš kokių medžiagų galima gaminti prototipus stereolitografijos būdu?

3. Darbo užduotys

1. Ištirti prototipų gamybos lazerinės stereolitografijos metodus būdu, kai 

reikia daugiau negu vieno prototipo:
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•	 gaminant 2–20 vienodų gaminių, 

•	 gaminant 20–100 ir daugiau vienodų gaminių.

2. Atlikti prototipų gamybos lazerinės stereolitografijos virtualųjį modelia-

vimą 1000–2000 gaminių serijai gaminti.

3. Pateikti gautų rezultatų pagrindimą.

4. Darbo priemonės ir įranga 

1. Stereolitografijos įrenginys ir papildomos priemonės (vakuuminio lieji-

mo krosnelės ir pan) virtualioje aplinkoje.

2. Didesnės apimties prototipų gamybos virtualaus modeliavimo įranga 

http://www.iidsp.net (virtuali aplinka).

5. Darbo schema

1. Prototipų gamybos lazerinės stereolitografijos metodų raida, kai reikia 

daugiau negu vieno prototipo:

•	 Didesnės apimties prototipų gamybos plėtros istorija;

•	 Didesnės apimties prototipų gamybos teikiama nauda;

•	 Didesnės apimties prototipų gamybos panaudojimo aplinkybės;

•	 Didesnės apimties prototipų gamybos įrengimai ir įranga;

•	 Didesnės apimties prototipų gamybos technologijoms naudojamos 

medžiagos;

•	 Pagrindiniai didesnės apimties prototipų gamybos technologijų skir-

tumai nuo tradicinių technologijų;

•	 Didesnės apimties prototipų gamybos technologijų taikymo sritys.

2. Susipažinti su pagrindiniais didesnės gamybos apimties prototipų tech-

nologijų etapais:

•	 Gaminio / detalės didesnio kiekio prototipų gamyba naudojant jau 
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turimą vieną SL prototipą;

•	 Didesnės apimties prototipų gamybos technologijų klasifikavimo 

metodais;

•	 Gaminio / komponento virtualia gamyba didesniais kiekiais;

•	 Baigiamuoju pagaminto prototipo apdirbimu virtualioje aplinkoje.

3. Parinkti racionalų didesnės apimties prototipų gamybos technologijų ga-

mybos metodą, skirtą gaminio / detalės funkciniams bandymams ir iki 

serijiniams produkcijos testams bei patikrai:

•	 Įranga iš minkštų medžiagų tiesiogiai naudojant RP technologijas;

•	 Įranga iš minkštų medžiagų netiesiogiai naudojant RP modelius;

•	 Įranga iš kietų medžiagų tiesiogiai naudojant RP technologijas;

•	 Įranga iš kietų medžiagų netiesiogiai naudojant RP modelius;

4. Susipažinti su pagrindiniais didesnės apimties prototipų gamybos naudo-

jant minkštas medžiagas etapais:

•	 Tiesiogiai naudojant stereolitografijos (SL) technologiją ir minkštas 

medžiagas papildomai technologinei įrangai gaminti:

•	 Naudojant SL technologija pagamintus modelius ir minkštas medžia-

gas papildomai technologinei įrangai gaminti:

•	 naudojant silikoninės gumos formas detalėms iš poliuretano lieti;

•	 naudojant keraminių medžiagų liejimo formas;

•	 naudojant vulkanizuotos gumos formas detalėms iš cinko lydinių 

lieti.

5. Parinkti didesnės apimties prototipų gamybos metodą nedidelei vienodų 

gaminių partijai (20–100) gaminti;

6. Išsiaiškinti ir pagrįsti didesnės apimties prototipų gamybos racionalumo 

kriterijus: 

•	 gamybos trukmę, 

•	 gamybos sąnaudas, 
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•	 kokybę, 

•	 patikimumą ir pristatymo vartotojui greitį.

6. Darbo eiga

6.1. Komponento / detalės RP prototipas. Čia galimi du atvejai: a) stu-

dentai geba ir gali kurti patys detalės / komponento 3D CAD modelį 

ir b) studentai laboratorinio darbo metu naudoja jau sukurtą minėtą 

modelį (idealus atvejis, jei studentai galėtų naudoti 3 laboratorinia-

me darbe sukurtus prototipus).

6.2. Solid Works dokumentas. Kai šis failas sukurtas, belieka jį nusiųsti 

į RP gamybos įrenginį, prieš tai numačius geriausias sąlygas siūlan-

čius partnerius. Šiam tikslui galima naudoti RP gamintojų duomenų 

bazę (DB) ir pasirinkti tinkamiausią gamintoją, atsižvelgiant į spar-

taus prototipo paskirtį.

 

1 lentelė. Sparčios technologijos įrangos gamybos metodų 

charakteristikos 

Sparčios 
technologijos 
įrangos 
gamybos būdas

Matmens 
tikslumas

Gaminio
1 cm3 
kaina

Taikymo 
sritys

Formos 
medžiaga

Silikoninės 
formos gamyba 
SL metodu

0,1 mm 25 – 40 Lt
5–20 detalių 
lieti

Silikonas

Silikoninės 
formos gamyba 
naudojant SL 
prototipą

0,1 mm 15 – 25 Lt
5–20 detalių 
lieti

Silikonas
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2 lentelė. Sparčios technologijos įrangos gamybos sąnaudos

Sparčios 
technologijos 
įrangos gamybos 
būdas

Matmenys, 
iki, mm

Formos 1 
cm3

kaina

Vienos 
detalės 
liejimo 
kaina 
formoje

Prototipo
medžiaga

Silikoninės formos 
gamyba SL 
metodu

200x200x80 8 – 12 Lt 5 – 7 Lt Poliuretanas

Silikoninės formos 
gamyba naudojant 
SL prototipą

160x160x60 5 – 8 Lt
10 – 12 
Lt

Poliuretanas

6.3. RT metodo parinkimas, kai prototipo reikia nedidelei vienodų ga-

minių prototipų partijai (5 – 100 vienetų). Dažniausiai taip būna ga-

minant įvairius bandomuosius gaminius. Šiam tikslui pasirenkamas 

racionaliausias metodas pagal šio aprašymo 4.3 punktą.

6.4. RP metodo naudojimo įvertinimas serijinei (1000–5000 vnt.) ne-

didelių (iki 35 x 35 x 35 mm) prototipų iš plastmasės gamybai. 

Naudojimo įvertinimas grindžiamas gamybos trukme, sąnaudomis 

ir kokybe. Tai atliekama situacinės analizės metodais, atliktais ir 

mokslinėse laboratorijose, ir pramonės įmonėse.

6.5. Laboratorinio darbo ataskaitos rengimas.

Laboratorinio darbo ataskaitoje turi būti nuosekliai aprašytas kiek-

vienas darbo struktūros punktas. Laboratorinio darbo aprašymo 

apimtis: 6 – 8 puslapiai kompiuteriu rinkto teksto. Pageidautinos 

būtinos schemos, lentelės ir kiti duomenų pateikimo būdai (diagra-

mos ir pan.). Rekomenduojama, rašant ataskaitą, laikytis 7 punkte 

pateikto ataskaitos maketo. 
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6.6. Laboratorinio darbo ataskaitos maketas.

6.6.1. Laboratorinio darbo pavadinimas.

6.6.2. Trumpai aprašyti sparčios technologijos įrangos gamybos raidą, 

pagrindinius skirtumus ir privalumus, palyginti su tradiciniais to-

kios įrangos gamybos metodais. 

6.6.3. Įvertinti sparčios technologijos įrangos gamybos teikiamą nau-

dą: 

•	 Jos dėka pagaminti prototipai leidžia konstruktoriams atlikti 

detalių / gaminių funkcinę analizę;

•	 Greitai ir pigiai pagaminti nedidelę gaminių seriją (5–20) 

parodoms ar ekspozicijoms; 

•	 Produkcijos bandymams ir patikrai prieš serijinę gamybą.

6.6.4. Aprašyti ir pagrįsti racionalios sparčios technologijos įrangos 

gamybai naudojamos medžiagos parinkimą: įvairios plastmasės, 

metalai ir jų lydyniai.

6.6.5. Aprašyti sparčios technologijos įrangos gamybos technologijos 

etapus:

•	 detalės prototipo sukūrimas; 

•	 sparčios technologijos įrangos gamybos metodo parinkimas;

•	 mažos serijos prototipų gamybos aprašymas.

6.6.6. Aprašyti sparčios technologijos įrangos, skirtos vienam unika-

liam gaminiui, racionalaus gamybos metodo parinkimo proce-

dūrą. Pagrįsti pasirinkto prototipo gamybos metodo tinkamumą, 

pateikti atitinkamus skaičiavimus.

6.6.7. Aprašyti racionalų sparčios prototipo ir technologinės įrangos 

gamybos metodo parinkimą nedidelei vienodų gaminių / detalių 

partijai (5–100) gaminti. Pagrįsti pasirinkto prototipo gamybos 

metodo tinkamumą, pateikti atitinkamus skaičiavimus.
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6.6.8. Aprašyti racionalų sparčios technologinės įrangos gamybos me-

todo parinkimą vidutinei vienodų gaminių / detalių partijai (100–

2000) gaminti. Pagrįsti pasirinkto sparčios technologijos įrangos 

gamybos metodo tinkamumą, pateikti atitinkamus skaičiavimus 

(1 lentelė).

6.6.9. Aprašyti racionalų sparčios technologijos įrangos gamybos me-

todo parinkimą serijinei vienodų gaminių / detalių partijai (dau-

giau negu 2000) gaminti. Pabrėžti, kodėl tai svarbu modernioje 

gamybos aplinkoje. Pagrįsti pasirinkto prototipo gamybos meto-

do tinkamumą, pateikti atitinkamus skaičiavimus (1 lentelė).

6.6.10. Aprašyti ar kur įmanoma apskaičiuoti ar kitaip įvertinti sparčios 

technologijos įrangos gamybos racionalumo kriterijus:

•	 pasirinkto metodo gamybos trukmę valandomis;

•	 pasirinkto metodo gamybos sąnaudas (medžiagoms, įrangai, 

įrenginių amortizacijai ir priežiūrai, atlyginimus operatoriui 

ir inžinieriui, pridėtines išlaidas);

•	 pagaminto gaminio / detalės kokybę;

•	 pagaminto gaminio / detalės patikimumą.

6.6.11. Aprašyti baigiamąją darbo dalį ir išvadas.

7. Teorinė medžiaga

Trumpai pateikiama šiais metodais pagamintų prototipų nauda, pagrindiniai 

etapai ir jų klasifikavimas. Naudojant šiuos teorinius pagrindus studentams bus 

lengviau suprasti sparčios technologijos įrangos metodais gautų prototipų ga-

mybos ypatumus ir atlikti laboratorinį darbą. Sparčiosios technologinės įrangos 

gamybos (angl. RT – Rapid Tooling) technologijos koncepcija skirta paspartinti 

naujų gaminių pateikimą į rinką. Ji išsirutuliojo iš RP technologijos ir skirta 

naujo gaminio, kurio gamybai reikia specialios įrangos, kūrimui optimizuoti. 
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Nors pagrindinis RP technologijos kūrimo tikslas buvo patikrinti konstrukto-

riaus mintis greitai pagaminant realų objektą, vėliau šios technologijos galimy-

bės buvo panaudotos didesnės apimties prototipų gamyboje.

RT nuo įprastų įrankių gamybos būdų skiriasi šiais aspektais:

a. gamybos laikas daug trumpesnis negu laikas, skirtas įrangos gamybai 

įprastais metodais. Paprastai laikas iki pirmųjų gaminių sudaro 1/5 ga-

mybos įprastais įrangos gamybos metodais laiko. 

b. Gamybos kaina yra gerokai mažesnė, palyginti su įprastais gamybos bū-

dais. Sutaupoma pasirenkant įrankio medžiagą ir konstravimo metodus. 

RT kaina gali sudaryti mažiau kaip 5 proc. Įrangos, pagamintos įprastais 

gamybos metodais, kainos. 

c. Įrankio tarnavimo laikas yra kur kas mažesnis nei įprasto įrankio. 

Matmenų tolerancijos tikslumas iki ± 0,1 mm.

RT metodų klasifikacija

Taikant RP technologijas galima sparčiai gaminti įvairią technologinę įran-

gą. Pateiktas 1 pav. klasifikatorius apima visus sparčios įrangos gamybos tech-

nologijos aspektus ir metodus.

RT skirta nedidelėms gaminių partijoms (10–1000) vadinama įranga iš 

minkštų medžiagų (angl. – soft tooling), nes ši įranga dažnai gaminama iš tokių 

„minkštų“ medžiagų – silikoninės gumos, epoksidinės dervos, žemoje tempe-

ratūroje besilydančių lydinių ar aliuminio, jas apdirbti yra daug lengviau negu 

įrankinius plienus.

RT didesnėms detalių partijoms (daugiau kaip 1000) vadinama įrangos ga-

myba iš kietų medžiagų (angl. – hard tooling) ir įranga dažniausiai pagamina-

ma iš kietų įrankinių medžiagų.

Tiesiogiai naudojant RP technologiją (angl. – direct tooling), RT įrankis yra 

sukuriamas tiesiogiai RP metodais iš 3D CAD modelio. Tai yra liejimo forma 
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su visomis detalės tuštumomis, gurgučiais, liečių ir išmetimo sistemomis yra 

gaminama RP įrenginiu. Tokia technologinė įranga, kuri gali būti panaudojama 

nuo 50 iki kelių šimtų detalių partijoms lieti, vadinama įranga iš minkštų me-

džiagų. Tokia įranga yra gaminama naudojant selektyvųjį sukietinimą lazeriu, 

stereolitografiją, lakštų sluoksniavimą ar 3D spausdinimą ir įprastas tų procesų 

medžiagas.

RT iš kietų medžiagų tiesiogiai naudojant RP technologiją yra panaudoja-

mos kietos įrankinės medžiagos, kurios gali visiškai atstoti įprastą įrangą, nes 

šiais įrankiais galima atlieti iki 100 000 detalių. Čia naudojamos SLS ir 3D 

spausdinimo technologijos, RP būdu gautos detalės prisotinamos kitų atspares-

nių medžiagų.

RT netiesiogiai naudojant RP modelius (angl. – indirect tooling), tiktai de-

talė – prototipas, reikalingas įrangai gaminti, yra sukuriamas naudojantis RP 

įrenginiu. Naudojant šį gaminį – prototipą, yra sukuriama liejimo forma, kuri 

gali būti iš silikoninės gumos, epoksidinės dervos, įvairių metalų arba kerami-

1 pav. Sparčios įrangos gamybos technologijos klasifikatorius

Sparčioji įrangos 
gamybos technologija

Įranga iš kietų 
medžiagų

Įranga iš minkštų 
medžiagų

Įrangos gamyba 
tiesiogiai

naudojant RP 
technologiją

Įrangos gamyba 
netiesiogiai

panaudojant RP 
modelius

Įrangos gamyba 
tiesiogiai

naudojant RP 
technologiją

Įrangos gamyba 
netiesiogiai

panaudojant RP 
modelius

Sparti įrangos

naudojant RPnaudojant RP
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kos. RT iš minkštų medžiagų netiesiogiai panaudojant RP modelius yra papras-

čiausias ir pigiausias metodas pagaminti gaminį naudojantis RP technika iš bet 

kurios tinkamos medžiagos. Pagal RP metodu pagamintą originalų modelį yra 

padaroma liejimo forma, tam naudojama silikoninė guma, vulkanizuota guma, 

epoksidinės dervos, metalai ar keramika. Tokia įranga yra tinkama 5–20 deta-

lių partijoms pagaminti. Naudojami tokie procesai – spaudžiamasis liejimas, 

vakuuminis liejimas, sąveikinis įpurškiamasis liejimas, išcentrinis liejimas ir 

kt. Atliejus tokiose formose detales iš vaško ir panaudojus jas kaip išlydomus 

modelius, galima gauti ir metalines detales.

Tik 3D Keltool metodas yra priskiriamas technologinės įrangos gamybai 

netiesiogiai naudojant RP modelius iš kietų medžiagų. 3D Keltool įrankis, su-

darytas iš apie 70 proc. plieno ir 30 proc. vario, yra didelio  tikslumo ir turi gerą 

paviršių išbaigimą. Medžiagų savybės leidžia formoms su šiais įdėklais atlikti 

daugiau kaip 1 000 000 liejimo ciklų.

RT netiesiogiai naudojant RP modelius

Netiesioginiai RT metodai yra tradicinės liejimo formų gamybos alterna-

tyva. Šie pigesni, taip pat mažesnio gamybos laiko metodai, leidžia patikrin-

ti suprojektuotą įrangą dar iki to, kai bet kokie pokyčiai pasidarys brangūs. 

Šių RT metodų tikslas – užpildyti tarpą tarp RP ir „kietos“ įrangos gamybos, 

pagaminant įrangą, kuri leidžia gaminti smulkias prototipų serijas. Padidėjus 

RP procesų tikslumui, buvo sukurta daug metodų, skirtų įrankių gamybai nau-

dojant RT modelius. Plačiausiai pritaikyti netiesioginiai RP metodai yra RP 

modelių naudojimas silikoninėms liejimo formoms ir vulkanizacijos kambario 

temperatūroje formoms gaminti; šios formos skirtos plastmasinėms detalėms 

lieti ir išsilydančių liejimo formų gamybai, jose liejant metalines detales. Šie 

procesai yra tinkami 2–20 detalių partijoms ir yra laikomi „minkštos“ įrankių 

gamybos technologijomis. Nežiūrint į tai, kad didėja medžiagų įvairovė, pasi-
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rinkimo laisvė vis dar ribota vartotojų reikalavimais ir ne visi jų pageidavimai 

yra tenkinami. Dėl to netiesioginei įrankių gamybai sukurta ir kitų metodų. 

Šie nauji metodai leidžia gaminti prototipus naudojant tas pačias medžiagas ir 

gamybos procesus kaip ir serijomis gaminamam gaminiui. 

Pagrindiniai RT metodai netiesiogiai naudojant RP modelius:

	Metalizacija 

	Vulkanizavimas kambario temperatūroje (RTV): vakuuminis liejimas, 

sąveikinis įpurškiamasis liejimas, liejimas įpurškiant vašką 

	Epoksidinės dervos įranga 

	Įranga iš keramikos 

	Išcentrinis liejimas 

	Liejimas išlydomais modeliais 

	Liejimas smėlyje 

	3D Keltool būdas 

Metalizacija. Šiame procese (angl. – metal deposition) naudojamas RP mo-

delis, kurio paviršiai papildomai apdirbti, turi liejimo kampus ir yra įvertintas 

liejamos medžiagos susitraukimas. Modelis yra įstatomas į plastiliną išilgai de-

talės dalijimo linijos, neperžengiant jos ribų. Liejimo kanalai, liečiai ir išstūmi-

mo pirštai yra įdedami į vidų, tada neapsaugota liejinio formos dalis padengia-

ma plonu 2–3 mm storio žemoje temperatūroje išsilydančio metalo sluoksniu. 

Sukūrus metalo sluoksnį, gali būti padaromi aušinimo vandeniu kanalai. Norint 

pagerinti liejimo formos tvirtumą, forma užpildoma epoksidine derva arba ke-

ramika. Šios medžiagos pasirenkamos dėl jų šiluminio išsiplėtimo koeficiento, 

kuris yra artimas nikeliui ar cinkui, iš kurių yra gaunamas metalo sluoksnis. 

Aliuminio milteliai dažniausiai yra sumaišomi su epoksidine derva ar kerami-

ka, norint padidinti savitąjį šiluminį laidumą. Užbaigus užlietos medžiagos ap-

dirbimą, ji dar nupoliruojama. Kita formos dalis (kita pusė) yra pagaminama 

naudojant tuos pačius metodus.
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2 pav. Metalizacijos procesas: a) RP modelis, b) RP modelio įdėjimas į bloką, c) metalo sluoks-
nio užpurškimas, d) užliejimas epoksidine derva su aliuminio milteliais, e) pirmos formos da-
lies apvertimas, f ) metalizacija ir užpylimas derva, g) RP modelio išėmimas ir formos gavimas.

RT tiesiogiai naudojant RP technologiją

Netiesioginėje įrangos gamyboje, kaip jau pirmiau aptarta, reikia mažiausiai 

vieno tarpinio kopijuojamojo proceso. Dėl to gali sumažėti tikslumas ir pailgė-

ti įrankio pagaminimo laikas. RP įrenginių gamintojai turint tikslą įveikti kai 

kuriuos netiesioginės įrangos gamybos būdo trūkumus, pasiūlė naujų sparčios 

įrangos gamybos būdų, kurie leidžia liejimo formų ir štampų įdėklus pagaminti 

tiesiogiai iš erdvinio 3 CAD modelio.

Tiesioginiai RT metodai leidžia gaminti formų įdėklus, kurie gali atlaikyti 

nuo kelių šimtų iki kelių dešimčių tūkstančių ciklų ir yra gera tradicinių liejimo 

formų gamybos būdų alternatyva. Šių įdėklų patikimumas ir ilgaamžiškumas 

labai priklauso nuo medžiagos ir naudoto RT būdo. Tai labai išplečia tiesiogi-

nių RT procesų panaudojimo sritį, apima prototipų, bandomųjų pavyzdžių ir 

galutinių gaminių gamybą. Atsižvelgiant į pritaikymą, tiesioginiai RT metodai 

skirstomi į dvi pagrindines grupes. 

RP&M 
modelis

Bukas
Padėklas Smaigalys Užpurkšto metalo sluoksnis

Epoksidinė derva 
su aliuminio 
milteliais

(a)                  (b)  (c)     (d)

Apversta pirmoji formos dalis
Antroji dalis metalizuota ir užpilta

(e)       (f )                (g)
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Pirmos grupės metodai pigesni, trumpesnis gamybos laikas, yra priimtini 

įrankiui patikrinti, kol pokyčiai taps labai brangūs. Antroji grupė – RT metodai, 

kurie skirti gaminti įdėklus bandomųjų pavyzdžių ir galutinio gaminio gamy-

bos įrangai. RP įrengimų gamintojai parduoda tokią įrangą kaip „kietos įrangos 

gamybos“ (angl. hard tooling) sprendimus. Šiuo metu naudojami minėti būdai 

yra pagrįsti sukietinto metalo (plieno, geležies ir vario) miltelių intarpų, infil-

truotų su variu ar bronza (DTM Rapid Tool būdas, EOSINT metalas iš EOS, 

3D spausdinimas ir metalinės dalys iš Soligen) gamyba. Pagrindiniai RT meto-

dai tiesiogiai naudojant RP technologiją:

	TEGLS – Tiesioginis epoksidinio gaminio liejimas slegiant (Direct AIM) 

	Įrangos gamyba iš lakštų 

	Sparčioji technologinės įrangos gamyba (RapidTool)

	Presavimo formų iš smėlio gamyba (SandForm)

	Tiesioginis metalo kietinimas lazeriu 

	Įrangos iš metalo gamyba tiesiogiai naudojant 3DP

Tiesioginis epoksidinio gaminio liejimas slegiant (TEGLS)

Užuot gaminus SL modelį, aplink kurį būtų liejamas metalas, galima tiesio-

giai SL įrenginiu pagaminti įdėklo kevalą. 3D Systems pavadino tokį stereoli-

tografijos detalės gamybos metodą TEGLS – tiesioginiu epoksidinio gaminio 

liejimu slegiant (angl. Direct AIM; AIM – ACES Injection Molding, ACES 

– Accurate Clear Epoxy Solid). Nors tokiu būdu pagaminti įrankiai yra ne tokie 

stiprūs ir kieti kaip įprasti įrankiai, tačiau galima įpurkšti tam tikros kategori-

jos termoplastikų į šiuos įdėklus ir gauti tinkamas naudoti detales. Dabar tik 

turintys mažiau abrazyvinių medžiagų ir žemesnėje temperatūroje besilydantys 

polimerai yra liejami, bet atliekami tyrimai siekiant patobulinti šį būdą.

Stereolitografijos įrankiai dažniausiai yra gaminami iš standartinės, laisvai 

prieinamos stereolitografinės dervos. Iš vieno įrankio galima išlieti iki 500 de-
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talių, paprastai išliejama 10–50 detalių. Kelios įmonės atlieka tyrimus naudo-

damos aukštos temperatūros ir prisotintas dervas. Šis būdas yra greitas, detalių 

gamybai naudojamas termoplastikas. Mažas įrankio patvarumas ir tam tikra 

nesėkmės tikimybė yra šio metodo trūkumai.

TEGLS procesas pradedamas nuo kieto kūno erdvinio modelio bylos. Ši byla 

gali būti sukurta bet kuriuo kieto kūno modeliavimo paketu. Procese nėra labai 

svarbu pagaminti liejamos detalės modelį, svarbiau yra liejinio šerdis (detalės 

išorės forma), kuri pagaminama SL įrenginiu. Liejinys yra užbaigiamas formos 

pagrinde suformuojant aušinimo vamzdelius ir užpildant ją medžiaga (aliuminiu 

užpildyta derva arba kokia kita žemos lydymosi temperatūros medžiaga).

3 pav. tiesioginio epoksidinio gaminio liejimo slegiant procesas

1. tegLS formos įdėklų 
gamyba

2. SL tegLS įdėklai 3. Įdėklų sustatymas į formos pagrindą. 
Aušinimo kanalų sudarymas

4. Formos užpildymas epoksidine 
derva

5. Liejimas spaudimu �. Forma ir detalė
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Vienas iš įdomiausių TEGLS technologijos aspektų yra galimybė naudoti 

SL medžiagas. Kadangi temperatūrinis šių dervų atsparumas yra tik iki 200 ˚C 

(Cibatool SL5530HT), o įpurškiamų termoplastikų temperatūra iki 300 ˚C, ku-

riant ir gaminant tokius formų įdėklus reikia specifinių žinių. Liečiai ir išėmimo 

grioveliai yra pridedami CAD modelyje, o įdėklai yra suploninami iki rekomen-

duojamo 1,27 mm storio. Įdėklai gaminami naudojant ACES gamybos būdą, 

SL įrenginiu. Pašalinamos pagalbinės sistemos ir įdėklai nupoliruojami išėmi-

mo kryptimi, taip palengvinamas detalės išlaisvinimas. Kuo daugiau šilumos iš 

įrankio pašalinti ir liejimo ciklo trukmei sumažinti pridedama varinių vandens 

aušinimo linijų, o kita įdėklų pusė užpildoma mišiniu iš 30 proc. aliuminio gra-

nulių ir 70 proc. epoksidinės dervos. Liejinio aušinimas baigiamas pučiant orą į 

liejinio paviršius, kai jie atskiriami po liejimo spaudžiant operacijos.
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