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 حک لیزری و هدایای تبلیغاتی

 شَند؟ حک لیزری چیست ٍ چٌ نحصَالتی با این رٍش تبدیل بٌ يدایای تبلیغاتی نی

 شَد طرق ذیل انجام نی يدایای تبلیغاتی درج نشان تجاری ٍ تبلیغات بر رٍی:

 حک لیزری-1

 چاپ تانپَ -2

 داغی-3

 الصاق لیبل-4

 چاپ طالکَب-5

 پردازیو نا در اینجا بٌ حک لیزری نی

هدیه  حک بر رٍی نحصَل پرطرفدارترین شیَى درج نشان تجاری ٍ تبلیغات بر رٍی
خَرد.  باشد. در این رٍش يدیٌ تبلیغاتی با استفادى از دستگاى برش لیزری تراش نی نی تبلیغاتی

صَرت کانالً دقیق ٍ باظرافت  يا در این است کٌ حک بٌ ٍجٌ تهایز حک دستگاى لیزر با دیگر رٍش
اند رٍش حک  شدى کٌ از شیشٌ، فلز یا چرم ساختٌ يدایای تبلیغاتی گیرد. برای م نینحسَس انجا

شَد، نانند انَاع خَدکاريای تبلیغاتی فلزی، عطر ٍ اٍدکلن، انَاع جاکلیدی  لیزری پیشنًاد نی
 ٍ غیرى های تبلیغاتی کیف فلزی ٍ تندیس ٍ لَح ٍ
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 پذیر است. بٌ رٍش لیزری رٍی تهانی نحصَالت انکان چاپ الزم بٌ ذکر است

  

 انَاع دستگاى برش لیزری

ND:YAG ٍ CO2 دستگاى برش لیزری 

تَان بٌ دستگاى برش لیزری اشارى کرد. دستگاى  تی برش لیزری نیيای رایج صنع ازجهلٌ دستگاى
باشد کٌ در صنعت بازدى کاری  يای برش ٍ حکاکی لیزری در صنعت نی برش لیزری از اٍلین دستگاى

کٌ دستگاى برش لیزری دارای نکانی ثابت بَدى ٍ از شیشٌ  درصد دارد. درصَرتی 22باالیی در حدٍد 
 رٍد. کند. نعهَالً دستگاى برش لیزری برای برش فلزات بٌ کار نی تفادى نیٍ کریستال در دستگاى اس

 برش با لیزر ٍ برش با رٍش سنتی

اند. در  يای سنتی بٌ ٍجَد آٍردى يای برش لیزری بٌ پیشرفت چشهگیری نسبت بٌ رٍش دستگاى
نابراین احتهال شَد ٍ ب گَنٌ تهاسی برقرار نهی ی نَردنظر يیچ برش لیزری، بین ابزار برش ٍ قطعٌ

از  های برش لیزری دستگاه یابد. عالٍى بر این نَرد، آلَدى دن قطعات فلزی ٍ غیرفلزی کايش نی
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رى نی دقت باالیی نسبت بٌ رٍش عنَان نثال، دربرش فلزات بٌ رٍش نکانیکی  برند. بٌ يای سنتی ًب
فلز آسیب ٍارد کردى ٍ  زنان طَالنی بٌ ٍ سنتی، گرنای ایجادشدى بسیار باال بَدى ٍ این در ندت

ی لیزر احتهال تاب برداشتن فلز  ٍسیلٌ کٌ در برش فلز بٌ شَد؛ درحالی باعث تاب برداشتن فلز نی
 یابد. کايش نی

 

 حکاکی با لیزر يای برش ٍ نزایای دستگاى

تفادى از دستگاى برش لیزری فَاید بسیاری ازجهلٌ افزایش سرعت ٍ دقت برش فلزات ٍ غیر اس
يای  فلزات را دارد. عالٍى بر این نَارد، نکتٌ نًو دیگر انجام فرآیند برش بدٍن سرٍصدا ٍ لرزش

ٌ ک طَری تَان بٌ افزایش اننیت استفادى از این دستگاى اشارى کرد بٌ باشد. يهچنین نی جانبی نی
 يای کارگايی ٍ تَلیدی بسیار کايش پیدا کردى است. احتهال ٍقَع حادثٌ در نحیط

تَاند بٌ افزایش دقت قطعات ٍ  يا نی شدى در این دستگاى تَان ٍ دقت باالی پردازشگريای تعبیٌ
 افزایش نشتری نداری بسیار کهک کند.

 های برش لیزری دستگاه نکات ایهنی

تَاند در انر  اگرچٌ در صنعت انرٍز، برش لیزری بسیار پرکاربرد انا در صَرت استفادى نانناسب نی
يا در برابر فلزاتی کٌ نَ را  نثال در برش فلزات، این دستگاى عنَان تَلید نَانع نیز ایجاد کند. بٌ

 کنند ننعکس کردى ٍ بازتاب نی
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کند. این فلزات اشعٌ لیزر را  خَبی عهل نهی )نانند نس ٍ آلَنینیو( اصالً نناسب نبَدى ٍ بٌ
 شَد. طَر نطلَبی انجام نهی ننعکس کردى ٍ تَان الزم برای برش فلز نًیا نشدى ٍ عهلیات برش بٌ

ازحد باشد باعث  کٌ نَاد نذاب بیش در برش فلزات، بر رٍی خط برش، فلز ذٍب شدى ٍ درصَرتی
ای از نحل برش خارج ٍ یا سرعت برش بٌ  گَنٌ بٌشَد. نَاد نذاب باید  اشکال در قطعٌ نًایی نی

 قدری باال باشد کٌ این اشکال بٌ ٍجَد نیاید.
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