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1. ABSTRACT 

 
Today laser processing is gaining ground in industrial 
applications, specially the micro-processing. Lasers can 
be used in several processing tasks - mainly in cutting – 
because they offer many advantage compared to other 
manufacturing methods. It allows us to produce high 
precision parts, with a small size-tolerance, thanks to 
the small beam radius. This method is reliable, precise, 
and safe. Heat and energy input is well controlled. 
There are no tools with great load, or abrasion. Com-
plex contours can be cut fast and simply, processing 
time is short. The procedure can be automated, so we 
can reach economic manufacturing. Special products – 
stents for example – can be manufactured effectively 
with this technology. 

 
2. BEVEZETÉS 

 
A lézer szó hallatán nagyon sok különböz  m szaki 
felhasználás juthat eszünkbe. A széles alkalmazási terü-
leteken belül egyre jobban kiemelkedik a gyártástechno-
lógia. Ezzel a területtel kapcsolatban kicsit nagy a távol-
ságtartás, ezért cikkünkben szeretnénk feltárni a techno-
lógia f bb vonásait: Milyen egy m köd  megmunkáló 
állomás? Melyek az el nyei más gyártástechnológiák-
hoz képest és mit l speciális a mikromegmunkálás terü-
lete? Cikkünk a fenti kérdések megválaszolására törek-
szik, különös tekintettel a gépészmérnököket érint  
témakörökre. 
 

3. TÖRTÉNET ÉS FIZIKAI ALAPOK 
 
A lézerek m ködését lehet vé tev  kvantumfizikai 
jelenségek felfedezése Albert Einstein nevéhez f z dik. 
Az els  üzemképes szilárdtest lézert - egy rubinlézert - 
1960-ban építették meg az USA-ban. Rövidesen több 
m köd képes típus készült el, például a manapság szé-
les körben használt CO2 és Nd:YAG lézerek els  példá-
nya. Ezután ugrásszer  fejl désnek indult a technológia, 
napjainkra mindenhol találkozhatunk vele az iparban, a 
telekommunikációban, az orvostudományban, vagy akár 
a saját háztartásunkban. 
Hogyan m ködik ez a rendkívül sokrét  technológia? A 
választ az eredeti angol bet szó jelentése adja meg. 
LASER – Light Amplification by Stimulated Emission 
of the Radiation, azaz fényer sítés a sugárzás stimulált 
emissziójával. A létrejöv  lézerfény fontos jellemz i és 

tulajdonságai: monokromatikus, koherens, kis széttartá-
sú, jól irányítható és jól fókuszálható. Alkalmas nagy 
energias r ség létrehozására. 
A stimulált anyag fajtája alapján léteznek gázüzem -, 
folyadék-, szilárdtest- és félvezet  lézerek. A gerjesztés 
lehet elektromos (kisülés, rádiófrekvenciás tér vagy 
átfolyó áram), kémiai vagy optikai (villanólámpa, dióda, 
másik lézer). Ezen kívül feloszthatjuk lézerforrásainkat 
folytonos üzem  és impulzus-üzem  berendezésekre. 
[2] 
 

4. IPARI ALKALMAZÁS 
 

A lézereket különböz  feladatokra használják: adatrög-
zítés, adatolvasás, távolságmérés, optikai érzékelés, 
nyomtatás, gyógyászat, haditechnika, szórakoztatóipar, 
telekommunikáció és a számunkra legfontosabb fel-
használás: az anyagmegmunkálás. Ezen a területen 
legelterjedtebb a lézeres vágás, de a technológia, külö-
nösen a mikromegmunkálás, kiválóan alkalmas gravíro-
zásra, rétegfelrakásra, h kezelésre, hegesztésre és 
nanotechnikai alkalmazások el készítésére is. 
A terület számos el nyt kínál más gyártási formákkal 
összehasonlítva: Nagypontosságú, méretszabatos alkat-
részek elkészítését teszi lehet vé, köszönhet en a kis 
foltátmér nek, mely keskeny vágási rést biztosít. Az 
adott kis megmunkálási területen nagy energias r ség 
érhet  el, emiatt az anyag csekély h terhelést szenved, 
nem vetemedik, nem olvad. Az eljárás megbízható és 
nagy méretpontosságú. Az anyagok széles skálája 
megmunkálható. A lézerfény optikai kábelben is vezet-
het  (pl. Nd:YAG), így nagy távolságokra eljuttatható, 
gyakorlatilag veszteségmentesen. A lézerforrásnak tehát 
nem kell a megmunkálás közvetlen közelében lennie. 
Az energia-bevitel és a leadott teljesítmény precízen 
szabályozható. Nincsenek nagy terhelésnek, kopásnak 
kitett szerszámok, a technológia érintkezésmentes. Bo-
nyolult kontúrok is gyorsan és egyszer en vághatók, a 
megmunkálási id  rövid, a sebesség széles intervallum-
ban állítható. A folyamat nagymértékben automatizálha-
tó, ezért gazdaságos gyártást érhetünk el. A technológia 
környezetbarát. [1, 2] 
 

5. MIKROMEGMUNKÁLÁS 
 

A mikromegmunkálás ágazata egészen újszer  filozófiát 
képvisel: kis energiákat és teljesítményeket használ, 
jellemz  rá a magas frekvencia és a rövid impulzus-
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 A tuskó kopását alapvet en két paraméter befolyásolja fékezés közben, a két elem közötti relatív csúszási se-besség (modellkerék kerületi sebessége), valamint a fékez er  (tuskóer ), melyek beállítására a próbapad alkalmas volt, az alábbiak szerint:  a kerék kerületi sebessége (a hajtásrendszeren ke-resztül, egy fordulatszám-szabályozott egyenáramú motorral), amelynek értéke: 11,6 m/s.  a tuskóer  (hidraulikus munkahengerrel egy nyomó rugón át), amelynek nagysága: 500 N. A mérések során az alábbi mennyiségeket mértük:  a féktuskóer t (er mér cella),  kar áttételen keresztül kifejtett „támaszer t” (er mé-r cella), amib l számítható a súrlódó er  és a súrló-dási tényez  értéke. A mérésekb l meghatároztuk a súrlódási tényez  átla-gos értékét, amely μ=0,34 adódott, amelyet a kés bb a végeselemes kopásszimuláció során felhasználtunk. A mérési elrendezést a 2. ábra és a 3. ábra mutatja be.  

 2. ábra. Mérési elrendezés   

 3. ábra. Féktuskó és a modellkerék az 1:4 lépték  mér -padon   3. FÉKTUSKÓ KOPÁSA   A féktuskó kezdeti alakjából adódóan várható volt a féktuskó gyors bekopása, amelyet a kés bbi eredmények igazoltak is. Fékezéskor a kerék forgásának következté-ben, a tuskó felületének terhelése eltolódik a felület kb. fels  kétharmadába, így ezen a tartományon a felület igénybevétele kb. 20%-kal megnövekszik az álló álla-pothoz képest, ezáltal ennek kopása nagyobb lesz, ez a kés bbi mérésekb l és számításokból is jól látható. A 

terhelésnek ez a változása a tuskó magassága mentén, a súrlódó er  visszahatásából adódik. A tuskó belép  éle, ami egyben a nagyobb terhelés  él is, (az 1. ábra alapján a fels  éle a féktuskónak) lép el ször kapcsolatba a kerék felület „beérkez ” pontjával, így a tuskó fels  harmada, az ily módon kialakuló er rendszer következ-tében, nagyobb er vel nyomódik a modellkerék felüle-téhez. A féktuskó koptatási futama után szabad szemmel is jól láthatóan megkülönböztethet ek voltak egymástól a tuskó kopott felületei, és a kapcsolódásban még részt nem vev  felület rész. A féktuskón az els  lépést köve-t en kialakult kopási felületeket a 4. ábra és az 5. ábra mutatja. A kopás nyomokból látható (5. ábra), hogy a tuskó és a modellkerék tengelyei nem voltak párhuzamosak egy-mással, vagy a féktuskó megmunkálása volt pontatlan a mérés el tt, így kissé ferde kopáskép alakult ki a kap-csolódási felületen.  

 4. ábra. Kopott felületek 100 s után  

  5. ábra. Kopott felületek 100 s  után a két kopási terület kinagyításával  A kés bbi koptatási futamok során, a tuskó teljes be-kopásakor, a hibákból adódó kezdeti ferde kopási kép elt nt, mivel a tuskó teljes felülete bekopott.  4. FÉKTUSKÓ KOPÁS MEGHATÁROZÁSA VÉGESELEMES MÓDSZERREL  1.1. A kopásszámításhoz használt geometriai és végeselemes modell  A végeselemes számításokhoz geometria modelleket készítettünk, valamint ezekb l egy összeállítást, ame-lyek méretei megegyeznek a mér pad elemeinek mére-tével. A végeselemes számításokhoz felhasználtuk a mérés során mért adatokat, a súrlódási tényez t, tuskó-er t, valamint a korábban már említett anyagjellemz ket (1. táblázat). Az összeállítási modell tartalmazza a kerék egy részle-tét, a féktuskót, és a féktuskó pozícióját meghatározó csapszeget, amely az er bevezetés módját könnyíti meg 

hossz, aminek következtében jó min ség  a vágási 
felület, és kicsi a h hatászóna. Ennek a technológiának 
kisebb az energiaigénye. Maximum néhányszor 10 W 
átlagteljesítmény elegend  a megmunkáláshoz. Acélok 
esetén ezzel körülbelül 1 mm vastagságú lemez vágható. 
A vágási rés mikrométeres tartományba esik, így alkal-
mas finomstruktúrák létrehozására. El nyös tulajdonsá-
gok miatt a technológia jól használható például precízi-
ós orvosi eszközök, implantátumok gyártására. Az 1. 
ábrán m ködés közben látható a folyamat. 
A következ kben bemutatjuk egy korszer  megmunkáló 
állomás felépítését. A berendezés egy LASAG KLS 
246-040 FC impulzusüzem , lámpával gerjesztett lézer-
hez épült. Célzottan precíziós vágásra került kifejlesz-
tésre, mivel nagyjából 0,03 mm-es foltátmér t képes 
produkálni. A berendezés vezérelhet  CNC, PLC vagy 
számítógépes program segítségével és támogatja a haté-
kony diagnosztikát és hibakeresést. A megmunkálásra 
javasolt anyagok: szénacél és rozsdamentes acél, köny-
ny fémek, nikkel és kobalt ötvözetek, kerámiák és fél-
vezet k, kompozitok, gyémánt. A KLS 246 lézer két f  
egységb l áll: a tápegységb l és az optikai egységb l, 
melyek közül a táp látja el feszültséggel a lézerforrást, 
valamint ezzel kommunikál a vezérlés is - soros kime-
neten keresztül. Szintén itt található a vízh tés h cseré-
l je. Az optikai egység része a rezonátor, emellett he-
lyezkedik el a nyalábtágító, melynek feladata a vágófej-
be jutó nyaláb szélességének szabályozása. A nyalábtá-
gítóból továbbhaladó fény 90 fokos irányváltás után a 
vágófejbe kerül, mely fókuszálja, majd kivezeti a lézer-
nyalábot a fúvóka nyílásán keresztül. A szerkezet kiegé-
szül még egy ellen rz  mikroszkóppal is. 

1. ábra: A megmunkáló lézer m ködés közben 
 

A lézer egy állványzat segítségével van az rezgésmentes 
asztalra rögzítve. Ezen helyezkedik el a kéttengely  XY 
pozícionáló asztal (a vágófej alatt), amely két darab 
mikronos pontosságú, lineáris léptet motorból áll. Az 
alapanyagokat csavaros alátámasztó paletta rögzíti az 
XY asztalhoz. Az állomást szekrény veszi körül, mely 
véd a szemre ártalmas sugárzástól. A vágógáz palac-
kokból vagy kompresszorból érkezik pneumatikus veze-
tékeken keresztül. A vezérlés PC-r l történik, melyen 
futtatható a profilok létrehozására szolgáló CAM prog-
ram, a motorok vezérlése, és a lézer diagnosztikai prog-

ramja. Az összeállítás felépítését a 2. ábra mutatja. [1, 3, 
5, 6] 

 
2. ábra: Lasag KLS 246 mikromegmunkáló állomás 

6. PARAMÉTEREK 
 

Mivel különböz  szerkezeti anyagokat vághatunk eltér  
vastagságban, a lézer paramétereit optimalizálni kell. A 
paraméterek beállítása próbavágások, tesztek sorozatá-
val történhet. A paraméterek között vannak szabadon 
megadhatóak és összefügg ek. El ször célszer en a 
frekvenciát, az impulzushosszt, és a gerjeszt -
feszültséget kell beállítani. Ezek hatása leginkább a 
leadott teljesítményben és az anyaggal közölt energiá-
ban jelentkezik. A frekvencia azt jelzi, hogy id egység 
alatt hány impulzus hagyja el a lézerforrást. 
Mikromegmunkáláshoz célszer  a 100-5000 Hz-es 
tartományt beállítani. Finom szerkezetekhez ezen belül 
is a magasabb értékek választása a célszer . Az impul-
zushossz egy gerjeszt  villanás hosszát adja meg. Ennek 
értékét a frekvencia korlátozza. Fontos még a vágás 
sebességének és gyorsulásának beállítása. A sebesség 
növelésével romlik a vágási felület min sége. A gyorsu-
lásnak legf képp az ívek vágásánál van szerepe. 
A frekvenciából és a sebességb l kiadódó érték az im-
pulzusok követési távolsága, a lövéstáv. Minél kisebb, 
annál jobb lesz a vágási él felületi min sége. Ha na-
gyobb frekvenciát választunk, nagyobb sebességgel 
érhetjük el ugyanazt a követési távolságot, így gazdasá-
gosabbá tehetjük a gyártási folyamatot. A lézersugár 
egy nyalábtágítón is áthalad. Ez javítja a lézernyaláb 
párhuzamosságát és meghatározza az átmér jét, miel tt 
a vágófejbe jutna. A nyaláb szélességével fordított 
arányban változik a foltátmér  és a fókuszmélység. 
Finom struktúrák vágásakor el nyösebb nagyobb érté-
ket beállítani a nyalábtágítón, viszont ett l érzékenyebb 
lesz a rendszer a fókusztávolság változására. A vágáso-
kat mindig valamilyen gáz bevezetésével végezzük. 
Anyagtól függ en leggyakrabban oxigént, nitrogént, 
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argont, s rített leveg t használunk, melyek nyomását 
külön-külön szükséges beállítani. A munkadarab felett a 
vágógáz terelését úgy kell megoldani, hogy az áramlás 
lamináris legyen. A sugár fókuszálását a vágófejen 
tudjuk beállítani az aktuálisan adott fúvókatávhoz. (A 
fúvókatáv a lemez és a fúvóka közötti távolság). [1, 3] 
 

7. MIKROMEGMUNKÁLÁS  
A GYAKORLATBAN 

 
A mikromegmunkálás fontosságát remekül szemlélteti 
egy ballonnal tágított szívkoszorúér sztent gyártásának 
bemutatása. Kiindulásként el kell készíteni a feladat 3D-
s modelljét, melyb l terítéket képezve rajzként rendel-
kezésünkre áll a kívánt mintázat. Ezután el kell készíte-
nünk a berendezés számára az NC kódot. Ennek során 
számos gyártástechnológiai elgondolást figyelembe kell 
vennünk. Mivel bonyolult kontúrokat alakítunk ki, sok 
bordával, hengeres felületen, segédvágásokat is tervez-
nünk kell. A lézernek minden egyes kódsornál újra be 
kell kapcsolnia, ezért tranziens folyamatok is lehetnek. 
Hogy ezek a vágáson ne legyenek érzékelhet k, 
el furatolást, illetve ahol lehet, megfelel  hosszúságú 
ráfutást kell alkalmazni. A minél rövidebb ciklusid  
érdekében minimalizálni kell az átmozgások hosszát. Ez 
úgy érhet  el, ha nagyjából spirális vonalban haladunk 
végig a hengerpaláston. Az erre a célra kifejlesztett 
szoftverrel beállítjuk a profilozást, majd adott átmér j  
cs re G-kódot generálunk. 

 

1. táblázat: Sztent vágási paraméterek 

Az implantátumot 316 LVM SS korrózióálló acélcs b l 
készítjük el, ami egy biokompatibilis anyag. Csak na-
gyon jó felületi min ség , kis méret- és alakt rés  csö-
vet használhatunk. Miután az átmér höz választott pat-
ronnal a csövet rögzítettük a forgatómotorhoz, vágási 
pozícióba kell állni. 
 

 
3. ábra: Sztent elektronmikroszkópos képe 

Fontos, hogy a motor és a cs  végén lév  befogó pofák 
egy szintben legyenek, és hogy a vágófej a cs  gerincére 
legyen pozícionálva. Sztentek esetén olyan beállításokat 
kell keresnünk, melyek hiba nélkül átvágják a cs  falát, 
de az ehhez szükséges minimumnál nem adnak nagyobb 
energiát. Csak nagyon kis h hatászóna engedhet  meg. 
Itt is a nagy frekvenciát részesítjük el nyben, hiszen jó 
min ség  vágási élt kell produkálnunk. A tesztek során 
kapott optimális paramétereket az 1. táblázat tartalmaz-
za. Mindössze 1,8 mJ a használt energia nagysága, és 
3000 Hz-en vágtunk, ezek tipikusan mikromegmunká-
lási paraméterek. Miután birtokában vagyunk a paramé-
tereknek, meg kell tervezni az anyagtovábbítást, és 
biztosítanunk kell a biztonságos munkavégzés feltétele-
it. A kész sztenteket több lépésben utókezeljük. Az élek 
lekerekítését és a tükörsima felületet elektropolírozással 
tudjuk elérni. A termék elektronmikroszkópos képe a 3. 
ábrán látható. [4, 6] 

 
SUMMARY 

 
The description of stent manufacturing shows  that laser 
technology can ensure the quality of precise, high standard 
products. Some of the requirements can be reached by 
precision turnery, but an effectively operated laser can do it 
cheaper, faster and with less energy. Because of the many 
parameters affecting the cutting, laser microprocessing is a 
challenging, good task for an engineer. This area includes 
many development opportunities, and they probably can stand 
even higher standards in the future. 
 

8. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A sztent gyártás példáján látható, hogy lézeres megmunkálással 
lehetséges precíz és min ségi termékek elkészítése. Igaz, hogy egyes 
követelmények elérhet k – például precíziós esztergálással is, de egy 
hatékonyan üzemeltetett lézer gazdaságosan használható, kisebb 
energiaigénnyel, gyorsabban képes a lemezvágási feladatok ellátására. 
Talán éppen a vágást befolyásoló rengeteg tényez  és a paraméterek 
bonyolult összefüggése miatt ilyen összetett és szép mérnöki feladat a 
lézeres mikromegmunkálás megvalósítása. A terület ezen kívül szá-
mos fejlesztési lehet séget rejt magában, melyekkel az elérhet  min -
ségi követelmények tovább fokozhatók. 
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feszültség 340 V vágógáz oxigén 

frekvencia 3000 Hz gáznyomás 5 bar 

impulzushossz 0,02 ms fúvókatáv 0,2 mm 

sebesség 8 mm/s fókusz 5,25 mm 

gyorsulás 4 mm/s2 teljesítmény 7 W 

lövéstáv 0,002 mm energia 1,8 mJ 

argont, s rített leveg t használunk, melyek nyomását 
külön-külön szükséges beállítani. A munkadarab felett a 
vágógáz terelését úgy kell megoldani, hogy az áramlás 
lamináris legyen. A sugár fókuszálását a vágófejen 
tudjuk beállítani az aktuálisan adott fúvókatávhoz. (A 
fúvókatáv a lemez és a fúvóka közötti távolság). [1, 3] 
 

7. MIKROMEGMUNKÁLÁS  
A GYAKORLATBAN 

 
A mikromegmunkálás fontosságát remekül szemlélteti 
egy ballonnal tágított szívkoszorúér sztent gyártásának 
bemutatása. Kiindulásként el kell készíteni a feladat 3D-
s modelljét, melyb l terítéket képezve rajzként rendel-
kezésünkre áll a kívánt mintázat. Ezután el kell készíte-
nünk a berendezés számára az NC kódot. Ennek során 
számos gyártástechnológiai elgondolást figyelembe kell 
vennünk. Mivel bonyolult kontúrokat alakítunk ki, sok 
bordával, hengeres felületen, segédvágásokat is tervez-
nünk kell. A lézernek minden egyes kódsornál újra be 
kell kapcsolnia, ezért tranziens folyamatok is lehetnek. 
Hogy ezek a vágáson ne legyenek érzékelhet k, 
el furatolást, illetve ahol lehet, megfelel  hosszúságú 
ráfutást kell alkalmazni. A minél rövidebb ciklusid  
érdekében minimalizálni kell az átmozgások hosszát. Ez 
úgy érhet  el, ha nagyjából spirális vonalban haladunk 
végig a hengerpaláston. Az erre a célra kifejlesztett 
szoftverrel beállítjuk a profilozást, majd adott átmér j  
cs re G-kódot generálunk. 

 

1. táblázat: Sztent vágási paraméterek 

Az implantátumot 316 LVM SS korrózióálló acélcs b l 
készítjük el, ami egy biokompatibilis anyag. Csak na-
gyon jó felületi min ség , kis méret- és alakt rés  csö-
vet használhatunk. Miután az átmér höz választott pat-
ronnal a csövet rögzítettük a forgatómotorhoz, vágási 
pozícióba kell állni. 
 

 
3. ábra: Sztent elektronmikroszkópos képe 

Fontos, hogy a motor és a cs  végén lév  befogó pofák 
egy szintben legyenek, és hogy a vágófej a cs  gerincére 
legyen pozícionálva. Sztentek esetén olyan beállításokat 
kell keresnünk, melyek hiba nélkül átvágják a cs  falát, 
de az ehhez szükséges minimumnál nem adnak nagyobb 
energiát. Csak nagyon kis h hatászóna engedhet  meg. 
Itt is a nagy frekvenciát részesítjük el nyben, hiszen jó 
min ség  vágási élt kell produkálnunk. A tesztek során 
kapott optimális paramétereket az 1. táblázat tartalmaz-
za. Mindössze 1,8 mJ a használt energia nagysága, és 
3000 Hz-en vágtunk, ezek tipikusan mikromegmunká-
lási paraméterek. Miután birtokában vagyunk a paramé-
tereknek, meg kell tervezni az anyagtovábbítást, és 
biztosítanunk kell a biztonságos munkavégzés feltétele-
it. A kész sztenteket több lépésben utókezeljük. Az élek 
lekerekítését és a tükörsima felületet elektropolírozással 
tudjuk elérni. A termék elektronmikroszkópos képe a 3. 
ábrán látható. [4, 6] 

 
SUMMARY 

 
The description of stent manufacturing shows  that laser 
technology can ensure the quality of precise, high standard 
products. Some of the requirements can be reached by 
precision turnery, but an effectively operated laser can do it 
cheaper, faster and with less energy. Because of the many 
parameters affecting the cutting, laser microprocessing is a 
challenging, good task for an engineer. This area includes 
many development opportunities, and they probably can stand 
even higher standards in the future. 
 

8. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A sztent gyártás példáján látható, hogy lézeres megmunkálással 
lehetséges precíz és min ségi termékek elkészítése. Igaz, hogy egyes 
követelmények elérhet k – például precíziós esztergálással is, de egy 
hatékonyan üzemeltetett lézer gazdaságosan használható, kisebb 
energiaigénnyel, gyorsabban képes a lemezvágási feladatok ellátására. 
Talán éppen a vágást befolyásoló rengeteg tényez  és a paraméterek 
bonyolult összefüggése miatt ilyen összetett és szép mérnöki feladat a 
lézeres mikromegmunkálás megvalósítása. A terület ezen kívül szá-
mos fejlesztési lehet séget rejt magában, melyekkel az elérhet  min -
ségi követelmények tovább fokozhatók. 
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