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מכונות הלייזר פועלות בשני אופנים עיקריים:
 .1חיתוך ו/או צריבה לאורך קווים בהתאם לקובץ ווקטורי שנוצר בתוכנת שרטוט.
הפורמט העיקרי בו מקבלת המכונה קבצים הוא  .DXFפורמטים אחרים אפשריים הם מהפורמטים
הבאים) DXF ,AI :עבודה עם פורמט אחר מ  DXFמחייבת נסיון קודם( .קרן הלייזר עוברת בנתיב המופיע
בשרטוט .כל קו שיופיע בשרטוט ישמש מסלול לקרן הלייזר ,גם אם מדובר במידות ,או בטקסט הסבר.
לפיכך ,יש לשלוח את הקבצים ללא התוספות המיותרות כדי למנוע טעויות וכדי לחסוך בזמן עבודה יקר.
באמצעות שימוש במספר צבעי קו ,ניתן להנחות את המכונה לשנות את עוצמת הקרן ואת מהירות
החיתוך ,כדי לאפשר למשל צריבות בעוצמות שונות וחיתוך באותה ריצה.
 .2צריבה* בהתאם לקובץ גרפי כלשהו ,בתנועה הדומה לזו של מדפסות.
צורת פעולה זו מאפשרת לצרוב תמונות על מגוון חומרים בהתאם לכל קובץ גרפי ,הן ווקטורי )אחד מאלה
שצוינו לעיל( והן קבצי תמונה בפורמט ) BMPשחור לבן(.

קווים כפולים
לעתים קרובות ,כשאנו יוצרים קובץ אוטוקאד ,אנו משרטטים כמה קווים אחד על השני כך שנוצרים קווים כפולים.
מכיוון שקרן הלייזר תעבור בכל מקום שיש קו ,מקומות בהם קווים כפולים יחתכו פעמיים – חיתוך מיותר הגורם
להארכת זמן החיתוך ולתוצאות פחות יפות ומדויקות .מעבר לכך ,מכיוון שמדובר בחומרים דליקים ,נוצרת סכנה
של התלקחות החומר כתוצאה מריכוז אנרגיה באיזור קטן.
ניתן לפתור את בעית הקווים הכפולים באוטוקאד על ידי פעולת  .OVERKILLיש לשים לב כי לפעמים הקווים
הכפולים מסתתרים בשכבות שונות בקובץ -ולכן יש לסמן את אפשרות ההתעלמות משכבות ומצבעים שונים בחלון
האפשרויות שנפתח עם הפעולה.

חומר גלם
חומרים מסוגים שונים מגיבים אחרת ללייזר .בפרספקס קו החיתוך דק יחסית ופני השטח מקבלים גימור חלק
ומדויק לעומת עץ המשחיר במקום החיתוך.
נסיונות חיתוך בחומרים שונים מראים כי ישנם חומרים הניתנים לחיתוך אך בעיתיים :לדוגמא קרטון אפור  3מ"מ,
המשחיר מאוד בזמן החיתוך ויוצר פיח ולכלוך רב על פני השטח.
לכן ,מומלץ לבדוק את החומר הנבחר לפני שרוכשים את כל הכמות ולפני שמגיעים לביצוע העבודה הסופית.

מרחק בין קווים
המרחק שיש לשמור בין קוים בשרטוט משתנה בהתאם לסוג ועובי חומר הגלם .ככלל ניתן לומר ,כי ככל שעובי
החומר עולה ,יש להגדיל את המרחק בין קווי החיתוך .הסיבה לכך היא שככל שהחומר עבה יותר יש להשתמש
בעוצמה יותר גדולה של קרן הליזן לחיתוך -וכאשר מעלים את עוצמת קרן הלייזר ,גדל רוחב החתך.
יחד עם זאת ,חומרים שונים מגיבים אחרת :בנייר  80גרם למשל ,המרחק בין קווי חיתוך יכול להיות פחות מ1-
מ”מ .לעומת זאת ,בפרספקס  0.4מ"מ יש להותיר מרחק של לפחות  2מ”מ בין קווים סמוכים )פחות מזה החומר
נשרף ומאבד צורה(.

שטח החיתוך ומיקום החלקים בשרטוט
לצורך שמירה על קנה מידה ,צרו מלבן בגודל  880X550מ"מ ובתוכו שרטטו את החלקים שאתם מבקשים לחתוך
ו/או לצרוב .ניתן לחסוך בחומר גלם ע"י צימצום המרחקים בין החלקים הנחתכים .מלבן זה ישמש אך ורק לשמירה
על קנה מידה נכון ומניעת טעויות שנוצרות לעיתים במעבר בין תוכנות .אנו נסיר את המלבן מהשרטוט לפני
החיתוך כדי להימנע מחיתוך מיותר )כאמור ,קרן הלייזר תעבור על כל קו שיישאר בשרטוט(.
אנא הקפידו לשמור על מרחק של כ 3 -מ"מ מגבולות המלבן .ו  2.5ס"מ לאזורים הדורשים צריבה.
במקרים בהם יש משמעות למיקום החלקים ביחס לעצמם וביחס לשולי חומר הגלם ,אנא ציינו זאת במפורש.

אפשרויות חיתוך וצריבה
במכונות הלייזר שברשותנו ניתן לבצע פעולות עיבוד שונות בריצה אחת:
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