
 

 

Soldagem por Feixe de Elétrons  

 

Cristiano Vieira Nascimento - E-mail: cvnascimento@barefame.com.br 

 

Soldagem por Feixe de Elétrons (EBW) 

Adequado para soldagem de precisão de todos os metais, soldando juntamente também 
metais dissimilares. Posições: na prática, normalmente plana, mas, teoricamente, todas as 
posições. 

 

Operação e especialidades 

O cátodo de fita intercambiável (molibdênio tungstênio, tântalo) é aquecido a 2000-3000°C. 
Entre o cátodo e o ânodo anelar, se forma rapidamente uma tensão de aceleração de 
150kV é usada (pressão de trabalho ~ 5x10-4 Torr). Os elétrons, que são emitidos do cátodo 
sob estas condições, (emissões atuais de até 250 mA) são focados conicamente pelo 
cilindro “Wehnelt” e passa através da abertura do ânodo, que tem forma de anel. 

Após a passagem pelos seguintes elementos de direção (ponto) de elementos (rolos 
ajustadores, tela, lente, bobina defletora) o feixe atinge o ponto de trabalho.  

Uma mancha de cerca de 0,01 mm2, com uma densidade de potência de 107 W/cm2 
(comparação: a densidade de potência do arco  é ~ 104 W/cm2). 
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Velocidade de soldagem: acima de 3m/min. 

Solda continua: Somente juntas retas com abertura de 0-0,1 mm (com a  aplicação de 
arame de enchimento e movimento oscilante do feixe é possível chanfros com largura de 
até 2 mm) 

Espessura do material: 0,05-200 milímetros em todas as posições, normalmente, plana e 
horizontal. 

Relação entre largura e penetração da solda: 

Soldagem em baixa tensão (kV 50) = 1:8  

Soldagem de alta tensão (kV 50-175) = 1:30 

Vácuo: No tubo de feixe de elétrons 6x10-7 bar. Na câmara de soldagem o objetivo é 
trabalhar a pressão maior, se possível trabalhar com a pressão atmosférica (ainda em 
desenvolvimento). 

A zona termicamente afetada apresenta resultados especiais: Quase nenhum encolhimento 
e sem distorção, método de soldagem de precisão, mas com tendência de  e a não 
formação de grãos grosseiros. 

O feixe de elétrons é também usado para soldagem por fusão e perfuração de furos 
precisos. 

Princípio: 

Um feixe de elétrons, focalizado, acelerado no vácuo pelo aquecimento do cátodo 
(tungstênio, molibdênio ou tântalo), à aproximadamente 60% da velocidade da luz, é usado 
para bombardear a peça, transformando assim aproximadamente 99% da energia cinética 
liberada dos elétrons em calor; o vácuo em que o feixe de elétrons é gerado é de aprox. 10-

4 Torr; a superfície do metal principal vaporiza-se, que por sua vez permite que o feixe 
penetre mais na peça, como o feixe é deslocado ao longo da peça, a poça de fusão se 
solidifica por trás do feixe e uma solda é formada, enquanto novos metais estão sendo 
vaporizados e condensados; uma espessura de peças de até 220 mm pode ser soldada 
sem metal de adição e sem abertura. 

Preparação da solda:  

A área conectada deve ser livre de contaminação de óxidos, não há folga entre as peças 
(junta de topo, por exemplo), a peça deve ser desmagnetizada, a fim de evitar deflexão do 
feixe. 

 

Materiais:  

Boa soldabilidade: aço inoxidável; Al + Al-ligas; Cu + Cu-ligas (sem Zn.); Ti + Ti-ligas;Mo, 
Ta;Pb; Ag, Cu / Ni e outras combinações de materiais com mistura completa. 

Não soldáveis: Cu, Zn, Al com St; Ti com St. 



 

 

Vantagens:  

Alta velocidade de soldagem; sem utilização de metal de adição, na maioria dos casos não 
existe uma preparação especial de solda; ZTA pequena; possibilidade de combinar 
diferentes materiais; automação; profundidade elevada relação à largura; pureza da solda; 
sem corrosão na superfície da solda; variação dimensional por contração; baixa distorção 

Desvantagens: 

Elevados custos de investimento; boas instalações são obrigatórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Soldabilidade de materiais diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referências: 

 

Soldagem e Corte a Laser 

O principio do Laser 

Feixes laser – e a palavra laser em si - é derivada da amplificação de luz estimulada pela 
emissão de radiação. De acordo com esse principio: os feixes de luz com um comprimento 
de onda definido são virtualmente paralelos e são coerentes no tempo e espaço, são 
produzidos com grande intensidade em um ressonador óptico que  
contém um ativo meio laser. Em um laser de CO2, o meio ativo abrange uma mistura de gás 
hélio, nitrogênio e dióxido de carbono que flui através do tubo de descarga do ressonador 
óptico. O gás consumo, % da mistura e qualidade para um laser de CO2 com potência de 
1,5kW é: 85 litros/hora (3,0 scfh), 61% Hélio industrial (99,99% puro), 35% N2/O2 (mix 90-
10) classe industrial (99,99% puro), 4% CO2 (99,5% puro). 

Como o ressonador é selado por dois espelhos, o feixe de luz no eixo óptico do ressonador 
é refletido um no outro, criando, assim, ondas estacionárias. 

As moléculas do gás dióxido de carbono são excitadas por uma descarga elétrica luminosa. 
15 a 20 por cento desta energia de excitação é convertida em radiação útil de um laser 
contínuo com um comprimento de onda de 10,6 µm, pela emissão estimulada de moléculas 
de CO2. Esta radiação está na região infravermelha do espectro e, portanto, é invisível ao 
olho humano. 



 

 

Graças à sua eficiência relativamente elevada de 15 a 20% e os altos índices de potência 
contínua que podem ser alcançados - as classes de desempenho mais comuns variam de 
250 a 1000 W, o laser de CO2 é uma ferramenta ideal para processar materiais. 

 

 

Representação esquemática de um ressonador laser formato U de um laser de CO2, 
juntamente com a tocha de corte. 

 

 

COMPARAÇÃO ENTRE LUZ LASER E LUZ COMUM - Lasers fornecem feixes colimados 
de luz não-divergentes, que podem ser propagadas a grandes distâncias e, em seguida, 
concentrado com o uso de uma lente de focalização. Luz comum dispersa tão rapidamente 
que não tem qualquer eficácia de energia focada. 

Embora a saída do mesmo laser multi-quilowatt produz densidades de potência superiores 
a 100 watts por polegada quadrada, este feixe "cru" (sem foco) tem relativamente pouco 
efeito sobre uma chapa de metal. O aço de fato tende a refletir pelo menos 90% de luz 
infravermelha desta densidade de potência. No entanto, se o feixe é transmitido através de 
uma lente concentrada, a situação muda. Toda a potência de um feixe de laser 1-2 
quilowatt pode ser concentrada sobre uma mancha de 0.010 "(0,25 mm) de diâmetro no 
ponto focal. A densidade de potência é agora superior a 10 milhões de watts por centímetro 
quadrado. Um pedaço de aço colocado no caminho desta densidade de potência não será 
capaz de dissipar a energia de uma área tão pequena, por isso fundo. Quando se funde, a 
refletividade das gotas aumenta substancialmente a potência transmitida ao aço. 



 

 

Tipos de laser 

O calor que é produzido por um laser é de uma forma muito curta, de intensa explosão de 
energia ou de um fluxo constante de energia constante. Embora haja alguma sobreposição 
aplicações, não existem áreas específicas onde cada um, laser pulsado e uma onda-
contínua (CW) são mais adequados.  

Pulsando implica que meio ativo do laser (para o qual ele é nomeado) é excitado por uma 
resposta muito rápida estímulo. Isso permite que o laser para transmitir a explosão de 
energia por um período breve de tempo (geralmente entorno de centenas de 
microssegundos).  

Dois tipos de pulsos estão disponíveis - reforçado e fechado. Com a operação de pulso 
reforçado, as maiores correntes de pulsos são geradas para excitar a mistura de gases, 
resultando em potência de pico 4 a 8 vezes a potência nominal de onda-contínua. Isso 
permite que um laser de baixa e média energia (CW), pode conseguir energia suficiente 
para atingir temperaturas de vaporização para a maioria dos materiais. Na operação 
fechado, a corrente é ligada e desligada, resultando em uma saída pulsante em que a 
potência de pico é na melhor das hipóteses um pouco maior do que a potência média da 
onda-contínua.  

Em ambos os casos, o pulso de curta duração resultante garante um calor mínimo, 
particularmente importante para peças sensíveis à distorção. No entanto, a ação de 
pulsação tende baixa velocidade de trabalho devido aos ciclos (a porcentagem de tempo 
que o laser emite energia durante o corte), que são geralmente cerca de 50% menores. 
Corte exige pulsos sobrepostos para produzir arestas retas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laser de onda-contínua (CW) mantém a sua energia durante todo o período atuante (100% 
do ciclo). A principal vantagem das operações de onda-contínua é que há uma maior 
quantidade de energia por unidade de tempo. Isto eleva a velocidade de trabalho, 
consideravelmente, mais rápido do que aqueles para o modo pulsado. Embora não haja 
entrada de mais calor na peça, a qualidade do acabamento resultante (25-250 micro 
polegadas) é comparável a um corte pulsante na maioria dos materiais. 

Modo - A seção transversal de um perfil de feixe laser é comumente referida como seu 
modo. Descrita em termos de TEM (Transverse Electromagnetic Mode), o modo é 
relacionado com a capacidade de o feixe ser focalizado. É também comparável com o 
ângulo de corte de uma ferramenta. A menor disposição ou o modo de referencia é o 
TEMoo, do qual o perfil do feixe simula uma curva de distribuição de Gauss. Aproximação 
desse Modo de distribuição de energia pode ser feita focalizando o feixe até o teórico ponto 
mínimo e apresentar a mais nítida densidade de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta distribuição ou perfil de feixe multi-modo são caracterizados por uma tendência de se 
espalhar a certa distância do centro do feixe. O ponto resultante é maior com este modo 
causando menor concentração de energia. Portanto, lasers de modo de alta distribuição 
são considerados ferramentas de corte mediana, comparado com modo laser de baixa 
distribuição de potência equivalente.  

 

MODO DE BAIXA DISTRIBUIÇÃO – 

Perfis da distribuição de energia de um 

feixe laser que se aproxima de uma 

curva de distribuição de Gauss são 

bem focadas para alcançar uma alta 

concentração de energia do feixe. 

 

MULTI-MODO - A combinação de 

modos de alta distribuição um feixe de 

laser fornecem mais distribuição 

uniforme de energia. Este perfil é  

mais desejável para a soldagem 

sobreposta e Tratamento Térmico. 

 



 

 

 

 

Princípio do laser 

 

[1] Mistura de gases He/N2/CO2 
[2] Espelho totalmente reflexivo  
[3] Eletrodos 
[4] Bomba de vácuo  
[5] Refletor parcial (Espelho de saída) 
[6] Tubo de descarga 

[7] Trocador de calor 
[8] Soprado 
[9] Feixe do laser 
[10] Espelho 45 ° de deflexão  
[11] Lentes 
[12] Bico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um sistema laser modular compreende diferentes classes de desempenho. 



 

 

Soldagem a Laser. 

Na maioria das aplicações de soldagem a laser, a energia é transmitida para o 
material através de um processo conhecido como keyholing. A energia do laser de 
ataque é concentrada em um ponto para permitir a fusão do local até aquecer ao 
ponto de ebulição, formando um furo no metal. Esta cavidade vaporizada cheia de gás 
metálico ionizado é um eficaz absorvedor, prendendo cerca de 95 por cento da 
potência do laser em um volume cilíndrico chamado de keyhole. O keyhole atinge 
temperaturas de até 25.000°C, e é o principal motivo da soldagem a laser ser tão 
eficiente. O calor é transferido para fora do keyhole, em vez de partir da superfície 
para baixo, formando uma região fundida em torno do vapor. Como o feixe se desloca 
em relação à peça, o metal fundido preenche por trás do buraco e se solidifica, 
formando a solda. Tudo isso acontece muito rapidamente, de forma que as 
velocidades de soldagem de centenas de centímetros por minuto são facilmente 
alcançadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYHOLING - Soldagem a laser envolve a união da energia em uma peça através da 
geração de um furo vaporizado. Como o feixe é deslocado em relação ao material, o 
fluxo de metal fundido em volta do furo vaporizado de solidifica em um característico 
cordão padrão. 

Na soldagem a laser, o metal fundido não é expelido por uma poderosa corrente de 
gás, mas é apenas protegido da oxidação com o auxílio de uma cortina de gás de 
proteção. Quando a densidade de energia sobre uma peça é acima de 2 MW/cm2, um 
luminoso plasma azul é aceso sobre a superfície  que causa um aumento dramático 
na quantidade de radiação laser da união. O resultado é chamado "efeito da soldagem 
de penetração profunda", ou seja, o metal fundido não tem uma forma hemisférica, 
mas são produzidas formas muito estreitas e profundas. Ao elevar a densidade de 
potência para mais de 50 MW/cm2, o plasma perde suas propriedades positivas e 
começa a absorver uma radiação laser tão intensa que protege completamente a 
peça. Como resultado, o processo da operação não pode  ser observado e controlado. 

Portanto, parâmetros para um laser estável são necessários para obter resultados 
satisfatórios na soldagem. Como a densidade de energia desempenha um papel 
fundamental, não só a energia do laser é importante, mas também, a estabilidade é 
um importante fator. Para garantir que o sistema de focagem não seja contaminado 
durante o processo de produção, deve-se manter uma distância mínima da peça. 



 

 

Como resultado, o diâmetro do ponto focal é limitado. Deste modo, as densidades de 
potência mais favoráveis para um laser estão entre 2 a 5 KW. 

Comparando com os processos convencionais de soldagem, a soldagem a laser 
oferece as seguintes vantagens:  
- ZTA estreita (zona afetada pelo calor).  
- Praticamente não tem distorção na peça. 
- Potencial para alto grau de automação (através de CNC e da utilização de robôs)  
- Simplicidade na integração dentro de linhas de produção existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potência - A potência é o fator mais importante no processo de soldagem. Ele controla 
tanto o limite de penetração como a velocidades de soldagem. Em muitas aplicações, 
a potência nominal máxima de, digamos, um laser de 1500 watts é focalizada sobre a 
peça, a fim de alcançar o potencial máximo de processamento da unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando o fecaixe 

laser/eletron  

incide sobre a peça, 

a energia 

cinética/óptica é 

transformada em calor 

que provoca a fusão 
e evaporação do 
material 

 

A alta pressão do 

vapor forma uma 

depressão no metal 

fundido permitindo 

que o feixe 

penetre. 

 

Um vapor capilar 

estável é  

produzido, cercado 

por uma parede de 

material fundido 

 

Após a solidificação, 

dependendo o tipo de 

processo de operação,  

se forma um pequeno 

furo, caso da solda, 

ou, no caso de corte 

a laser, um entalhe 

de corte é o 

resultado final 

 



 

 

Velocidade - O segundo controle primário sobre a penetração de solda é dada pela 
velocidade de deslocamento. Normalmente, a penetração máxima de um laser ocorre 
em velocidades de 25 a 30 centímetros por minuto (630-750 mm/min.). Sem 
surpresas, aumentando a velocidade se reduz a penetração. Também reduz a largura 
de solda e produzem abruptos gradientes térmicos, o que estreita a ZTA. Acima de 
cerca de 1000 polegadas por minuto (25 metros por minuto), a viscosidade do metal 
líquido na poça de fusão impede o fluxo de qualquer solda. 

Gás de proteção - Alguns gases inertes são utilizados na maioria dos processos de 
soldagem para proteger a poça de fusão. A soldagem a laser de alguns materiais pode 
ser feito sem qualquer proteção se a oxidação da superfície for aceitável, mas na 
maioria das aplicações utiliza-se hélio ou argônio para a proteção. 

O gás hélio não ioniza rapidamente. Isso o mantém transparente, permitindo que o 
feixe de elétrons alcance a energia para o trabalho. Isto faz dele o gás mais eficiente 
para a soldagem a laser. 

Argônio é mais barato e protege melhor devido à sua densidade, mas é ionizado pelo 
plasma e torna-se parcialmente opaco ao feixe. Isso reduz a energia disponível na 
solda e, conseqüentemente, reduz a velocidade e capacidade de penetração. A 
superfície da solda, no entanto, tende a ser mais suave do que com o uso de hélio. 

Uma função secundária do gás de proteção é proteger a lente de focalização. A lente, 
que concentra a energia do laser, é necessariamente próxima do keyhole, do qual o 
vapor de metal fundido é emitido com considerável força. Em lasers de baixa e média 
potência (até 1500 watts), um fluxo de gás co-axial ao feixe do laser pode impedir esse 
material de bater na lente, protegendo simultaneamente a solda. Em laser multi-modos 
a matéria é ejetada mais violentamente e proteção separada é necessária para a lente 
e a solda.  

 
COMPARAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO DA VARIAÇÃO FOCAL DAS LENTES- A escolha de uma lente 
adequada implica em um compromisso com a de efetividade, a potência util. Embora 
comprimentos mais curtos forneçam pontos de diâmetros menores, com maior 
concentração de energia, eles têm mais restrição na profundidade do campo. 



 

 

Posição do Ponto Focal 

A localização da posição de ponto focal é fundamental para manter a densidade de 
potência adequada. Além disso, o posicionamento do ponto focal com relação à 
superfície da junta permite ao usuário controlar a largura e penetração do cordão de 
solda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posição do Ponto Focal. Na superfície do material (polegadas) 

 

O EFEITO DO POSICIONAMENTO DO PONTO FOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

Aço médio carbono; 3 mm   titânio; 3 mm 

3 kW; 30 mm/s     2,6 kW; 50 mm/s 



 

 

Junta de Topo 

A questão mais importante em juntas de topo se relaciona com a precisão. O feixe do 
laser deve estar alinhado com  a junta, normalmente dentro de 1/4 da largura de solda. 
Uma vez que larguras de soldagem a laser de 0.010” à 0.020” são comuns, boas 
ferramentas e peças com repetibilidade são necessárias. Além disso, as juntas devem 
se encaixar com precisão. Estas limitações tendem a restringir a produção de juntas a 
peças circulares, que podem ser torneadas com certas tolerâncias e ajustadas sob 
pressão, antes da soldagem. 

Junta sobreposta 

Elas permitem uma maior tolerância do que as juntas de topo. A capacidade de 
penetração do laser permite a solda atravesse uma peça para o material subjacente. É 
melhor que chapas superiores sejam finas, porque a fusão da parte de cima da junta 
não é útil. A maioria das soldas de juntas sobrepostas são feitas através de 0.040" ou 
metal diluente. 

 

 

CONVENIÊNCIA DOS MATERIAIS PARA SOLDAGEM A LASER C02. 

Satisfatório    Razoável   Insatisfatório 

Aço baixo carbono  Alumínio Aço galvanizado 

Aço Inox Cobre Aço Efervecente 

Inconel 625 Kovar(Ni-Co)   Latão 

Bronze Silício   Aço Ferramenta Zinco 

Titânio Médio para Alto Prata 

Tântalo   Aço Carbono   Ouro 

Zircônio   Inconel 718  

  



 

 

Corte Laser 

Neste processo de corte térmico, o feixe de laser focado tão precisamente por uma 
lente refrigerada à água, que a densidade de potência no ponto atinge mais de 5 
MW/cm2  

Quando o feixe laser é focalizado em um ponto sobre a superfície da peça, o material 
sob esse ponto parcialmente se vaporiza. O pequeno furo resultante é cercado por 
material fundido, que é constantemente ejetado durante o processo de corte por uma 
corrente de gás. Geralmente é utilizado o oxigênio quando o material é um metal, a fim 
de gerar uma energia adicional através de oxidação exotérmica. No caso de materiais 
combustíveis, por outro lado, é usado um gás inerte (nitrogênio normalmente). 

A alta velocidade do jato de gás serve principalmente para:  

1) Auxiliar na remoção de material, expulsando o excesso de material 
através da parte de baixo da peça; 

2)  Proteger a lente de respingos ejetados da zona de corte; 

3) Auxiliar no processo de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

Aços Carbono 

Aços convencionais de até 0.4"(10 mm) são cortados razoavelmente bem no corte a 
laser assistido por oxigênio. Os cortes são estreitos (tão pouco quanto 0.004"(0,1 mm) 
para chapas finas) e a ZTA resultante é insignificante, principalmente para os aços 
doce e baixo carbono. Ao mesmo tempo, as bordas de corte são lisas, limpas e 
esquadrejadas. 

Foi constatado que a presença de bolsões de fósforo e enxofre no aço doce pode 
causar defeitos ao longo do corte. Como tal, a utilização de aços de baixa impureza 
(por exemplo - laminados a frio) resultará em melhor qualidade da borda sobre os 
resultados obtidos com o material laminado a quente. O maior teor de carbono dentro 
de um aço, da a ele uma ligeira melhoria na qualidade da borda e o aço estará sujeito 
a um aumento da ZTA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aços Inoxidáveis 

Lasers têm se mostrado ferramentas de corte viável para a fabricação de 
componentes de chapas de aço inoxidável. A entrada de calor do feixe de laser 
controlada serve para minimizar a ZTA ao longo do corte, ajudando assim o material 
manter sua resistência à corrosão. Visto que o aço inoxidável não reage com o 
oxigênio, ele não auxilia de forma tão eficiente como no corte do aço doce e 
velocidades de corte para os aços inoxidáveis são ligeiramente mais lentas do que as 
de aços comuns. À custa de até 50% da velocidade de corte usando o oxigênio, um 
gás inerte pode ser empregado para obter uma "fusão perfeita", livre de óxidos ao 
longo do corte. Quanto à qualidade do corte; aços inoxidáveis martensíticos e ferríticos 
fornecem bordas limpas e lisas. A presença de níquel em aços inoxidáveis 
austeníticos afeta a união de energia e a transferência para dentro do material. 
Especificamente, a viscosidade do níquel fundido, gerado durante a ação de corte, o 
faz migrar e aderir à parte traseira do corte. Embora o uso de jatos de gás de altas 
velocidades podem efetivamente eliminar a escória para materiais de até 0.040"(1,0 
mm) de espessura. Depósitos de escórias até 0.020"(0,5 mm) estão geralmente 
presentes em seções de espessuras maiores. 

 



 

 

Ligas de Alumínio 

Devido à sua alta condutividade térmica e sua alta refletividade a um determinado 
comprimento de onda do laser CO2, o alumínio exige uma intensidade 
consideravelmente maior de energia do laser, a fim de, iniciar o corte em relação ao 
aço. Isso significa a necessidade de um feixe de laser possuir qualidade excepcional e 
ser capaz de produzir pelo menos 500 watts potência, Além de um preciso controle de 
foco. Devido à reduzida eficiência de união molecular, lasers até 1 a 2 quilowatts são 
limitados ao corte de espessuras sob 0.150 "(3,8 mm). Durante o processo de corte, o 
gás auxiliar serve principalmente para expulsar o metal fundido da zona de corte. Isso 
ajuda a produzir qualidade de borda, que é geralmente superior à produzida por uma 
serra de fita. No entanto, o material fundido tende a fluir ao longo da borda e se 
agarrar à parte traseira do corte. Embora esta escória seja facilmente removida, há, 
também trincas intergranulares que aparecem na superfície de corte em algumas 
ligas. Preocupação com a presença de microfissuras tem impedido o uso de lasers 
para a fabricação de elementos estruturais, tais como aviões. 

 

 

 

Que materiais podem ser cortados?  

O laser de CO2 pode ser usado para cortar uma grande variedade de materiais, por 
exemplo, aços e ligas de aço, chapa galvanizada, aço inoxidável, temperado, 
revestimento metálico ou aço revestido de plástico, bem como titânio, nióbio, tântalo, 
níquel e ligas destes metais. O laser também pode ser usado para o corte de um 
grande número de plásticos, couro, bem como madeira, borracha, algodão, 
papelão/papel e vários materiais cerâmicos. 

Comparações de custo de produção com outros métodos de corte, muitas vezes, 
revelam que o laser é uma alternativa econômica. Isto é devido principalmente aos 
custos dos ferramentais de punção e corte na chapa. Mas o laser é também mais 
econômico para complexos cortes de formas tridimensionais de vidro, acrílico e 
madeira, que são normalmente serradas. O laser também corta materiais frágeis (por 
exemplo: cerâmica) que não podem ser cortadas ou puncionadas. O corte por jato de 
água compete com o laser no corte de muitos materiais não metálicos, mas tem o 
inconveniente que não pode ser utilizado quando o material é sensível à umidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela de corte. 

 

 * Potência o Laser P = 200 W 

d – Espessura do material em milímetros 

v – Velocidade de corte com laser CO2  potência de 500 W na peça. 

s – Rasgo do corte em milímetros 

q = v d/P  Fórmula de corte usada para calcular a máxima velocidade de corte v = q 

P/d; onde P é a potencia do laser na peça em W. 

 



 

 

Endurecimento 

Os materiais podem ser endurecidos por tratamento de sua superfície pela radiação 
do laser. Normalmente, as superfícies são pré-tratadas por aplicação de uma camada 
de tinta absorvente para aumentar a absorção dos raios laser. Com o feixe laser, é 
possível aquecer as superfícies de peças grandes em certos pontos tão intensamente 
que a temperatura ultrapasse a temperatura de austenização. Na seqüência de 
resfriamento igualmente rápido, conduzindo o material para temperatura de origem, 
forma uma estrutura martensítica. Lasers com potências até 15 kW são utilizados para 
estes processos de pesquisa e aplicações industriais. 

Revestimento 

Com tais lasers de alta potência, também é possível fundir camadas finas de ligas 
para produzir revestimentos em superfícies. 

Folhas de dados e informações 
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