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Mis on laserlõikus?

Laserlõikus on tootmisprotsess, mis kasutab materjalide lõikamiseks laserkiirt*.

*Sõna “laser” tuleneb lühendina i.k. “light amplification by stimulated emission of radiation”. 
Eesti keeles oleks samassõna “kõssa” ehk “kiirguse õhutamine sunnitud siirete abil”



Kasutusvaldkonnad



Kasutusvaldkonnad



Kasutusvaldkonnad



Kasutusvaldkonnad



Kasutusvaldkonnad



Kasutusvaldkonnad



Kasutusvaldkonnad



Laserlõikuse plussid

● Tarkvara väga lihtne kasutada ja ei vaja suurt väljaõpet.
● Õhemate materjalide lõikamine on enamasti kiirem kui CNC freesimise puhul.
● Erinevalt CNC freesimisest, ei teki tohutus koguses tolmu.
● Lõiked on täpsed.
● Graveerimine lihtsam kui muude tootmismeetoditega.
● Materjali ei pea kinnitama alusele.
● Puhtam lõikeserv enamus materjalide puhul.



Laserlõikuse miinused

● Ei saa teostada 3D-lõikeid / süvendeid - selleks on CNC freespingid.
● Energiakulukad.
● Materjali paksus piiratud.
● Laserlõikuspingid vajavad regulaarset hooldamist ja puhastust .
● Laserlõikuspink vajab suitsu äratõmmet või filtreerimissüstemi.
● Puidu puhul jääb serv põlenud.



Laserlõikuse liigid

● Dioodlaserid
○ Kompaktsemad, kuid vähene võimsus.

● CO2 tuubi baasil laserid*
○ Hea võimsusega, kuid vajavad rohkem ruumi peeglite jaoks ning jahutust 

(vesi/õhk).

● Fiiberlaserid
○ Võimsad ja efektiivsed. Lõikavad metalle, kuid mitte plaste/puitu.

* CO2 laserid on kõige sobilikumad vineeri, plasti, kartongi jms. lõikamiseks mõõdukas mahus



Kuidas töötab CO2 laserlõikuspink

Allikas: https://www.artisanmodelmakers.co.uk/blog/how-does-co2-laser-cutting-work/



Laserlõikuspingi meelespea

● Ära jäta laserpinki järelvalveta.
● Kunagi ära vaata ilma kaitsevahenditeta laserkiirt.
● Laserpink hoia puhtana, peale igat kasutamist koristada jäägid laseri tööpinna alt.
● Näpud hoida laseri peast kaugele (enamik masinaid ei luba avada töö alal masina kaant).
● Äratõmme peab olema piisav.
● Fookus peab olema seatud alati materjali pinnal või äärmisel juhul paksude materjalide 

puhul materjali keskel.
● Laserpingi peeglid ja läätsed hoida puhtana ja kalibreeritud (laserkiir peab jõudma läätse 

keskpunkti igas tööala nurgas).
● Uuri alati enne uue materjali lõikamist kas seda tohib üldse laseriga lõigata? Osad 

materjalid eritavad mürgiseid/söövitavaid gaase (nagu nt. PVC / PVB / epoksiid / 
karbonfiiber jpm).



Tarkvara

Disainiks:

● Autodesk Fusion 360 (koolidele tasuta)
● LibreCad (tasuta
● Inkscape (tasuta)
● Gimp (tasuta)
● Corel draw
● Adobe Illustrator

Laseri juhtimiseks igal tootjal oma tarkvara. FLUX seeria pinkidel Beam Studio, 
levinud ka Hiina pinkidel RDWorks.



Miks kasutada laserlõikust koolis?

● Väga lihtne alustada - õpilane jõuab kasvõi ühe õppetunni jooksul joonisest 
tulemuseni.

● Võimalik täiendada traditsioonilist puutööd - nt. graveerida nimi pliiatsitopsile.
● Tekitab õpilastes huvi tootmistehnoloogiate vastu.
● Laserlõikus on üks levinuim tootmismeetod tööstuses - selle tundmine on vajalik.
● Esmane kokkupuude, kuidas luua tootmiseks vajalikke faile. 
● Saab kasutada laserlõikuspinki ka kooli auhindade ja meenete valmistamiseks.



Ideid töödeks

1. Võtmehoidjad (vineerist / pleksiklaasist / nahast / roostevabast terasest jms.)
2. Graveeringud tehtud töödele.
3. Kella valmistamine.
4. Male/kabe lauad ja nupud.
5. Labürindi loomine.
6. Teha makette oma majast/korterist/toast.
7. LED valgustusega silte (graveerida pleksiklaasile, LED tuled alla alusplaadi sisse).
8. Graveerida ja lõigata välja puslesid.
9. Lõigata välja karpe ehete / kingituste jaoks.
10. Teha koolisisene ideekonkurss mille raames peavad õpilased mõtlema välja koolile meene.
11. Õpilasfirmad saavad kasutada laserpinki oma toodete loomiseks ja tootmiseks. 







Kasulikud failigeneraatorid internetis
● Pusle generaator (väljastab SVG faili): https://draradech.github.io/jigsaw/index.html
● Karpide/kastide/tappide generaatorid:

○ https://www.festi.info/boxes.py/index.html
○ https://www.makercase.com/
○ https://makeabox.io/
○ http://jeromeleary.com/laser/

● Ruumiliste paberist karpide/kujundite generaator: https://www.templatemaker.nl/
● Hammasrataste generaatorid:

○ http://hessmer.org/gears/InvoluteSpurGearBuilder.html
○ http://www.jeromeleary.com/gears/

● Labürindi generaatorid:
○ https://adashrod.github.io/LaserCutMazes/welcome
○ http://www.mazegenerator.net/

● Joonlaua generaator: http://robbbb.github.io/VectorRuler/
● Detailide paigutuse optimeerimine: https://svgnest.com/
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Projektipangad internetis
● https://dmkt.io/
● https://www.instructables.com/search/projects/all/all/?q=laser%20cut&projects=all
● https://www.thingiverse.com/search?q=laser+cut&page=1&type=things&sort=relevant
● https://www.dxfdownloads.com/category/free/
● https://laser-templates.com/collections/free-templates
● https://vectorsart.com/
● https://www.craftsmanspace.com/free-projects
● https://www.ponoko.com/free-laser-cutting-files-templates
● https://www.dxfforcnc.com/collections/free-dxf-

fileshttps://www.dxfforcnc.com/collections/free-dxf-files
● https://3axis.co/
● https://www.troteclaser.com/en/knowledge/do-it-yourself-samples/
● https://cncfile.net/
● https://dxfpatterns.com/
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FLUX Laserlõikuspingid

● FLUX Beamo. 30W,  tööala 300x210 mm. 2195€ + km.
● FLUX Beambox. 40W, tööala 400x375 mm. 3495€ + km.
● FLUX Beambox Pro. 50W, tööala 600x375 mm. 4495€ + km.
● FLUX Beambox HEXA. 60W, tööala 730x410 mm. 6695€ + km.

Saadaval ka pöörlev moodul ning õhu filtreerimissüsteem Beam Air (999€ + km). 

Hetkel pakume 10% soodushinda kuni 04.11.22 ainult haridusasutustele!



FLUX Laserlõikuspingid

● Integreeritud kaamera - aitab määrata materjali/tooriku asukoha
● Sisseehitatud vesijahutus.
● Sisseehitatud ventilatsioon.
● Tasuta Beam Studio tarkvara.
● Puutetundlik ekraan.
● Wifi/Ethernet ühilduvus.
● Lai kasutajaskond + tugi otse Eestist ja Euroopast.
● Automaatne fookuskauguse seadja (HEXA versioonil).



Näidistöö: tempel
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Ava arvutis Beam Studio või mine lehele http://studio.flux3dp.com/

http://studio.flux3dp.com/


Liigume edasi tehnoloogiaõpetuse ruumidesse.

Aitäh!

Priit Norak
info@3dkoda.ee
+372 51927800

mailto:info@3dkoda.ee
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