
חלונות מגן–חקר כשל 
של מערכות לייזר לחיתוך

גבריאל נחושתן
בודק לייזר מאושר וממונה בטיחות לייזר



רקע כללי

בצפיפותבלייזריםמתאפיינותלחיתוךלייזרמערכות•
.גבוהההספק

מיקרון10.6גלבאורךהיולחיתוךהלייזריםרובבעבר•
מערכותויותריותרהאחרונותבשניםאך)CO2לייזר(

.מיקרון1.06-1.08סביבגלבאורכי,סיבלייזרמכילות

ממקדתהעין,לעיןטובחודרים)1.06µm(אלהגלאורכי•
מלייזרלפגיעהגבוהסיכוןמהוויםובכךביעילותאותם
.זהמסוג



1' דוגמא מס–מערכת לחיתוך בלייזר סיב 



2' דוגמא מס-מערכת לחיתוך בלייזר סיב 



3' דוגמא מס-CO2מערכת לחיתוך בלייזר 



?באיזו רמת סיכון המדובר



נתון מספרי
צריך , במערכות מסוג לייזר סיב שתואר לעיל, כדי להגן על העין•

.להנחית את עוצמת אלומת הלייזר בערך פי מיליון כדי למנוע סיכון

)  התבדרות(למרות פיזור , החזר מהמשטח המעובד10%אפילו •
עלולים להוות סיכון משמעותי לעין בלתי ממוגנת  , האלומה המוחזרת

.של מי שצופה לעבר אלומת הלייזר

עלה חשד , ל מתוצרת סין"בשתי המערכות הראשונות הנ, בפועל•
שקיימת בעיה כאשר על החלונות היה חסר את הסימון המקובל של 

).ההנחתה(נתוני המיגון 



מסנן/ סימון מקובל על חלונות מגן 



כאשר היבואן התבקש להציג אישור שמדובר  
הוא המציא תעודות המעידות  , בחלונות תקניים

.על כך שהחלון עומד בדרישות

אלא ששום דבר בתעודה שהציג לא קישר בין הנתונים  
.בתעודה לבין החלונות המסוימים בהם מדובר

,  את התעודה" המציא"היבואן אכן , מסתבר שבמקרה זה
...מבדיקה של חלון כלשהו



תעודת
COC

:  מרשימה

,אבל

לא שייכת  
לחלון  

בו  
!!מדובר 



בשלב זה פניתי לחוקר  
מאוניברסיטת אריאל כדי  
/  לבדוק את נתוני החלונות 

.מסנני המגן

זאת כדי להזים או לאמת את  
.החששות



אוניברסיטת אריאל  / דוח בדיקת חלון סינון 



אוניברסיטת אריאל  / דוח בדיקת חלון סינון 



:  אוניברסיטת אריאל/ מדוח בדיקת חלון סינון 



:במושגים של אבטחת איכות

FORM (of the window):

FIT:

Function:



ל   ס   י   כ   ו   ם



לעתים קרובות מדי קיימת נטייה לבחור מוצר  
....על פי המחיר

עלול לשלם  ) המחליטלאלרוב (מישהו , ואז
.ביוקר

שיקולים של איכות ובטיחות חייבים לקבל  
.את הכבוד הראוי
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