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W tym dokumencie postaram si¦ w skrócie opisa¢ u»ytkowanie lasera CNC
w Warszawskim Hackerspace. Podstawowym ¹ródªem informacji na temat tego
urz¡dzenia jest regularnie uaktualniana strona projektu na wiki: https://

wiki.hackerspace.pl/projects:lasercutter

0 Laser checklist

1. Sprawd¹ czy wyci¡g pracuje i ±luzy s¡ poprawnie ustawione

2. Sprawd¹ chªodzenie

3. Wsad¹ materiaª do lasera

4. Ustaw odpowiedni¡ moc

5. Zaªaduj plik

6. Ustaw odpowiedni¡ pr¦dko±¢

7. Czekaj i uwa»aj »eby nic nie stan¦ªo w pªomieniach

8. ...

9. PROFIT

1 Podstawy

Przede wszystkim podczas pracy z laserem nale»y przebywa¢ w jego okolicy.
W przypadku zapalenia si¦ materiaªu nale»y urz¡dzenie niezwªocznie wyª¡czy¢
czerwonym "grzybkiem" na froncie, a nast¦pnie opanowa¢ po»ar.

Podczas pracy lasera nie nale»y równie» otwiera¢ jego klapy, je±li nie lubimy
utraty wzroku, skary�kacji oraz raka od niewidzialnych promieni.

Przed rozpocz¦ciem pracy nale»y upewni¢ si¦, »e chªodzenie (baniak za
maszyn¡) dziaªa poprawnie, wyci¡g jest wª¡czony, oraz wszystkie ±luzy w warszta-
cie #4 s¡ w poprawnej pozycji, aby powietrze tra�aªo bezpo±rednio na zewn¡trz
budynku. Tworzenie komory w¦dzarniczej w #4 jest dziaªaniem niepo»¡danym.

∗Aktualna wersja: https://hackerspace.pl/~informatic/laserintro.pdf
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2 Materiaªy

Na laserze mo»na ci¡¢ jedynie odpowiednie do tego materiaªy. Nigdy, abso-
lutnie nigdy nie nale»y wkªada¢ losowego materiaªu do lasera przed sprawdze-
niem czym on wªa±ciwie jest, poniewa» mo»esz zabi¢ laser oraz pªuca/w¡troby
wspóªhakerów.

2.1 Sklejka

Sklejka jest podstawowym materiaªem u»ywanym przy naszym laserze. Grubo±¢
materiaªu nie powinna przekracza¢ 5mm. Sklejka wodoodporna (posiadaj¡ca
wyra¹ne czarne warstwy kleju) jest nieodpowiednia do ci¦cia na laserze,
poniewa» wymaga bardzo du»ej mocy i pozostawia bardzo zw¦glone kraw¦dzie.

Figure 1: Zªa sklejka

Figure 2: Próby ci¦cia na zªej sklejce
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Figure 3: Pozytywna sklejka!

2.2 Tektura, papier

Tektur¦ oraz papier mo»na spokojnie ci¡¢ na laserze. Trzeba u»ywa¢ wzgl¦dnie
wysokiego speed (okoªo 20mm/s), poniewa» materiaª lubi si¦ zacz¡¢ lekko pali¢.

2.3 Szkªo akrylowe

Nie ka»dy plexiglas tnie si¦ wygodnie na laserze. Dobre wyniki mieli±my do tej
pory z materiaªem Artcop AS PMMA XT BB, dost¦pne na Alledrogo. Kon�g-
uracja dost¦pna jest na wiki.

2.4 Inne

http://www.chymist.com/Polymer%20Identification.pdf

Podstawowym testem zdatno±ci materiaªu do ci¦cia jest water test jak wy»ej.
Je±li kawaªek materiaªu wypªywa na powierzchni¦ wody (nale»y pami¦ta¢ równie»
o napi¦ciu powierzchniowym...) prawdopodobnie nie umrzesz zbyt szybko od
jego ci¦cia, ale równie» niekoniecznie oznacza »e b¦dzie to materiaª przyjemny
w obróbce. (np. podobno HDPE lubi si¦ topi¢)

3 Oprogramowanie

Oprogramowanie do obsªugi lasera "CorelLaser" integruje si¦ z Corel Draw X5.
Jego opcje dost¦pne s¡ w pasku w prawym górnym rogu gªównego okna.

Domy±lnym formatem dokumentu jest "Laser", którego wymiary odpowiadaj¡
efektywnej powierzchni roboczej lasera CNC.

W praktyce korzysta si¦ wyª¡cznie z opcji "Cutting" (równie» do engravingu,
za chwil¦ wi¦cej o tym)

3.1 �adowanie plików

Corel potra� ªadowa¢ bezproblemowo pliki PostScript (.ps), EPS, PDF oraz
Corelowe .cdr. Corel potra� równie» ªadowa¢ SVG, aczkolwiek czasami wys-
t¦puj¡ niezidenty�kowane problemy (na przykªad nie jest w stanie wyeksportowa¢
±cie»ek do CorelLaser) - je±li absolutnie musisz zaªadowa¢ .svg i CorelLaser
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Figure 4: Gªówne okno Corel + CorelLaser

Figure 5: Toolbar CorelLaser, od lewej: Kon�guracja, Engraving, Cutting, Re-
set, Pauza, Restart, Stop

odmawia posªusze«stwa, czasami usuni¦cie wszystkich Locked SVG data w Ob-

ject Manager Corela pomaga.
W przypadku exportów z SolveSpace (PDF) wymiary s¡ poprawnie za-

chowane.

3.2 Cutting

Aby normalnie wycina¢ rzeczy na laserze nale»y nacisn¡¢ przycisk Cutting na
toolbarze CorelLaser. W wy±wietlonym oknie kon�guracji eksportu nast¦pnie
nale»y zaakceptowa¢ bez zmieniania »adnych opcji przyciskaj¡c OK.

Nast¦pnie pojawi si¦ okno kon�guracji lasera.
W tym oknie wybra¢ mo»na pr¦dko±¢ posuwu gªowicy (opcja Speed) oraz

wybra¢ pozycj¦ w której wykonane zostanie ci¦cie.
W polu Refer sekcji Common parameters w prawej cz¦±ci okna wybierany

jest punkt odniesienia do pozycjonowania wycinanego elementu. (top-left, cen-
ter, bottom-right, itd.) Nale»y zauwa»y¢, »e wybrany punkt jest ustalany wzgl¦-
dem "bounding box" elementów w dokumencie Corelowym, a nie wzgl¦dem
wymiarów caªego dokumentu.

W polu Style wybra¢ mo»na kolejno±¢ wycinania elementów (standardowa
opcja: inside �rst - pomaga w przypadku wycinania koncentrycznych okr¦gów)
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Figure 6: Okno kon�guracji eksportu

Figure 7: Okno kon�guracji lasera

Element mo»na przesuwa¢ przeci¡gj¡c go mysz¡, lub u»ywaj¡c strzaªek na
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klawiaturze.
Moc lasera ustawia si¦ na panelu pod klap¡.
Ci¦cie rozpoczyna si¦ przyciskiem Starting. Po uruchomieniu zadania mo»na

je zatrzyma¢ czerwonym przyciskiem Stop na pasku CorelLaser. UWAGA:

program prosi o potwierdzenie tej operacji, po czym urz¡dzenie nadal

wykonuje cz¦±¢ zapami¦tanych operacji. Z tego powodu w nagªych

wypadkach laser nale»y wyª¡cza¢ "czerwonym grzybkiem" który odª¡cza

zasilanie od tuby.

Po zako«czeniu wy±wietlany jest komunikat w prawym dolnym rogu ekranu,
a gªowica powinna powróci¢ do lewego górnego rogu pola roboczego.

3.3 Engraving

Caªa operacja w przypadku grawerunku wygl¡da bardzo podobnie. Jedyn¡
ró»nic¡ jest zmiana opcji podczas eksportu. W zakªadce Advanced nale»y
wybra¢ opcj¦ Simulated Fill: Parallel lines lub inne wedle uznania. Standar-
dowa kon�guracja dla Simulated �ll: Parallel lines daje przyzwoite efekty w
przypadku sklejki.

Figure 8: Ustawienie Simulated �ll w zakªadce Advanced okna eksportu

3.4 Mieszanie "Engraving" i "Cutting"

CorelLaser nie posiada »adnego narz¦dzia uªatwiaj¡cego ª¡czenie Engraving
oraz Cutting. W tym celu musimy utworzy¢ sobie w Corelu trzy warstwy na
których b¦dziemy operowa¢: Engraving, Cutting oraz Positioning.
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Eksport konkretnej warstwy mo»na wyª¡czy¢ odznaczaj¡c ikonk¦ drukari w
Object Manager.

Na warstwie Positioning umieszczamy punkt odniesienia który "poª¡czy"
obie warstwy. Mo»e to by¢ po prostu maªy prostok¡t w lewym górnym rogu (w
przypadku wybrania opcji Refer: top-left) Na pozostaªych warstwach umieszczamy
odpowiednie elementy do ci¦cia i grawerunku. Nast¦pnie odznaczamy opcje
tak, aby wyeksportowana zostaªa jedynie warstwa Positioning oraz Engraving.
Ustawiamy przechodzimy przez sekcj¦ Engraving odpowiednio ustawiaj¡c moc
oraz pr¦dko±¢ lasera. Nale»y pami¦ta¢ o poprawnym ustawieniu Refer. Po za-
ko«czeniu engravingu odznaczamy eksport warstwy Engraving, a zaznaczamy
eksport Cutting. Ponownie przechodzimy przez sekcj¦ Cutting, pozostawiaj¡c
takie same ustawienia pozycjonowania jak w pierwszym przej±ciu i ustawiaj¡c
odpowiedni¡ moc i pr¦dko±¢.

W ten sposób uzyskamy element który jednocze±nie posiadaª wygrawerowane
oraz wyci¦te fragmenty.

Je±li cz¦±¢ do wygrawerowania jest wewn¡trz obrysu do wyci¦cia, alter-
natyw¡ jest po prostu dokonanie grawerunku wraz z caªym obrysem, a nast¦pnie
dokonanie ci¦cia samego obrysu. Prawdopodobnie efekt b¦dzie taki sam jak w
przypadku powy»szej metody.

4 Problemostrzelanie aka. Troubleshooting

• Upewnij si¦ »e (pomara«czowy) klucz sprz¦towy jest wsadzony do kom-
putera

• Upewnij si¦ »e niebieski kabel USB mi¦dzy laserem a komputerem jest
podpi¦ty

• Upewnij si¦ »e data jest ustawiona na rok 2015 (it's complicated)

• Upewnij sie »e przeª¡cznik na froncie obudowy lasera jest w pozycji Amper

Emeter

• Upewnij si¦ »e grzybek nie jest wci±ni¦ty

• Have you tried turning it o� and on again?

5 Links

• https://wiki.hackerspace.pl/projects:lasercutter:kerfbend - Kerf
Bending dziaªaTM

• http://makercase.com - Wzgl¦dnie dziaªaj¡cy generator pudeªek

• http://www.123dapp.com/make - Autodesk 123D potra� generowa¢ plany
do ci¦cia na podstawie modeli 3D
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