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Resum 

El projecte que aquí es presenta és l’estudi de les relacions entre els paràmetres d’entrada 

del procés de tall amb làser Nd:YAG i l’efecte que tenen en les característiques de qualitat 

de la peça. El làser Nd:YAG és un làser de granat d’itri i alumini dopat amb neodimi amb una 

longitud d’ona de 1064 nm. En els últims anys, la creixent tendència per produir peces 

petites de geometries complexes ha afavorit el desenvolupament del tall amb aquest làser 

per la seva precisió i bones propietats mecàniques. 

Primerament, s’ha redactat una breu descripció dels fonaments de la tecnologia làser així 

com dels tipus de làsers més importants. S’ha fet una recerca d’informació sobre el procés 

de tall, concretament, del mecanitzat amb làser Nd:YAG, i les investigacions més 

significatives que s’han dut a terme fins ara. 

Tot seguit, s’ha desenvolupat un disseny d’experiments per tal de fer una optimització del 

procés de tall. S’han analitzat tots els paràmetres que intervenen en el procés i s’han 

establert els valors que prenen en l’experimentació. Els factors que s’han escollit són la 

freqüència, l’amplitud del pols, el voltatge i la velocitat d’avanç, mentre que les variables 

resposta han sigut la rugositat, la rebava i la zona afectada tèrmicament.  

Un cop fet els experiments amb les diferents condicions de tall, s’han mesurat les 

característiques de qualitat de les peces. L’anàlisi dels resultats obtinguts evidencia que per 

aconseguir una reducció de la rugositat cal establir el valor del voltatge, la freqüència i 

l’amplitud del pols en un nivell baix, mentre que per disminuir la rebava formada, cal 

augmentar el voltatge i la velocitat d’avanç fins al nivell alt. 

Per acabar, en un estudi econòmic s’han establert els costos associats al projecte i en un 

estudi d’impacte ambiental s’ha detallat com la seva elaboració ha afectat al medi ambient. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objectius del projecte 

L’objecte d’estudi del present projecte és l’optimització del procés de tall amb làser per tal 

d’obtenir productes amb una millor qualitat. L’estudi està dedicat a trobar les relacions 

existents entre els paràmetres d’entrada del procés i les característiques de qualitat de la 

peça mecanitzada. Per tal d’aconseguir-ho, cal abans proposar altres objectius secundaris 

més específics però igualment importants: 

- Aprendre els fonaments de la tecnologia làser així com el procés de tall amb làser 

Nd:YAG 

- Fer una recerca de les investigacions més significatives que s’han realitzat fins ara 

o s’estan duent a terme sobre el sector del tall amb làser i l’optimització de 

paràmetres 

- Conèixer el funcionament dels aparells de mesura de les característiques de 

qualitat 

- Realitzar un disseny d’experiments que sigui d’utilitat per a l’anàlisi de les dades 

recollides 

- Analitzar i interpretar els resultats obtinguts i prendre decisions de com actuar 

basades en les conclusions extretes de l’estudi 

Amb el compliment de tots aquests objectius es pretén finalment que la utilització de la 

màquina de tall amb làser Nd:YAG sigui més eficient que fins ara en fer servir unes 

condicions de tall òptimes. 

1.2. Abast del projecte 

Aquest projecte estudia un procés concret de fabricació de peces d’una empresa. No es 

pretén fer un estudi extens del funcionament intern ni l’activitat en concret de l’empresa. 

La planificació del projecte només engloba un primer estudi preliminar per fer una presa de 

contacte amb l’efecte i les relacions entre els paràmetres de tall i les característiques de 

qualitat. Les conclusions extretes de l’estudi determinaran el treball i anàlisi futurs que són 

necessaris per continuar amb els objectius generals plantejats. Per tant, hi ha disponibles 

uns recursos tant materials com temporals que cal aprofitar al màxim però que poden no ser 

suficients per fer un estudi exhaustiu de tots els paràmetres que intervenen en el tall amb 

làser. 
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2. INTRODUCCIÓ A LA TECNOLOGIA LÀSER 

La paraula “làser” és l’acrònim anglès de Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation (amplificació de llum per emissió estimulada de radiació). Bàsicament, el làser és 

un feix de radiació electromagnètica que utilitza un efecte quàntic, l’emissió estimulada, per 

emetre un raig de llum coherent, convergent i monocromàtic amb una longitud d’ona que 

varia des del rang ultraviolat fins l’infraroig. 

2.1. Història del làser 

Al 1916, l’Albert Einstein va establir els fonaments per al desenvolupament dels làsers 

utilitzant la llei de radiació de Max Planck, basada en els conceptes de radiació per emissió 

espontània i induïda. Però va ser Rudolf Ladenburg quan al 1928 va confirmar per primer 

cop el fenomen de la radiació per emissió estimulada. No obstant això, no va ser fins 

després de la Segona Guerra Mundial quan es va demostrar definitivament per Willis 

Eugene Lamb i R.C. Rutherford. [20] 

El primer làser desenvolupat va ser un de rubí i va funcionar per primera vegada al maig de 

1960. Va ser construït per Theodore Maiman, però la publicació dels seus resultats amb 

retard va possibilitar el desenvolupament d’altres investigacions. Per això, a Townes i Arthur 

Leonars Schawlow també se’ls considera com a inventors del làser, que van patentar al 

1960. [4] 

Els làsers actualment tenen aplicació en la majoria de camps d’enginyeria, medicina, 

electrònica, etc., on una o més de les propietats úniques de la radiació làser són realment 

interessants. Per tal de posar de manifest l’aplicabilitat i la capacitat que té el làser en 

qualsevol aplicació, cal entendre el seu mecanisme bàsic de funcionament i les propietats 

fonamentals de la radiació làser. Els aspectes bàsics de la radiació làser juntament amb els 

tipus més importants de làsers es descriuen breument en aquest capítol. 

2.2. Principis fonamentals del funcionament del làser 

Els tres processos bàsics requerits per produir un feix de llum làser són l’emissió estimulada, 

la inversió de població i l’amplificació òptica.  

2.2.1. Emissió estimulada 

L’amplificació de la llum i la generació del làser s’aconsegueixen gràcies a la interacció dels 

àtoms i les molècules del medi actiu amb el camp electromagnètic de la font de bombeig. 
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Els sistemes atòmics, com ara els àtoms, ions i molècules, només poden existir en certs 

estats, cadascun dels quals es caracteritza per tenir una energia definida. Una transició 

entre estats d’energia 𝐸1i 𝐸2 dóna lloc a l’emissió o absorció d’un fotó, la freqüència del qual 

ve donada per l’expressió de l’ (Eq. 1. Un sistema al nivell més baix pot absorbir fotons de la 

freqüència apropiada per pujar a un estat superior. 

ℎ𝜐12 = 𝐸1 − 𝐸2 (Eq. 1) 

on ℎ és la constant de Planck. [20] 

Einstein va ser el que va identificar tres processos elementals d’interacció entre la radiació i 

la matèria (Fig. 2.1): 

- Absorció estimulada: procés que té lloc quan en un àtom, inicialment a l’estat de 

baixa energia, es produeix una transició electrònica cap a un nivell superior per 

efecte de l’absorció d’un fotó d’energia radiant. 

- Emissió espontània: procés en el qual un àtom, inicialment a l’estat excitat, 

experimenta una transició electrònica emetent un fotó d’energia. 

- Emissió estimulada: procés en el qual un àtom, inicialment a l’estat excitat, per 

efecte d’un fotó incident és forçat a realitzar la transició electrònica, emetent un 

segon fotó idèntic en fase, direcció i estat de polarització que el primer. El resultat 

són dos fotons de la mateixa energia, viatjant en la mateixa direcció i que els seus 

efectes se superposen. 

 

Fig. 2.1. Esquema dels processos de radiació en un sistema de dos nivells: a) emissió espontània, b) 

absorció i c) emissió estimulada [20] 
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La diferència fonamental entre emissió espontània i estimulada rau en el fet que a la 

primera, els àtoms, per efecte de les transicions electròniques des de nivells excitats, 

emeten fotons que se superposen de manera incoherent, ja que són emesos en direccions i 

instants aleatoris, mentre que a l’emissió estimulada, els àtoms emeten fotons que se 

sumen coherentment. En aquest segon cas, com l’ona fotònica va avançant per un conjunt 

d’àtoms de l’estat excitat, es produeix un efecte constructiu, ja que es van afegint d’una 

forma ordenada nous fotons al flux de fotons que avança. Aquesta situació és la que 

constitueix l’amplificació òptica. [5] 

L’emissió estimulada es el procés més significant per a un làser, ja que és el que proveeix 

energia, o fotons, amb la mateixa freqüència, mateixa fase, mateix sentit de polarització i 

que es propaga en la mateixa direcció. Però per tal que l’emissió estimulada succeeixi, és 

evident que es necessita una inversió de població, per exemple, que el nombre d’àtoms del 

nivell dos sigui més gran que el del nivell u, una situació inestable a la natura per sí mateixa. 

2.2.2. Inversió de població  

La condició 𝑁2 > 𝑁1 és una condició de no equilibri coneguda com a inversió de població. 

Per tal d’aconseguir aquesta situació, s’ha de subministrar energia al medi, excitant els 

àtoms per tal que ocupin els nivells d’energia superior 𝐸2. Aquest procés d’excitació es 

coneix com a bombeig del medi actiu. El procés de bombeig trenca la situació d’equilibri 

tèrmic, produint una inversió de població en el medi i convertint-lo en un amplificador òptic.  

Els mètodes de bombeig més comuns són: 

- Bombeig òptic: La llum emesa per una font lluminosa de gran potència s’absorbeix 

pel material actiu. És un mètode adequat per a materials actius d’estat sòlid i 

líquid.  

- Bombeig elèctric: S’aplica a làsers de medi actiu gasós i làsers de semiconductor. 

Per als primers el bombeig es produeix per una descàrrega elèctrica interior del 

medi gasós. En el segon cas, la corrent elèctrica crea una inversió de població a 

una franja estreta al voltant de la zona d’unió P-N. 

2.2.3. Amplificació òptica 

Com que els fotons estimulats tenen la mateixa fase i estat de polarització, s’afegeixen 

constructivament al flux de fotons que es va formant. Com a resultat s’aconsegueix que la 

seva amplitud augmenti. D’aquesta manera, l’amplificació de la llum làser es pot aconseguir 

amb l’emissió estimulada de la radiació mitjançant un ressonador òptic. 

Aquest dispositiu consisteix bàsicament en un parell de miralls enfrontats, enmig dels quals 

es col·loca el medi actiu que produeix l’amplificació òptica. Aquests miralls obliguen a la 
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radiació a rebotar entre ells, travessant el medi actiu en els successius viatges d'un cap a 

l’altre. Normalment, un dels miralls de la cavitat té una reflectància total mentre que l’altre la 

té menor, fet que permet que transmeti parcialment l’energia làser. Aquest és el mecanisme 

d’extracció de l‘energia làser que rebota entre els miralls de la cavitat. Aquest procés es pot 

observar per etapes a la Fig. 2.2. 

 

Fig. 2.2. Esquema de les etapes d’amplificació: (a) estat no excitat inicial (làser apagat), (b) bombeig 

òptim formant un estat excitat, (c) inici de l’emissió estimulada, (d) amplificació per emissió estimulada 

i (e) amplificació continuada a causa de la reflexió repetida dels miralls produint l’eixida del làser [4] 

2.2.4. Components d’un generador làser  

Com s’ha vist anteriorment, qualsevol tipus de làser té normalment tres elements bàsics: un 

medi actiu, un mecanisme d’excitació (bombeig) i un ressonador òptic. A la Fig. 2.3 es poden 
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observar els elements bàsics d’un generador làser. 

Medi actiu: Es tracta d’una col·lecció d’àtoms o molècules els quals s’exciten fins que es 

produeix una inversió de població. 

El medi actiu d’un làser és un amplificador òptic: un feix de llum coherent que entra per un 

dels seus extrems, s’amplifica per mitjà de l’emissió estimulada formant en sortir un feix 

coherent de més intensitat. 

El medi actiu pot ser un gas, un líquid, un sòlid o una unió P-N a un semiconductor.  

Mecanisme d’excitació: Es tracta d’una font d’energia que excita o bombeja els àtoms o 

molècules del medi actiu, des d’estats de baixa energia fins a estats excitats per crear la 

inversió de població. 

Ressonador òptic: Com s’ha observat anteriorment, consisteix generalment en un parell de 

miralls situats a ambdós extrems del medi actiu. La seva funció és amplificar el flux de fotons 

fent rebotar cap avant i cap enrere la radiació a través del medi actiu, deixant sortir 

únicament un percentatge de l’energia present a l’interior del mateix ressonador.  

 

Fig. 2.3. Esquema dels elements fonamentals d’un generador làser [5] 

2.2.5. Modes de funcionament 

Un cop identificats els elements principals per a la constitució de la llum làser, cal saber de 

quina manera es vol fer funcionar el dispositiu. El làser pot ser emès amb una potència 

contínua, constant i estable (mode continu) o amb un pic d’energia molt curt i intens (mode 

polsat). 

Funcionament continu: Es caracteritza per un nivell continu de potència emesa. Per tal de fer 

aquesta situació possible, es requereix que el bombeig del medi actiu es realitzi també de 

forma continua en el temps. Normalment, l’estabilitat de la potència de sortida que s’obté sol 
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ser de l’ordre del 2 %. Alguns dels factors que influeixen en aquesta estabilitat són la 

refrigeració del medi actiu, la uniformitat de la descàrrega elèctrica en el cas dels làsers de 

gas, la inhomogeneïtat en el medi actiu, etc. 

El funcionament continu és àmpliament utilitzat per a aplicacions industrials com el tall, 

soldadura i tractaments tèrmics de metalls. 

Funcionament polsat: En un làser polsat, la potència làser sofreix variacions periòdiques. En 

aquest funcionament intervenen les següents variables: duració temporal del pols, potència 

de pic, energia del pols i freqüència de repetició dels polsos. 

S’utilitza generalment en dues circumstàncies: 

- Quan es necessita disminuir la potència mitjana subministrada sense variar els 

nivells de densitat de potència. És útil en el tall de cantoneres agudes en xapa. 

- Quan es vol obtenir elevades potències de pic. Com per exemple en el taladrat o 

marcat.  

2.3. Tipus de làsers industrials 

El rang i la varietat de materials per als medis actius dels làsers comercials encara són 

limitats però actualment les recents investigacions fan possible el desenvolupament de 

làsers construïts amb materials nous. Els làsers comunament es classifiquen en quatre tipus 

principals depenent de la naturalesa física del medi actiu utilitzat: làsers d’estat sòlid, làsers 

d’estat gasós, làsers semiconductors i làsers de colorant. A la Taula 1 es troba un resum 

dels làsers més comuns i les seves propietats bàsiques més importants. 

Longitud 

d’ona 

λ [μm] 

Zona 

de l’espectre 

Tipus 

de làser 
Medi actiu 

Potència 

 [W] 

0,03-0,39 Ultraviolada (UV) Excímer Gas d’excímers ≈ 100 

0,39-0,455 Violada (visible) Colorant Colorant orgànic ≈ 1 

0,455-0,492 Blava (visible) Colorant Colorant orgànic ≈ 1 

0,492-0,577 Verda (visible) Colorant Colorant orgànic ≈ 1 

0,577-0,597 Groga (visible) Colorant Colorant orgànic ≈ 1 

0,597-0,622 Taronja (visible) Colorant Colorant orgànic ≈ 1 
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0,622-0,780 Vermella (visible) 

He-Ne 

Díode 

Colorant 

Mescla gasos: He i Ne 

Unió P-N d’un semiconductor 

Colorant orgànic 

0,0001-0,05 

0,0005-0,05 

≈ 1 

0,780-3000 Infraroja (IR) 

CO2 

Nd:YAG 

Díode 

Mescla gasos: CO2, N2 i He 

Cristall YAG i impureses Nd
3+

 

Unió P-N d’un semiconductor 

1-15000 

1-2000 

0,0005-0,05 

Taula 1. Resum de les característiques dels principals làsers [5] 

A continuació s’analitzen alguns exemples dels diferents tipus de làsers més comunament 

utilitzats a la indústria actual. 

2.3.1. Làsers de medi actiu gasós 

El medi actiu és una mescla gasosa que s’excita per mitjà d’una descàrrega elèctrica. Dintre 

d’aquest grup es troben els generadors làser de He-Ne i els de CO2. 

Làser de He-Ne 

Les especificacions més usuals del làser He-Ne es poden observar a la Taula 2. 

Característica Valor 

Longitud d’ona 633 nm 

Medi actiu Mescla gasosa d’heli i neó 

Potència 0,1-50 mW 

Rendiment electroòptic ≤ 0,1 % 

Taula 2. Característiques del làser de He-Ne [5] 

El medi actiu d’aquest làser està compost per una mescla gasosa de 10 parts d’heli i 1 part 

de neó. Els làsers d’heli-neó emeten, habitualment, a una longitud d’ona de 633 nm i, per 

tant, amb llum visible de color vermell. El neó és l’encarregat de proporcionar els nivells 

energètics per a la transició làser. En canvi, l’heli no participa directament en aquesta 

transició, sinó que és el que garanteix una transmissió d’energia de bombeig eficient als 

estats excitats del neó.  
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El bombeig es realitza fent passar una corrent contínua a través del medi actiu. En produir-

se la descàrrega elèctrica, els electrons xoquen contra els àtoms d’heli proporcionant-los 

una excitació. L’energia que acumulen els àtoms d’heli és transferida als àtoms de neó 

mitjançant xocs, augmenta el nombre d’àtoms de neó excitats i es produeix la inversió de 

població desitjada. [4] 

En tenir un ample de banda relativament estret per a la transició de 633 nm, afegit a 

l’emissió a l’espectre visible, fan que el làser d’heli-neó sigui molt útil en holografia i 

espectroscòpia. Abans de la invenció dels díodes làser, eren els làsers que s’utilitzaven en 

lectors de codis de barres. Són àmpliament utilitzats també en laboratoris de proves en el 

camp de l’òptica gràcies al seu baix cost i la facilitat d’operació comparat amb altres làsers 

de l’espectre visible. 

Làser de CO2 

A la Taula 3 es poden observar les propietats més comuns del làser de CO2. 

Característica Valor 

Longitud d’ona 10,6 μm 

Medi actiu Mescla de CO2, N2 i He 

Potència Des d’uns pocs watts fins 15 kW 

Rendiment electroòptic ≈ 15 % 

Taula 3. Característiques del làser de CO2 [5] 

El làser de diòxid de carboni emet en l’infraroig amb dues bandes principals a unes longituds 

d’ona de 9,4 i 10,6 μm. El medi actiu d’un làser de CO2 està constituït per una mescla de 

CO2, N2 i He, on les seves proporcions aproximades són de 10, 40 i 50 %, respectivament. 

La transició làser es produeix entre els nivells vibro-rotacionals de la molècula de CO2. Les 

molècules tenen una estructura més complicada que els àtoms i, a part dels nivells d’energia 

que corresponen a estats electrònics, tenen d’altres relacionats amb els moviments de 

rotació o de vibració de l’estructura molecular.  

En els làsers de CO2 el bombeig es produeix mitjançant una corrent elèctrica que travessa la 

mescla gasosa. Les molècules de nitrogen excitades transfereixen energia a les molècules 

de CO2 per col·lisió ressonant. L’heli serveix per augmentar l’eficiència accelerant les 

transicions i mantenint una gran inversió de població.  

Una porció del gas s’elimina periòdicament i se substitueix per una mescla nova per tal 
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d’eliminar subproductes que es produeixen per l’efecte de la descàrrega elèctrica i que 

disminueixen el rendiment electroòptic. 

El làser de diòxid de carboni destaca per la seva gran potència. És el que actualment ofereix 

una potència més alta en funcionament continu. Gràcies a la facilitat amb què es poden 

aconseguir altes potències, juntament amb un cost relativament baix, s’utilitzen àmpliament 

en aplicacions industrials de tall i soldadura. També s’utilitzen en procediments quirúrgics, ja 

que l’aigua absorbeix molt bé les freqüències infraroges d’aquest làser. 

2.3.2. Làsers de medi actiu sòlid 

Làser de Nd:YAG 

Les característiques més usuals del làser de Nd:YAG es troben a la Taula 4. 

Característica Valor 

Longitud d’ona 1,06 μm 

Medi actiu Cristall de YAG dopat amb Nd3+ 

Potència Des d’uns pocs watts fins 2000 W 

Rendiment electroòptic ≈ 15 % 

Taula 4. Característiques del làser de Nd:YAG [5] 

El medi actiu és una barra de cristall de granat d’itri i alumini (Y3Al5O12), conegut 

comunament com YAG, dopat aproximadament amb un 1 % d’ió Nd3+. L’ió de neodimi es 

distribueix aleatòriament com a substitut dels ions d'itri per tenir unes mides similars, 

proporcionant d’aquesta manera els nivells d’energia del bombeig així com de la transició 

làser. La longitud d’ona d’emissió més freqüent és de 1064 nm, és a dir, emet a l’infraroig. 

Començant amb aquesta longitud d’ona, es poden generar sortides de 532, 355 i 266 nm 

doblant, triplicant o quadruplicant la freqüència respectivament. 

El bombeig del medi actiu és de tipus òptic per mitjà de làmpades de flash o díodes. 

Depenent del sistema de bombeig que s’utilitzi, el làser pot operar en continu o com a làser 

polsat. 

Els làsers de Nd:YAG tenen  una gran diversitat d’aplicacions en el processat de materials: 

tall, soldadura, taladrat, marcat, etc. També s’està estenent ràpidament gràcies al seu 

comportament enfront els teixits orgànics pel camp de la medicina i cirurgia com el 

tractament de cataractes o la medicina estètica. 
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L’estudi desenvolupat en aquest projecte utilitza aquest tipus de làser, per les seves bones 

propietats i bon comportament en el procés de tall de xapa de materials metàl·lics. 

2.3.3. Làsers de semiconductor 

Les especificacions d’aquest tipus de làser es troben a la Taula 5. 

Característica Valor 

Longitud d’ona 0,63-1,58 μm 

Medi actiu 
Unió P-N d’un semiconductor 

fortament dopat 

Potència 0,5-2000 mW 

Rendiment electroòptic 5-50 % 

Taula 5. Característiques del làser de semiconductor [5] 

El medi actiu més simple està constituït per un díode d’unió P-N amb una elevada 

concentració d’impureses donadores a la zona N i acceptadores a la zona P. Quan s’aplica 

un voltatge polaritzant directament la unió, es produeix una corrent que provoca un pas 

d’electrons a la zona P i un pas de forats a la zona N. La radiació lluminosa es produeix per 

la recombinació d’aquests electrons i forats a la zona d’unió. 

El díode làser s’està convertint en l’eina làser de processament de materials més important 

tant per al bombeig dels làsers d’estat sòlid com per a les aplicacions de tractaments 

superficials i soldadura. Té l’avantatge de ser compacte, eficient i ser actualment els 

dispositius amb un rendiment electroòptic més elevat. 

2.3.4. Làsers de colorant 

A la Taula 6 es poden observar les principals característiques d’aquests làsers. 

Característica Valor 

Longitud d’ona 400-900 nm 

Medi actiu Colorant líquid 

Potència 1 W 

Rendiment electroòptic 20-40 % 

Taula 6. Característiques del làser de colorant [5] 
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El medi actiu dels làsers de colorant està format per una dissolució de tints orgànics en 

líquids com alcohol etílic, alcohol metílic o aigua. Poden operar en un gran rang de 

freqüències. 

Aquests làsers s’utilitzen en aplicacions de separació d’isòtops i teràpia fotodinàmica per al 

tractament dermatològic.  
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3. TALL AMB LÀSER 

En els processos de producció i manufactura, els làser són una aplicació molt estesa que 

s’ha anat millorant en els últims anys. Controlant el moviment i la geometria de la peça, i el 

sistema de generació del làser, els làsers es poden utilitzar en aplicacions de mecanitzat 

d’una, dues o tres dimensions. A la Fig. 3.1 es pot observar un esquema dels processos 

bàsics del mecanitzat amb tecnologia làser. 

 

Fig. 3.1. Esquema dels processos bàsics de mecanitzat làser: a) perforació làser (una dimensió), b) 

tall làser (dues dimensions), c) fresat làser (tres dimensions) i d) mecanitzat assistit per làser [4] 

El tall amb làser és un procés de mecanitzat bidimensional en el qual l’extracció de material 

es fa focalitzant un raig làser altament intens directament a la peça. Es tracta d’un procés 

tèrmic on el material al mateix temps es fon parcialment i s’evapora parcialment. La calor del 

raig làser fon o vaporitza la peça per tot el gruix o profunditat del material creant un front de 

tall. 

El material fos de la zona d’interacció s’expulsa del front de tall mitjançant un flux d’un gas 

d’assistència pressuritzat coaxial amb el feix làser. Aquest gas d’assistència pot tenir 
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diferents funcions en el procés. La seva funció principal és l’eliminació de material fos i 

evaporat de la zona de tall. A més, en cas que s’utilitzi un gas inert (com He i Ar), aquest 

protegeix la vora de tall d’oxidacions mentre que si el gas és reactiu, augmenta l’eficiència 

del procés. El gas d’assistència també protegeix la lent de focalització enfront projeccions de 

material fos i elimina el plasma que pot arribar a formar-se a la superfície del material, 

millorant així l’absorció del feix làser. [5] 

El tall del material segueix amb el moviment del front de tall a través de la cara del material. 

Això es duu a terme amb moviments relatius ja sigui del raig focalitzat o de la peça produint 

un solc al material. 

El tallat làser és un mètode ràpid, repetitiu i confiable per a un rang ampli de tipus de 

materials i gruixos que produeix una amplada del tall molt estreta i neta. El procés és 

particularment adequat per a processos de tall semiautomàtics per a volums de peces 

grans. A la Fig. 3.2 es mostra un esquema del procés de mecanitzat per feix làser. 

 

Fig. 3.2. Esquema del procés de mecanitzat de tall amb làser [10] 
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El tall amb làser ofereix avantatges significatius com són el tall de geometries complexes, 

velocitats de procés més ràpides que altres processos similars, el tall d’una àmplia varietat 

de materials (materials metàl·lics com acers, superaliatges, coure, alumini i llautó, i materials 

no metàl·lics com ceràmica, quars, plàstic, goma, fusta i tela), talls nets, etc. No obstant això, 

com tots els processos de mecanitzat, pot associar-se amb alguns defectes a la peça final, 

com l’estriació (patró periòdic a la vora de tall), escòria, zones afectades tèrmicament, etc. 

Per tant, la selecció del procés de tall amb làser per a una aplicació concreta implica una 

consideració de les capacitats del làser així com dels factors externs que influeixen en el 

procés de mecanitzat.  

3.1. Tall amb làser Nd:YAG 

En els últims anys ha aparegut un creixent interès per l’ús dels làser de Nd:YAG per a 

aplicacions de tall. Les característiques més remarcables dels làsers polsats de Nd:YAG que 

estan aconseguint reemplaçar els làsers de CO2 són una longitud d’ona baixa, bon 

enfocament de la lent i una potència de pic alta.  

L’elecció del material per a tallar és important per al rendiment del procés. Un coneixement i 

comprensió dels mecanismes fonamentals d’absorció juga un paper vital per determinar els 

paràmetres de processat i condicions òptims. L’absortivitat és la fracció de llum làser incident 

que és absorbida per un material. Depèn de paràmetres molt diferents, des dels propis del 

làser com la longitud d’ona o l’angle d’incidència, fins als característics del material a tallar 

com la composició química, la temperatura, la rugositat superficial o la contaminació 

superficial. [1] 

L’absortivitat de metalls mostra una tendència general a incrementar-se quan la freqüència 

de la radiació incident és incrementada des del rang espectral infraroig fins a l’ultraviolat 

(veure Fig. 3.3). 
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Fig. 3.3. Absorció d’alguns materials a diferents longitud d’ona làser [1] 

Es pot observar que per a la majoria de metalls, les absortivitats són més elevades a una 

regió de longituds d’ona curtes. Les absortivitats d’alguns materials per al làser Nd:YAG es 

mostren a la taula Taula 7. 

Material Absortivitat 𝑨 % 

Or 2,05 

Plata 2,59 

Coure 2,75 

Níquel 27,41 

Molibdè 32,44 

Platí 25,18 

Rodi 16,70 

Iridi 20,24 

Osmi 38,80 

Tungstè 39,75 

Alumini 3,32 

Taula 7. Absortivitat d'alguns materials sobre el làser Nd:YAG [11] 

La longitud d’ona baixa (1,06 μm) del làser de Nd:YAG garanteix l’alta absorció de l’energia 
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làser, d’aquesta manera el fa adequat per a tallar materials d’alta reflectivitat com l’alumini o 

el coure o aliatges que incloguin níquel o molibdè. A més, les altes potències de pic 

associades als làsers polsats de Nd:YAG faciliten el tall de materials amb gruixos 

considerables. [4] 

El tall amb làser polsat de Nd:YAG s’utilitza freqüentment per a aplicacions que requereixen 

precisió de tall i presenten perfils complexos, al mateix temps que es desitja una amplada 

del tall estreta i una zona afectada tèrmicament petita. 

A continuació a la Fig. 3.4 es mostra un esquema bàsic dels components que intervenen en 

el procés de tall amb làser Nd:YAG. 

 

Fig. 3.4. Esquema del funcionament d’un sistema de tall amb làser de Nd:YAG [7] 

3.2. Estat de l’art del tall amb làser Nd:YAG 

Durant els últims anys, s’han fet molts estudis teòrics i experimentals per tal de 

desenvolupar models que intentin simular les condicions de tall amb làser Nd:YAG i establir 

les relacions de causa i efecte entre varis factors i característiques de qualitat. Cal tenir en 

compte aquests estudis per tal de prendre d’exemple alguns dels resultats obtinguts així 

com procediments seguits per a l’optimització de paràmetres del procés. A continuació 

s’enumeren i s’exposen breument les conclusions extretes dels més importants. 

Ghany i Newishy [8] van avaluar els paràmetres òptims del tall amb làser d’una xapa d’acer 
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inoxidable austenític d’1,2 mm de gruix utilitzant làser Nd:YAG tant polsat com continu i 

gasos d’assistència de nitrogen i oxigen, cadascun per separat. Es va observar que la 

qualitat del tall depenia majoritàriament de la potència del làser, la freqüència del pols, la 

velocitat de tall i les posicions focals del làser. El tall òptim durant el funcionament polsat es 

va obtenir amb una freqüència de 200-250 Hz, potència de pic de 880-1100 W, velocitat de 

tall d’1-2 m/min, posició focal de 0,5-1 mm per sota de la superfície i la pressió del nitrogen 

de 9-11 bar. Encara que el nitrogen produïa superfícies més brillants i més suaus, era més 

car en comparació amb l’oxigen. 

Lamikiz [13] va variar els paràmetres principals de tall làser amb CO2 com la potència, la 

pressió del gas, la velocitat de tall i la posició focal per a estudiar la seva influència en la 

qualitat i geometria de les diferents xapes d’acer AHSS. La recomanació que es va extraure 

va ser incrementar la potència a 300 W per evitar el risc de zones rugoses a la superfície, ja 

que augmentaven a mesura que augmentava la velocitat de tall. 

Ramirez [18] va presentar un estudi de la influència que tenen els paràmetres del processat 

làser en la qualitat de l’acabat i la microestructura dels acers inoxidables austenítics. Va 

utilitzar un làser Nd:YAG amb nitrogen com a gas d’assistència. Els resultats obtinguts 

mostraven que la qualitat de l’acabat augmentava en fer-ho la velocitat de tall en freqüències 

properes a 500 Hz i potències de l’ordre de 800 W. 

Grevey i Desplats [9] van comparar el rendiment de tall amb funcionament continu i polsat 

del tall amb làser Nd:YAG de làmines metàl·liques d’entre 0,8 i 2 mm de gruix utilitzant 

oxigen com a gas d’assistència. Van trobar que la velocitat d’avanç obtinguda era més 

elevada en el cas del làser continu amb la xapa més fina. La màxima velocitat d’avanç 

òptima va ser de 5 m/min amb una pressió de l’oxigen de 3 bar. 

Tahmouch [21] va realitzar un estudi experimental de tall làser de xapes d’acer inoxidable de 

fins a 2 cm de gruix sense utilitzar gas d’assistència en mode polsat. Com a variables del 

procés va escollir un rang de freqüències de 100 a 200 Hz, una potència de pic de 2 a 5 kW i 

una velocitat de tall de 0,05 a 0,5 m/min. El seu estudi va revelar que es requereix menys 

densitat de potència per a tallar sense gas d’assistència en comparació al tall convencional 

de xapes de fins a 2 cm de gruix. També va trobar que freqüències baixes i potències de pic 

elevades afavorien les velocitats de tall elevades. 

Shanjin i Yang [19] van investigar experimentalment l’efecte de la variació de l’energia de 

pols (1-3 J), la freqüència (10-40 Hz), la velocitat de tall (0,5-3 mm/s), la pressió del gas (0,2-

1 MPa) i el tipus de gas d’assistència (aire, nitrogen i argó), sobre la superfície, la zona 

afectada tèrmicament i la resistència a la corrosió. Els experiments eren talls làser Nd:YAG 

polsat de xapes d’1 mm de gruix d’aliatge de titani. Les observacions van determinar que 

amb una energia mitjana de pols (1,5-2,5 J), alta freqüència, alta velocitat de tall, alta pressió 
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i argó com a gas d’assistència, la zona tèrmicament afectada era més prima.  

Pfeifer [16] presenta un mètode per a tallar xapes de nitinol, material amb efecte tèrmic de 

memòria, d’1 mm de gruix amb làser Nd:YAG polsat a una alta potència mitjana. Es va 

aconseguir una qualitat superficial suficient (Rz=10-30 μm) juntament amb altes velocitat de 

tall (v=2-12 mm/s). 

He [11] va estudiar analítica i experimentalment l’optimització de la longitud d’ona per a 

mecanitzar metalls amb la generació d’harmònics d’un làser Nd:YAG polsat. Segons 

l’absorció del material metàl·lic per a diferents harmònics del làser Nd:YAG, la longitud d’ona 

òptima es pot estimar calculant l’eficiència d’absorció. Es va obtenir que per a metalls com 

l’or, la plata i el coure, la màxima eficiència d’absorció es troba en el tercer, quart i segon 

harmònic respectivament. 

La variació d’alguns dels paràmetres i el seu efecte en les característiques de qualitat que 

s’estudien en aquest projecte es resumeixen a la Taula 8. 

Característiques de 

qualitat 
Factors significatius 

Variació dels factors per 

mantenir un mínim valor 

de les característiques de 

qualitat 

Zona afectada 

tèrmicament 

Energia del feix làser 

Velocitat d’avanç 

Amplada del pols 

Freqüència 

Pressió del gas 

Gruix del material 

Baixa 

Alta 

Alta 

Moderada 

Alta 

Baixa 

Rugositat superficial 

Energia del feix làser 

Velocitat d’avanç 

Freqüència 

Tipus de gas 

Pressió del gas 

Moderada 

Moderada 

Moderada 

Inert 

Moderada 

Adherència de l’escòria 

Tipus de gas 

Pressió del gas 

Energia del feix làser 

Velocitat d’avanç 

Freqüència 

Inert 

Alta 

Alta 

Alta 

Baixa 

Taula 8. Variació de paràmetres per minimitzar l’efecte en les característiques de qualitat [6] 
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4. ANÀLISI PRÈVIA A L’EXPERIMENTACIÓ 

4.1. Problemàtica 

El mecanitzat amb làser Nd:YAG pot semblar un procés senzill a simple vista però en 

realitat, la desconeixença de com influeixen factors tan interns com externs en l’acabat final 

de la peça, fa que la manipulació i el control de la màquina sigui un procediment complex. 

Per una banda, en el tall amb làser Nd:YAG, aquesta quantitat de factors que influeixen en 

el procés requereix que els operaris tinguin una gran experiència i un coneixement extens de 

les variables de la màquina i l’efecte que tenen aquestes en la qualitat de la peça final. Per 

una altra banda, un dels grans problemes que es detecta sovint és que utilitzant alguna 

combinació concreta de factors, el làser no és capaç de tallar la xapa metàl·lica. Això 

provoca un cost addicional a l’empresa ja que s’ha d’adquirir nou material a més de 

comportar una pèrdua de temps. Per evitar aquest últim problema, molts cops s’opta per fer 

funcionar la màquina a la màxima potència quan potser no caldria. 

És per això que aquest estudi engloba tot el procés de tall amb làser Nd:YAG i té com a 

objectiu principal tenir un coneixement precís dels paràmetres de la màquina i la regulació 

d’aquests per tal de maximitzar la qualitat del producte final. 

4.2. Disseny d’experiments. Dissenys factorials a 2 nivells 

Per tal de fer un estudi on s’analitzen una gran quantitat de dades relacionades entre elles, 

cal dur a terme un disseny d’experiments. Els experiments consisteixen en una sèrie de 

proves en les que es fan canvis deliberats en les variables d’entrada d’un procés o sistema 

per observar i identificar les raons dels canvis que es poden observar en la resposta de 

sortida. El disseny d’experiments és una eina que, mitjançant la realització de diferents 

experiments sota unes condicions determinades, permet conèixer amb precisió com afecten 

cada un dels factors a la resposta que es vol estudiar. [15] 

Els dissenys a 2 nivells són aquells en que cada factor pren 2 valors diferents en el disseny 

experimental. Cal tenir en compte que utilitzar dissenys a 2 nivells no és sinònim a 

experimentar únicament amb 2 valors diferents de cada factor, significa que en cada disseny 

experimental, cada factor pren únicament 2 valors, però en el següent experiment pot arribar 

a prendre 2 valors diferents. Aquests dissenys exigeixen la realització d’un disseny factorial 

2k, és a dir, un disseny amb k factors on cada factor té 2 nivells. El model estadístic per a un 

disseny 2k inclou k efectes principals, (
𝑘
2

) interaccions de dos factors, (
𝑘
3

) interaccions de 
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tres factors, ..., i una interacció de k factors. És a dir, per a un disseny 2k el model complet 

contindria 2k – 1 efectes. [17] 

La difusió industrial d’aquests dissenys es fonamenta en 3 motius: 

 Proporcionen una excel·lent relació entre l’esforç experimental i la informació 

obtinguda.  

 Són senzills de construir, realitzar, analitzar i interpretar.  

 Són fàcils de combinar entre ells per obtenir altres dissenys més complexos. 

4.3. Elecció dels factors i nivells 

4.3.1. Factors 

Primerament s’estudien els factors interns i externs de la màquina de tall amb làser Nd:YAG 

per poder definir més endavant els nivells de cadascun d’aquests. Els factors interns són els 

propis de la màquina i els externs corresponen als relacionats amb el procés de tall però no 

propis de la màquina. A continuació es mostren les variables controlables amb possible 

influència en la resposta: 

- Tipus de material a tallar: Variable externa que pot prendre diferents valors depenent de la 

comanda que s’hagi de realitzar. Els tipus de metalls més comuns que es tallen amb el làser 

Nd:YAG són llautó, alumini, acer inoxidable, plata... 

- Gruix del material a tallar (𝑔): Variable externa que pot prendre diferents valors depenent 

de la comanda que s’hagi de realitzar. 

- Voltatge (𝑈): Variable interna i continua directament relacionada amb la potència aportada 

per la màquina. Està acotada superiorment fins a un valor màxim de 500 V. 

- Freqüència (𝑓): Variable interna i continua que indica la quantitat de dispars que fa el feix 

làser per segon. 

- Amplitud del pols (∆𝑡): Variable interna i continua que correspon a la durada del dispar del 

feix làser (Fig. 4.1). 
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Fig. 4.1. Esquema dels polsos del feix làser 

- Diàmetre del feix (𝐷): Variable interna i discreta que equivaldria al diàmetre de punta de 

l’eina de mecanitzar, que en el cas d’estudi és la mida del feix de llum làser. 

- Velocitat d’avanç (𝑣): Variable interna i continua que pot prendre diferents valors i està 

directament relacionada amb la rugositat final de la peça. 

- Tipus de gas d’assistència: Variable interna relacionada amb la corrosió de la peça. Els 

gasos més emprats solen ser nitrogen, oxigen, argó, aire... 

- Pressió del gas d’assistència: Variable interna i continua que permet la regulació de 

l’extracció del material fos pel làser. 

- Distància focal: Variable interna que determina una de les característiques de la lent del 

làser. Es tracta de la distància que separa la cara inferior de la lent amb el punt focal, com es 

pot observar a la Fig. 4.2 . En general, una distància focal curta s’empra per a tallar materials 

prims mentre que una distància focal llarga s’utilitza per als més gruixuts. 

 

Fig. 4.2. Esquema de la focalització d'una lent 

- Netedat de la lent: Variable interna que permet la bona focalització del feix làser. 

 

Δt 

1/f 

Temps 

Potència 
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4.3.2. Nivells 

Els recursos disponibles per realitzar els experiments són limitats respecte els costos i el 

temps. Per tant, la quantitat d’experiments ha de ser conseqüent amb aquesta limitació. Per 

a això, alguns dels factors descrits en l’apartat anterior es deixen constants a un valor 

considerat moderat per l’experiència de l’operari. 

Elecció de les característiques de les provetes dels experiments 

Es decideix tallar xapes d’acer inoxidable d’un gruix de 0,8 mm. La decisió radica en el fet 

que les xapes tenen unes mides estandarditzades i són les emprades més habitualment. 

Les provetes que es tallen per fer els experiments tenen unes mides de 10 mm x 10 mm de 

costat representades a la Fig. 4.3. En general, aquest làser s’utilitza per tallar peces de 

dimensions reduïdes i es vol simular de la manera més acurada el funcionament normal de 

la màquina. Es considera que aquestes dimensions són suficients per poder mesurar les 

característiques de qualitat final. 

 

Fig. 4.3. Provetes tallades amb la màquina de làser Nd:YAG 

Pel que fa a l’acer inoxidable, és un material molt estès actualment per la seva resistència a 

l’oxidació, la seva duresa i el seu aspecte en l’acabat. En concret, s’opta per l’acer inoxidable 

de la sèrie AISI 304, un aliatge austenític d’ús general. A l’Annex A es troba la fitxa de 

característiques d’aquest material. Les principals característiques d’aquest material es 

poden trobar a la Taula 9. 
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Característica Valor 

Designació AISI 304 

Composició química 

%C: 0,08 màx. 

%Mn: 2,00 màx. 

%Si: 1,00 màx. 

%Cr: 18,00 – 20,00 

%Ni: 8,00 – 10,50 

Pes específic: 𝝆 [g/cm3] 7,9 

Calor específica a 20 ºC: 𝒄𝒆 [J/kg K] 500 

Conductivitat tèrmica a 100 ºC [W/m K] 16 

Interval de fusió [ºC] 1398 – 1454 

Taula 9. Característiques principals de l'acer inoxidable de la sèrie AISI 304 [12] 

Gràcies al fet que el ferro i els aliatges com el níquel i el crom absorbeixen molt bé l’energia 

làser mentre que dissipen lentament la calor, les xapes d’acer inoxidable són materials que 

presenten uns dels millors resultats de tall amb làser. 

Establiment dels factors constants 

Es decideix deixar a un valor constant aquells factors que no es modifiquen amb tanta 

freqüència a l’hora de fer els talls i que es considera que no tenen una relació tan directa 

amb la variable resposta. En aquest cas, corresponen principalment amb les 

característiques que descriuen la lent i el gas d’assistència. A la següent Taula 10 es troben 

els valors constants als que s’han deixat els factors que no s’analitzen en l’experimentació. 

Factor Valor 

Diàmetre del feix: 𝑫 [mm] 0,2 

Distància focal [mm] 120 

Tipus de gas Aire comprimit 

Pressió del gas [bar] 11 

Netedat de la lent 
Neta a l’inici de 

l’experimentació 

Taula 10. Valors dels factors constants durant l'experimentació 
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Elecció dels nivells per als factors de l’anàlisi experimental 

Com que es tracta d’un disseny d’experiments a dos nivells, s’escullen dos valors per a cada 

factor que són representats com a nivell alt (+) i nivell baix (-). S’han escollit els valors que, 

basant-se en l’experiència, poden donar una diferència en la resposta i tenir uns resultats 

orientatius en l’experimentació. 

A continuació, a la Taula 11, es mostren els nivells de cadascun dels factors: 

Factor Nivell baix (-) Nivell alt (+) 

Freqüència: 𝒇 [Hz] 50 80 

Amplitud del pols: ∆𝒕 [ms] 0,4 0,6 

Voltatge: 𝑼 [V] 250 310 

Velocitat d’avanç: 𝒗 [mm/min] 80 140 

Taula 11. Nivells alt i baix dels factors de l’experimentació 

4.4. Elecció de la variable resposta 

Tal com s’ha explicat a l’apartat 4.1 Problemàtica, el principal objectiu de l’estudi és 

maximitzar la qualitat de la peça final. Per aquesta raó, la variable escollida com a resposta 

principal és la rugositat superficial de les parets de la peça. La rugositat es defineix com el 

conjunt d’irregularitats que posseeix una superfície i depèn de l’acabat superficial de la peça. 

[22]. Aquesta microgeometria de la superfície és la que estableix la validesa per a la funció 

per la qual ha estat dissenyada.  

També es considera mesurar la rebava, ressalt o sobrant de material a les vores de la peça 

després del tall làser. Es tracta d’un indicador de què el material fos no s’ha extret i/o 

evaporat adequadament. És un dels factors que afecten la qualitat del tall làser fins al punt 

que, en formar-se es requereix d’un cicle de treball addicional per eliminar-la.  

Una altra característica de qualitat interessant per analitzar és la zona afectada tèrmicament. 

Durant el procés de tall, en calent, algunes parts de les peces treballades poden escalfar-se 

massa i decolorar-se o deformar-se. La seva importància radica principalment en què afecta 

l’aspecte final del producte. 

Per tant, la variable resposta escollida de les característiques de qualitat de la peça és la 

rugositat, juntament amb la rebava i la zona afectada tèrmicament. 
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4.4.1. Mesura de les respostes 

Rebava (𝑹𝒃) 

Per calcular la rebava, s’opta per mesurar quin és el gruix de les provetes un cop han estat 

tallades. Donades les dimensions de les provetes, cal utilitzar un micròmetre per mesurar la 

rebava romanent a les parets. El micròmetre emprat és Mitutoyo IP65 QuantumMike (Fig. 

4.4), un dispositiu manual i digital amb una resolució de 0,001 mm.  

 

Fig. 4.4. Micròmetre digital Mitutoyo  

Es mesura la rebava de cadascun dels quatre costats de les provetes per després fer una 

mitjana i tenir un valor més acurat durant l’anàlisi. A la Fig. 4.5 es veu amb més detall com 

és el procés de mesura de la rebava. 

 

Fig. 4.5. Mesura de la rebava d’una proveta amb el micròmetre digital Mitutoyo  

Zona afectada tèrmicament (ZAT) 

Aquesta és la variable resposta més difícil de quantificar i mesurar, ja que són necessaris 

instruments de mesura de gran resolució per poder arribar a veure clarament la petita franja 
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cremada de material. En el cas d’estudi, s’utilitza un estereomicroscopi de la marca LEICA 

model DFC295 que es pot veure a la Fig. 4.6. El catàleg es pot trobar a l’Annex B.2. 

 

Fig. 4.6. Estereomicroscopi LEICA DFC295 

Les imatges captades per la càmera LEICA es processen amb un software d’ordinador per 

poder augmentar-les i fer la mesura de la franja decolorada. 

Rugositat (𝑹𝒂) 

Per poder mesurar la rugositat superficial de les provetes cal emprar evidentment un 

rugosímetre. 

En un primer moment es decideix fer servir el rugosímetre automàtic Taylor-Hobson (Fig. 

4.7) per la seva precisió i la senzillesa de funcionament. Com que el rugosímetre no està 

pensat per mesurar la rugositat de peces amb unes dimensions tan reduïdes, cal dissenyar 

un utillatge per facilitar el contacte entre el palpador de l’aparell i la superfície de les provetes 

i evitar el trencament de l’aparell de mesura en caure pels costats. L’utillatge ha de ser 

capaç de subjectar fermament la proveta i que no es mogui durant tot el procés de mesura. 

A més, ha de ser robust per tal de suportar la força que fa el palpador sense possibilitat de 

vinclar o desalinear-se. 
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Fig. 4.7. Rugosímetre Taylor-Hobson 

Es fa un primer disseny (Annex C) d’un utillatge d’acer mecanitzat tenint en compte que es 

pugui cargolar al rugosímetre sense problema. Basat en el primer disseny, es fabrica un 

utillatge de les mateixes característiques però fet en xapa d’alumini, per ser més econòmic i 

més senzill de muntar. 

 

Fig. 4.8. Utillatge basat en el primer disseny però fet de xapa d’alumini 

El conjunt format per l’utillatge més el rugosímetre no va funcionar correctament. La 

delicadesa del palpador del rugosímetre afegida a la poca estabilitat de l’utillatge no deixava 

enregistrar les mesures de la manera adequada. 

Per tant, la segona opció és un rugosímetre manual Hommel Etamic WS (Annex B.3) amb 

un nou utillatge, fabricat amb una impressora 3D, basat en el primer disseny però més 

robust i aprofitant algunes de les parts del disseny fet amb xapa. El conjunt de l’utillatge més 

el rugosímetre es pot observar a la Fig. 4.9. 



Pàg. 36  Memòria 

 

 

Fig. 4.9. Muntatge del rugosímetre amb l’utillatge de suport de les provetes 

A la Fig. 4.10 s’observa com és el procés de mesura de la rugositat de les parets de les 

provetes. Cal destacar la complexitat de la mesura, ja que és necessari que el palpador 

segueixi una línia estrictament recta i no se’n surti de la paret de la proveta. A la Fig. 4.11 es 

pot veure amb més detall el palpador del rugosímetre quan fa contacte amb una de les 

provetes durant el procés de mesura. 

 

Fig. 4.10. Procés de mesura de la rugositat de les provetes 
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Fig. 4.11. Detall del palpador del rugosímetre en contacte amb la paret de la proveta 

El rugosímetre es connecta directament amb un ordinador per poder fer el processat de les 

dades que s’enregistren. Aquestes dades s’extreuen per poder fer els càlculs pertinents dels 

diferents paràmetres de rugositat que interessa analitzar juntament amb la representació de 

gràfics per interpretar millor els resultats. 

4.5. Elecció del disseny experimental 

En el cas d’estudi, l’experimentació plantejada té 4 factors (freqüència, amplitud del pols, 

voltatge i velocitat d’avanç). Tenint en compte aquest fet i la disponibilitat dels recursos per 

fer un nombre limitat d’experiments, es decideix fer un disseny factorial 24 amb dues 

rèpliques. 

Es tracta d’un disseny factorial no fraccionat per a no confondre els efectes i les interaccions 

dels diferents factors entre ells. A més, la resolució es fa més senzilla en menysprear les 

interaccions d’ordre igual o superior a 3 per ser habitualment poc rellevants. 

4.5.1. Matriu del disseny 

Per poder realitzar la matriu de disseny, primerament s’assignen lletres a cadascun dels 

factors: 
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A: Freqüència 

B: Amplitud del pols 

C: Voltatge 

D: Velocitat d’avanç 

A continuació, ja es pot definir la matriu del disseny (Taula 12) on els valors dels factors es 

codifiquen assignant al nivell baix un (-) i al nivell alt un (+). 

Cas A B C D 

1 - - - - 

2 + - - - 

3 - + - - 

4 + + - - 

5 - - + - 

6 + - + - 

7 - + + - 

8 + + + - 

9 - - - + 

10 + - - + 

11 - + - + 

12 + + - + 

13 - - + + 

14 + - + + 

15 - + + + 

16 + + + + 

Taula 12. Matriu del disseny 
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4.6. Estudi energètic preliminar  

Per tal de conèixer el nivell al què s’està fent treballar la màquina de làser, es vol comparar 

la potència que cal per fondre el material i la potència que està aportant la màquina làser. La 

diferència entre aquestes dos potències dóna una idea del rendiment del procés en 

cadascuna de les condicions de tall. Aquest fet serveix per valorar si es podria reduir 

teòricament la potència consumida i així optimitzar el procés de tall. 

4.6.1. Càlcul de la potència necessària per a fondre el material 

Es calcula la potència necessària per fer el tall a la xapa metàl·lica. És a dir, l’energia que la 

màquina ha d’aportar per tal de fondre el material cada cop que dispara un feix en el 

funcionament polsat.  

L’energia de fusió del material teòrica s’expressa com: 

𝐸𝑡 = 𝑚 𝑐𝑒 𝛥𝑇 (Eq. 2) 

I la potència teòrica aportada en tots els polsos compresos en un segon: 

𝑃𝑡 = 𝐸𝑡  𝑓 (Eq. 3) 

On 𝑚 és la massa de material que es fon en cada dispar, 𝑐𝑒 és la calor específica a 20 ºC de 

l’acer inoxidable i ∆𝑇 és la diferència de temperatures entre la temperatura ambient 

considerada de 20 ºC i la temperatura de fusió de l’acer inoxidable 𝑇𝑓 = 1426 ºC. 

Com es pot observar a l’(Eq. 2, cal conèixer la massa que es fon en cada pols, és a dir, el 

volum de material que s’evapora en cada dispar del feix làser.   

En primer lloc, es calcula l’àrea que es fon en cada pols del làser (Af). A la Fig. 4.12, es pot 

observar un esquema aproximat a gran escala de dos polsos consecutius del tall làser. 

Interessa calcular l’àrea d’intersecció entre les dues circumferències (𝐴𝑖) per després poder 

arribar a conèixer l’àrea de material fosa 𝐴𝑓. 
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Fig. 4.12. Esquema del tall amb làser en dos polsos consecutius 

Com que l’àrea 𝐴𝑖 té una forma complexa, es fa una aproximació per una el·lipse de 

semieixos a i b, com s’indiquen a la Fig. 4.12 en color verd i blau respectivament. 

Es calculen els punts d’intersecció entre les dues circumferències: 

𝐶1:  𝑥2 + 𝑦2 = (
𝐷

2
)

2

 (Eq. 4) 

 

𝐶2:   (𝑥 − 𝑝)2 + 𝑦2 = (
𝐷

2
)

2

 (Eq. 5) 

On 𝐷 és el diàmetre del feix làser i 𝑝 és el pas entre dos polsos, expressat com: 

𝑝 =
𝑣

𝑓
 (Eq. 6) 

Per tant, els punts d’intersecció es troben a unes distàncies 𝑥 i 𝑦 del centre de la 

circumferència 𝐶1. 

𝑥 =
𝑝

2
 (Eq. 7) 
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𝑦 = ±√
𝐷2

4
−

𝑝2

4
 

(Eq. 8) 

La distància 𝑦 correspon amb el semieix 𝑏 de l’el·lipse. 

A continuació es calcula la distància 𝐿. Segons explica Choubey a [3], l’overlapping 𝐿 que hi 

ha entre dos polsos consecutius es defineix com: 

𝑝 = 𝐷 − 𝐿 (Eq. 9) 

Per tant, el semieix a de l’el·lipse és la meitat de la distància 𝐿. 

a =
𝐿

2
=

𝐷 − 𝑝

2
 (Eq. 10) 

Finalment, l’àrea d’intersecció entre les dues circumferències aproximada per la d’una 

el·lipse és: 

𝐴𝑖 = 𝜋 a 𝑏 (Eq. 11) 

I l’àrea de material fosa a cada pols: 

𝐴𝑓 = 𝜋𝑟2 − 𝐴𝑖 (Eq. 12) 

Per tant, el volum de material fos és, tenint en compte el gruix de les xapes d’acer inoxidable 

de les provetes: 

𝑉𝑓 = 𝐴𝑓 𝑔 (Eq. 13) 

On 𝑔 és el gruix de la xapa metàl·lica a tallar. Cal destacar que el volum de material fos 

només depèn de dos dels paràmetres variables de l’experimentació: la velocitat d’avanç i la 

freqüència. 

Un cop calculat el volum, és fàcil trobar l’energia i la potència teòriques segons l’(Eq. 2) i 

l’(Eq. 3). A la Taula 13 es troben els resultats obtinguts de l’energia i potència teòriques en 

cada cas d’estudi. Cal tenir en compte que només hi ha vuit casos diferents ja que les 

variables del voltatge i l’amplitud del pols no s’han incorporat en el càlcul. 

Cas 𝑨𝒇 [mm2] 𝑽𝒇 [mm3] 𝑬𝒕 [J] 𝑷𝒕 [W] 

1 4,43E-03 3,55E-03 1,94E-02 0,97 

2 2,72E-03 2,17E-03 1,19E-02 0,95 

3 4,43E-03 3,55E-03 1,94E-02 0,97 

4 2,72E-03 2,17E-03 1,19E-02 0,95 
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5 4,43E-03 3,55E-03 1,94E-02 0,97 

6 2,72E-03 2,17E-03 1,19E-02 0,95 

7 4,43E-03 3,55E-03 1,94E-02 0,97 

8 2,72E-03 2,17E-03 1,19E-02 0,95 

9 8,00E-03 6,40E-03 3,51E-02 1,75 

10 4,87E-03 3,89E-03 2,14E-02 1,71 

11 8,00E-03 6,40E-03 3,51E-02 1,75 

12 4,87E-03 3,89E-03 2,14E-02 1,71 

13 8,00E-03 6,40E-03 3,51E-02 1,75 

14 4,87E-03 3,89E-03 2,14E-02 1,71 

15 8,00E-03 6,40E-03 3,51E-02 1,75 

16 4,87E-03 3,89E-03 2,14E-02 1,71 

Taula 13. Resultats de l’àrea i el volum de material fos i l’energia i potència teòriques calculades 

segons cada cas 

Amb aquest estudi de la potència el que es vol es fer una comparativa entre la potència 

teòrica necessària per a tallar i la que realment està donant el làser amb les condicions que 

se li marquen, la qual es calcula al següent apartat. 

4.6.2. Càlcul de la potència làser 

Per tal de calcular la potència del làser cal trobar la relació entre els paràmetres que 

l’afecten directament: el voltatge, la freqüència i l’amplitud del pols. Com s’ha vist, les 

relacions entre els paràmetres que intervenen en el tall làser són un estudi freqüent per part 

dels investigadors per la seva dificultat a l’hora de trobar un nexe comú entre tots ells. És 

freqüent trobar gràfics experimentals elaborats per part dels fabricants de les màquines per 

tal d’orientar al client sobre els valors dels paràmetres que ha de seleccionar en cada cas.  

Amb la intenció de trobar una expressió de la potència del làser, es fa una hipòtesi d’una 

relació lineal entre la potència i el voltatge. La decisió es basa en els estudis experimentals 

duts a terme pel fabricant de la màquina làser. La Fig. 4.13 representa la relació que hi ha 

entre el voltatge i la potència a diferents freqüències i una amplitud de pols de 0,5 ms. En el 

rang de voltatges en el que es treballa (250-310 V) el voltatge i la potència estan relacionats 

linealment. 
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Fig. 4.13. Relació entre voltatge i potència amb una amplitud de pols de 0,5 ms a vàries freqüències 

Per tant, es vol trobar la potència que dóna la màquina (𝑃𝑙à𝑠𝑒𝑟) que incorpori el terme de 

voltatge multiplicat per un coeficient 𝛽 de proporcionalitat lineal. Tenint en compte les 

relacions entre els paràmetres que es representen a la Fig. 4.14, es pot extreure l’(Eq. 14. 

 

Fig. 4.14. Esquema representació de la potència respecte el temps amb el nombre de polsos 
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𝑃𝑙à𝑠𝑒𝑟 = 𝛽 𝑈 𝛥𝑡 𝑓  (Eq. 14) 

Per experiència en l’àmbit del tall làser, se sap que la condició on es requereix més potència 

per part de la màquina és la del cas 16 (𝑈 = 310 V, ∆𝑡 = 0,6 ms i 𝑓 = 80 Hz). Aquesta 

afirmació es pot comprovar amb l’(Eq. 14, ja que quan el voltatge, l’amplitud del pols i la 

freqüència són màxims, la potència també ho és. Per tant, es fa la hipòtesi que en aquestes 

condicions, la màquina dóna tota la potència que té disponible, és a dir, 200 W. D’aquesta 

manera es pot calcular el coeficient de proporcionalitat 𝛽: 

200 = 𝛽 𝑈16 𝛥𝑡16 𝑓16 (Eq. 15) 

I s’obté: 𝛽 = 13,44 W/V. 

Un cop determinat el coeficient de proporcionalitat entre el voltatge i la potència, es pot 

calcular la potència que ha de generar la màquina làser en cadascun dels casos d’estudi. A 

la Taula 14 es mostren els resultats. 

Cas 𝑷𝒍à𝒔𝒆𝒓 [W] 

1 67,20 

2 107,53 

3 100,81 

4 161,29 

5 83,33 

6 133,33 

7 125,00 

8 200,00 

9 67,20 

10 107,53 

11 100,81 

12 161,29 

13 83,33 

14 133,33 

15 125,00 

16 200,00 

Taula 14. Resultats de la potència que dóna la màquina en cada cas d’estudi 
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4.6.3. Comparativa de les potències 

A la Taula 15 es mostren els valors de la potència teòrica, la potència làser i l’eficiència 

calculada com a l’ 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖è𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑡

𝑃𝑙à𝑠𝑒𝑟
 100 

(Eq. 16) 

 

Cas 𝑷𝒕 [W] 𝑷𝒍à𝒔𝒆𝒓 [W] 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊è𝒏𝒄𝒊𝒂 [%] 

1 0,97 67,20 1,45 

2 0,95 107,53 0,89 

3 0,97 100,81 0,96 

4 0,95 161,29 0,59 

5 0,97 83,33 1,17 

6 0,95 133,33 0,71 

7 0,97 125,00 0,78 

8 0,95 200,00 0,48 

9 1,75 67,20 2,61 

10 1,71 107,53 1,59 

11 1,75 100,81 1,74 

12 1,71 161,29 1,06 

13 1,75 83,33 2,10 

14 1,71 133,33 1,28 

15 1,75 125,00 1,40 

16 1,71 200,00 0,85 

Taula 15. Valors de la potència teòrica, la potència làser i l’eficiència de la màquina 

En primer lloc, destaquen les diferències tan significatives entre les dues potències 

calculades per a cadascuna de les condicions. Aquesta diferència tan gran fa que l’eficiència 

mostrada pel làser sigui molt petita, de l’ordre de l’1 %. Amb aquest fet, cal fer unes 

observacions de la metodologia emprada per al càlcul i el procés de tall amb làser: 

- S’ha suposat que en les condicions més extremes (cas 16), el làser utilitza la màxima 

potència que pot aportar de 200 W. Aquesta afirmació no se sap amb certesa atès que la 
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màquina de tall làser no compta amb un indicador digital que mostri quina és la potència que 

s’està subministrant a cada instant. La indicació de la potència és un LED que canvia 

gradualment de color verd a vermell quan se satura la font d’alimentació. Per tant, és difícil 

apreciar quin és el valor real o en quin moment s’arriba al màxim de potència. S’ha suposat 

que el màxim és de 200 W, però el valor pot oscil·lar entre els 170 i 200 W. Aquesta 

oscil·lació faria variar considerablement el valor del coeficient de proporcionalitat 𝛽, i així, el 

valor de les potències làser i l’eficiència. 

- El valor de 200 W que s’ha suposat màxim és la potència que proporciona la font 

d’alimentació a la làmpada. Aquesta, a continuació, excita el cristall de Nd:YAG i genera els 

fotons per a la producció del feix làser. Per tant, la potència que finalment té el feix es veu 

reduïda per les pèrdues provocades pel desgast de la làmpada i l’estat del cristall de 

Nd:YAG.  

A més, després de la generació de fotons, el feix de llum làser és transportat per un camí 

òptic de miralls. L’estat de neteja dels miralls pot provocar també pèrdues en la potència de 

la màquina. 

- Pel que fa al material de les provetes que es tallen, la reflectivitat que aquest pugui tenir 

genera pèrdues que no han sigut considerades en el càlcul de la potència per al tall del 

material. A més, cal tenir present que l’absortivitat és la causant de què una part de la 

potència es vegi descartada, al igual que la conductivitat tèrmica, on una part de la potència 

escalfa part del material fora de la zona de tall.  

- En el càlcul de l’àrea de material fosa s’ha fet una hipòtesi d’igualar l’àrea d’intersecció 

entre circumferències a una el·lipse. Aquesta decisió també pot aportar errors en el càlcul, 

que en treballar en valors tan petits, poden afectar extremadament el resultat final. 

Les raons abans exposades poden donar una idea de les diferències trobades entre les 

dues potències calculades. Fent una valoració final, encara que la literatura diu que les 

eficiències dels làsers són baixes, en aquest estudi destaquen per uns valors molt petits. 

Com s’ha comentat, pot ser degut a les pèrdues que hi ha en el procés de generació del 

làser que no han sigut tingudes en compte.  

En qualsevol cas, en ser la potència teòrica per a fondre el material més petita que la 

potència generada pel làser, dóna una idea que els talls es poden fer sense problema amb 

l’energia i condicions disponibles.  



Estudi i optimització de l’efecte dels paràmetres d’entrada  

del procés de tall amb làser Nd:YAG en la qualitat final de la peça  Pàg. 47 

 

5. Experimentació 

5.1. Realització dels experiments. Resultats 

S’han realitzat dues rèpliques de cada experiment atès que d’aquesta manera es permet 

calcular una estimació més precisa de l’efecte d’un factor. Seguint la metodologia descrita 

per a la mesura de les respostes, s’han obtingut els següents resultats que es mostren a la 

Taula 16. Els informes de la mesura de la rugositat es poden trobar a l’Annex E. 

 
    Rugositat [μm] Rebava [mm] 

ZAT 

[mm] 

Cas A B C D 𝑹𝒂𝟏 𝑹𝒂𝟐 𝑹𝒂̅̅ ̅̅  𝑹𝒃𝟏 𝑹𝒃𝟐 𝑹𝒃̅̅ ̅̅  ZAT 

1 50 0,4 250 80 1,77 2,01 1,89 0,874 0,860 0,867 0,037 

2 80 0,4 250 80 3,42 4,80 4,11 0,889 0,857 0,873 0,037 

3 50 0,6 250 80 2,45 2,19 2,32 0,869 0,870 0,870 0,037 

4 80 0,6 250 80 2,75 2,12 2,44 0,871 0,847 0,859 0,039 

5 50 0,4 310 80 3,08 4,24 3,66 0,855 0,840 0,847 0,047 

6 80 0,4 310 80 2,63 3,29 2,96 0,877 0,851 0,864 0,057 

7 50 0,6 310 80 3,25 3,93 3,59 0,848 0,849 0,849 0,045 

8 80 0,6 310 80 8,43 6,20 7,32 0,857 0,854 0,855 0,068 

9 50 0,4 250 140 1,87 2,19 2,03 0,852 0,869 0,861 0,035 

10 80 0,4 250 140 4,45 3,00 3,73 0,850 0,862 0,856 0,037 

11 50 0,6 250 140 2,25 2,12 2,19 0,854 0,849 0,851 0,057 

12 80 0,6 250 140 3,25 2,75 3,00 0,857 0,848 0,852 0,059 

13 50 0,4 310 140 5,53 3,54 4,54 0,843 0,844 0,843 0,045 

14 80 0,4 310 140 4,17 2,85 3,51 0,834 0,844 0,839 0,057 

15 50 0,6 310 140 3,62 2,45 3,04 0,844 0,852 0,848 0,049 

16 80 0,6 310 140 5,90 4,44 5,17 0,842 0,858 0,850 0,059 

Taula 16. Matriu de les observacions experimentals per a cadascun dels casos 
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Abans de procedir a l’anàlisi dels resultats cal fer uns comentaris sobre les mesures de la 

zona afectada tèrmicament. Degut a les dimensions tan petites de les provetes, cal un 

aparell de mesura que sigui capaç de mostrar una imatge prou bona com per poder extraure 

les dades correctament. 

Durant la mesura de la ZAT, es va posar de manifest que la càmera de l’estereomicroscopi 

utilitzat no era prou potent com per donar una imatge prou nítida per fer les mesures. 

Si s’augmentaven les imatges fins a una mida prou gran per poder diferenciar les zones 

decolorades clarament, apareixien zones pixelades que no deixaven mesurar 

adequadament les distàncies. En canvi, si només s’augmentava fins al límit nítid de la 

imatge, la ZAT era tan petita que la mesura no era prou acurada com per donar-la com a 

vàlida. Com es mostra a la Fig. 5.1, la ZAT és tan petita que no es pot arribar a mesurar com 

cal, a més que es pot confondre amb la mateixa rebava romanent. Totes les imatges 

captades durant la mesura de la ZAT es troben a l’Annex D. 

 

Fig. 5.1. Imatge extreta de l'estereomicroscopi de la vora de la proveta del cas 8 

Per aquests motius es va decidir no continuar amb la mesura de la zona afectada 

tèrmicament de les rèpliques i descartar les mesures fetes per no ser prou fiables. 

5.2. Anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts 

Després de realitzar els experiments i obtenir les 32 observacions experimentals tant de la 

rugositat com de la rebava, es procedeix a analitzar els resultats mitjançant el software de 

processament i anàlisi estadístic de dades Minitab 17. 
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5.2.1. Rugositat 

Primerament, es calcula el valor dels efectes de cadascuna de les variables i de les 

interaccions de 2 factors obtenint els següents resultats: 

 

Taula 17. Càlcul dels efectes de la variable Rugositat amb un disseny factorial 2
4
 

A la Taula 17 es poden observar els efectes principals i les interaccions de 2, els coeficients 

de cadascun dels factors en el model de regressió, la desviació estàndard de l’error 

experimental, l’estadístic de prova T-Student i el p-valor.  

Per entendre bé cadascun d’aquests termes s’expliquen detalladament com s’han calculat i 

quin és el seu significat [17]:  

- Els efectes principals són els calculats per a cada factor per separat i indiquen quant canvia 

la resposta – en mitjana – al passar el factor del nivell baix (-) al nivell alt (+). Si es pren com 

exemple el factor Freqüència el càlcul és el següent:  

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝐹𝑟𝑒𝑞 =
4,11 + 2,44 + 2,96 + 7,32 + 3,73 + 3 + 3,51 + 5,17

8

−
1,89 + 2,32 + 3,66 + 3,59 + 2,03 + 2,19 + 4,54 + 3,04

8

= 1,1225 

(Eq. 17) 

- Les interaccions es calculen prenent un factor a nivell alt o baix i movent l’altre factor que 

intervé en la interacció. Per a la interacció Freqüència*Velocitat avanç el càlcul és el 

següent:  

𝐹𝑟𝑒𝑞(𝑉𝑎𝑣 +) =
3,75 + 3 + 3,51 + 5,17

4
−

2,03 + 2,19 + 4,54 + 3,04

4

= 0,9025 

(Eq. 18) 
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𝐹𝑟𝑒𝑞(𝑉𝑎𝑣 −) =
4,11 + 2,44 + 2,96 + 7,32

4
−

1,89 + 2,32 + 3,66 + 3,59

4

= 1,3425 

(Eq. 19) 

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝐹𝑟𝑒𝑞−𝑉𝑎𝑣 = 0,5𝐹𝑟𝑒𝑞(𝑉𝑎𝑣 +) − 0,5𝐹𝑟𝑒𝑞(𝑉𝑎𝑣 −) = −0,217 (Eq. 20) 

- El valor dels coeficients del model de regressió són la meitat dels efectes de cadascun dels 

factors i de les interaccions. 

- La tercera columna correspon a la variabilitat dels efectes calculada a partir de la 

variabilitat de la resposta, que és la mateixa per a tots els factors i interaccions. 

- Les dues últimes columnes són les corresponents a la prova de significació. Primerament 

es mostra l’estadístic de prova t-Student i a continuació el p-valor. Si el p-valor és menor a 

0,05 es rebutja la hipòtesi nul·la amb un 95 % de confiança i es considera que aquell factor o 

interacció és estadísticament significatiu. Si es considera una confiança del 90 %, llavors el 

p-valor ha de ser més petit de 0,01. 

Un cop analitzats els paràmetres que el software Minitab 17 proporciona, es detecten els 

factors que tenen efectes significatius, és a dir, els efectes que són estadísticament diferents 

a 0. En el cas de la resposta de rugositat, apareix el Voltatge com a efecte significatiu amb 

un p-valor de 0,075 (amb un 90 % de confiança). De fet, si ens fixem en el paper 

probabilístic normal dels efectes sobre la variable resposta rugositat a la Fig. 5.2, podem 

observar que no hi ha cap més factor o interacció que sigui estadísticament significatiu. 
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Fig. 5.2. Paper probabilístic normal dels efectes sobre la variable Rugositat del disseny factorial 2
4
 

No obstant això, el model logarítmic (Eq. 21) que s’extrau amb tots els factors i les seves 

interaccions només té un 13,35 % d’ajust.  

𝑙𝑛(𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡) =  −0,79 +  0,0358 𝐹𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 −  7,74 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑠 
+  0,0041 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 +  0,0135 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑎𝑛  +  0,0289 𝐹𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎
∗ 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑠 −  0,000135 𝐹𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 
−  0,000017 𝐹𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑎𝑛 +  0,0278 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑠
∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 −  0,0151 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑠 ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑎𝑛                 
−  0,000018 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑎𝑛  

(Eq. 21) 

Arribats a aquest punt, per poder continuar amb l’anàlisi de dades, es decideix realitzar una 

segona anàlisi sense tenir en compte el factor Voltatge. Així es pot identificar si hi ha altres 

relacions entre factors i interaccions que quedaven ocultes en la primera anàlisi. El factor 

Voltatge ara es fixa al nivell baix (250 V) perquè el que es vol és tenir una rugositat petita i el 

seu coeficient és de +0,0041. Aquesta decisió es pot comprovar més clarament en el gràfic 

de l’efecte del Voltatge de la Fig. 5.3, on es veu com al nivell baix de Voltatge, la mitjana de 

rugositat és molt més petita que al nivell alt. 
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Fig. 5.3. Gràfic de l’efecte principal Voltatge de la variable Rugositat 

A continuació, s’agafen els vuit experiments que tenen la condició de 𝑈 = 250 V, per tant, es 

fa una anàlisi d’un disseny factorial 23 de tres factors i dos nivells cadascun. A la Taula 18 es 

mostren els nous resultats: 

 

Taula 18. Càlcul dels efectes de la variable Rugositat amb un disseny factorial 2
3
 

Observant els nous resultats obtinguts, es comprova que no apareix cap factor ni interacció 

que tingui un p-valor més petit de 0,10. Tanmateix, l’ajust del nou model de regressió ha 

augmentat fins a un 72,14 %. Per intentar trobar un model que tingui tots els efectes 

significatius i un ajust encara millor, s’extrauen de l’anàlisi aquells factors o interaccions que 

siguin menys significatius. Analitzant el diagrama de Pareto de la Fig. 5.4, es veu que la 

interacció AC entre la Freqüència i la Velocitat d’avanç és la menys significativa, per tant, 

s’elimina de l’anàlisi. 
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Fig. 5.4. Diagrama de Pareto dels efectes sobre la variable Rugositat del disseny factorial 2
3
 

En el nou model obtingut, s’observa que apareixen efectes significatius: el factor Freqüència 

i la interacció d’aquesta amb l’Amplitud del pols (Fig. 5.5). 
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Fig. 5.5. Paper probabilístic normal dels efectes sobre la variable Rugositat del disseny factorial 2
3
 

sense la interacció AC 

També s’observa que el nou ajust augmenta fins a un 85,78 %. Es continua eliminant el 

següent efecte menys significatiu. A la Fig. 5.6, es pot veure que en aquest cas és el factor 

C Velocitat d’avanç, però abans d’eliminar un factor per complet, s’han d’extreure totes les 

seves interaccions. El següent efecte menys significatiu és la interacció BC entre l’Amplitud 

del pols i la Velocitat d’avanç. S’elimina del model aquesta interacció, i per consegüent, el 

factor C Velocitat d’avanç. 

 

Fig. 5.6. Diagrama de Pareto dels efectes sobre la variable Rugositat del disseny factorial 2
3
 sense la 

interacció AC 

Els resultats del nou model es poden observar en el paper probabilístic normal de la Fig. 5.7. 

S’obté un model on tots els seus efectes són significatius i la seva equació de regressió (Eq. 

22) s’ajusta un 90,62 %. 

𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 =  −6,86 +  0,1648 𝐹𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 +  13,90 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑠
−  0,2488 𝐹𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑠 

 

(Eq. 22) 
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Fig. 5.7. Paper probabilístic normal dels efectes sobre la variable Rugositat del disseny factorial 2
3
 

sense la interacció AC, la interacció BC i el factor C 

Per poder interpretar i entendre millor la interacció entre Freqüència i Amplitud del pols no es 

poden estudiar els dos factors per separat, sinó que cal mirar el gràfic d’interaccions en el 

que s’observa quin és l’efecte d’augmentar la freqüència per a cadascuna de les amplituds 

del pols. El gràfic de la interacció es mostra a la Fig. 5.8. 
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Fig. 5.8. Gràfic d’interacció entre la Freqüència i l’Amplitud del pols en la variable Rugositat 

S’observa de manera evident que l’opció de treballar amb una amplitud de pols al nivell alt, 

gairebé sempre dóna com a resultat una rugositat més petita. El canvi des d’una freqüència 

baixa fins a una d’alta provoca un augment considerable de la rugositat si es treballa amb 

una amplitud del pols al nivell baix. 

Per tant, l’opció que menys rugositat dóna és aquella on la freqüència és de 50 Hz i 

l’amplitud del pols de 0,4 ms. No obstant això, en cas que es necessiti menys limitacions en 

l‘ús de la freqüència, és aconsellable treballar amb l’amplitud del pols a nivell alt (0,6 ms.) 

perquè en tot el rang de freqüències utilitzat la rugositat es manté en un valor baix. 

Com a conclusió de l’elecció dels nivells límits dels factors, tenint en compte els coeficients 

dels efectes obtinguts en l’(Eq. 22), cal agafar el nivell baix tant del voltatge, com de la 

freqüència, com de l’amplitud del pols. Respecte la velocitat d’avanç, no intervé d’una 

manera evident en aquesta anàlisi de la rugositat. A la següent Taula 19 es mostra la 

combinació de valors límit que permeten obtenir un valor més baix per a la rugositat. 

Factor Valor 

Freqüència 50 Hz 

Amplitud del pols 0,4 ms 
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Voltatge 250 V 

Velocitat d’avanç 
No afecta 

significativament 

Taula 19. Valors òptims dels factors per a una reducció de la rugositat 

En un primer moment abans de fer l’anàlisi, atenent a l’experiència dels operaris de 

l’empresa, se sap que la velocitat d’avanç està directament relacionada amb la qualitat 

superficial d’una peça i, per tant, amb la rugositat. En aquest estudi es demostra que no es 

així però només en aquest rang de valors dels factors. A partir d’aquí caldria realitzar més 

experiments augmentant el rang dels nivells dels factors per veure si existeix realment una 

variabilitat en la velocitat d’avanç com es preveia.  

En les condicions en que s’està treballant, augmentar el rang dels factors no és possible ja 

que en molts casos el làser no arriba a tallar el material. Per tant, caldria disminuir el gruix de 

les xapes d’acer inoxidable o, per contra, introduir el gruix com un nou factor de l’anàlisi per 

estudiar. Cal tenir en compte, però, que una reducció del gruix de la xapa dificultaria 

l’operació de mesura de la rugositat. 

5.2.2. Rebava 

Es fa una primera anàlisi del disseny factorial 24 i es calculen els efectes i p-valors mostrats 

a la Taula 20. 

 

Taula 20. Càlcul dels efectes de la resposta Rebava amb un disseny factorial 2
4
 

Hi apareixen dos factors que són estadísticament significatius amb un 95 % de confiança: el 

Voltatge i la Velocitat d’avanç. En el paper probabilístic normal de la Fig. 5.9 es pot observar 

més clarament. 
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Fig. 5.9. Paper probabilístic normal dels efectes sobre la variable Rebava del disseny factorial 2 

L’equació de regressió que s’obté amb aquesta primera anàlisi té un 60,01 % d’ajust i és la 

següent (Eq. 23): 

𝑅𝑒𝑏𝑎𝑣𝑎 =  1,113 −  0,00045 𝐹𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 −  0,215 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙 −  0,000909 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒
− 0,000440 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑎𝑛 −  0,00055 𝐹𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑠 

         + 0,000004 𝐹𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 −  0,000003 𝐹𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑎𝑛  
         + 0,000682 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑠 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒  

+ 0,000458 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑠 ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑎𝑛 +  0,000001 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑎𝑛  

 

(Eq. 23) 

El Voltatge té un coeficient de -0,000909 i la Velocitat d’avanç de -0,000440, per tant, com 

es vol reduir la rebava, cal establir els valors a nivell alt d’aquest dos factors: Voltatge de 310 

V i Velocitat d’avanç de 140 mm/min. Es pot comprovar fàcilment observant els gràfics 

d’efectes principals del Voltatge i la Velocitat d’avanç de les Fig. 5.10 i Fig. 5.11, 

respectivament. 
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Fig. 5.10. Gràfic de l’efecte principal Voltatge de la variable Rebava 

 

Fig. 5.11. Gràfic de l’efecte principal Velocitat d’avanç de la variable Rebava 

Per tal d’intentar arribar a trobar un model amb un ajust millot, a continuació, es trauen els 

factors i interaccions menys significatius. Tenint en compte el diagrama de Pareto de la Fig. 
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5.12, es comença eliminant la interacció entre la Freqüència i l’Amplitud del pols, ja que el 

factor Freqüència per sí sol no es pot eliminar fins treure totes les seves interaccions. 

 

Fig. 5.12. Diagrama de Pareto dels efectes sobre la variable Rebava del disseny factorial 2
4
 

La nova equació de regressió resultant té un ajust d’un 64,74 % i el nou diagrama d’efectes 

es troba a la Fig. 5.13. Es pot veure que segueixen havent els mateixos efectes significatius i 

que la resta continuen amb valors molt més baixos. 
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Fig. 5.13. Diagrama de Pareto dels efectes sobre la variable Rebava del disseny factorial 2
4
 sense la 

interacció AB 

Es continua amb l’eliminació de la interacció CD entre el Voltatge i la Velocitat d’avanç i es 

calcula de nou l’equació de regressió resultant (Eq. 24). 

𝑅𝑒𝑏𝑎𝑣𝑎 =  1,1016 −  0,000723 𝐹𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 −  0,251 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑠 
−  0,000806 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 −  0,000178 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑎𝑛  
+  0,000004 𝐹𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 −  0,000003 𝐹𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎
∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑎𝑛  +  0,000682 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑠 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 
         + 0,000458 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑠 ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑎𝑛  

 

(Eq. 24) 

L’ajust d’aquest model ha augmentat fins a un 68,06 %. A partir d’aquest punt, en eliminar 

més interaccions i factors, l’ajust no millora i no apareixen més efectes significatius. És per 

això que es considera com a bo aquest model dins el rang de valors dels efectes en el que 

s’està treballant. En conclusió, cal posar el voltatge a 310 V i la velocitat d’avanç a 140 

mm/min per tal de reduir la rebava, com indica la Taula 21. Els altres factors en ser no 

significatius, el valor que prenguin no afecta d’una manera considerable la resposta. 

Factor Valor 

Freqüència 
No afecta 

significativament 

Amplitud del pols 
No afecta 

significativament 
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Voltatge 310 V 

Velocitat d’avanç 140 mm/min 

Taula 21. Valors òptims dels factors per a una reducció de la rebava 

 

De l’anàlisi de les dades fet en aquest apartat, s’extrau que la rugositat depèn de tots els 

factors (voltatge, freqüència i amplitud del pols), excepte de la velocitat d’avanç. Aquest fet 

contrasta amb l’experiència pròpia de l’empresa, on sempre ha existit una relació directa 

entre la velocitat de tall i la qualitat superficial de la peça. 

En canvi, els factors que afecten a la rebava que es forma són el voltatge i la velocitat 

d’avanç. Els altres dos factors en aquest cas no són estadísticament significatius. 
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6. PLANIFICACIÓ TEMPORAL I COSTOS 

6.1. Planificació temporal de les tasques del projecte 

Les tasques que s’han dut a terme durant el projecte desenvolupat són les que s’enumeren 

a continuació: 

A: Documentació prèvia relacionada amb el camp del tall làser 

B: Establiment dels objectius del projecte 

C: Selecció del material més adient per fer els experiments 

D: Recerca d’altres investigacions similars. Estat de l’art 

E: Disseny dels experiments 

F: Mecanització de les provetes per fer els experiments 

G: Mesura de la rebava i la zona afectada tèrmicament  

H: Disseny d’un suport per al rugosímetre 

I: Estudi de l’energia i potència de tall 

J: Mesura de la rugositat 

K: Anàlisi estadístic dels experiments i resultats 

L: Extracció de conclusions 

M: Redacció de la memòria del treball 

La planificació per setmanes de les tasques abans esmentades es mostra a la Fig. 6.1, 

obtenint un projecte de 24 setmanes de durada. 

 

Fig. 6.1. Diagrama de Gantt de la planificació temporal de les tasques realitzades durant el projecte 
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6.2. Estudi econòmic 

El que aquí es presenta és un breu estudi dels costos associats al desenvolupament del 

projecte, incloent tan els recursos humans com materials que s’han requerit. 

Degut al fet que el projecte ha estat enfocat a una primera etapa d’una fase d’investigació 

que s’ampliarà en un futur, la majoria de costos es poden atribuir a la part experimental del 

laboratori així com a tota l’energia utilitzada. 

Primerament, s’especifiquen els recursos humans que han sigut necessaris, és a dir, les 

persones que han participat directament en l’elaboració de l’estudi del projecte. 

A continuació, es contemplen els recursos materials d’enginyeria, aquells necessaris per a 

l’experimentació amb les provetes i l’anàlisi i processament de les dades de 

l’experimentació. Dins d’aquest grup s’inclouen el software i la maquinària utilitzats. Per a 

l’amortització de la maquinària s’ha considerat una vida útil mitjana aproximada de 10 anys 

treballant a raó de 8 h/dia. Pel software s’ha considerat una vida total útil estimada de 800 h 

per llicència. 

Una altra partida considerada són els recursos materials usats durant el període del 

projecte. En aquest apartat s’inclouen el material tan de les provetes com dels utillatges 

fabricats. 

Finalment, es comptabilitza el consum d’energia elèctrica que ha hagut a causa de la 

utilització de les diferents màquines, tant de fabricació com de mesura. Per calcular aquests 

costos, s’ha considerat un preu de l’energia elèctrica de 0,15 €/kWh. 

A la Taula 22 es troba l’estudi econòmic de manera més detallada. 

Un cop calculades totes les partides necessàries per a la realització del projecte, s’aplica 

l’import de l’IVA relatiu als projectes d’enginyeria (21 %) i s’obté el cost final del projecte de 

15351,90 €. 

Cal tenir en compte que les conclusions que s’extreguin de l’estudi i la troballa d’uns valors 

òptims que millorin l’acabat final de les peces generarà a llarg termini un descens en les 

despeses del tall amb làser i es podrà amortitzar el cost del projecte realitzat. 
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RECURSOS HUMANS         

PARTIDA Unitats [h] Cost unitari [€/h]   Cost [€] 

Autor del projecte (Enginyer junior) 300 35 
 

10500 

Director del projecte (Enginyer Sènior) 15 65 
 

975 

Operari del laboratori 20 40   800 

Cost recursos humans 
   

12275 

     
RECURSOS MATERIALS D'ENGINYERIA         

PARTIDA Valor llicència [€] Vida útil [h] Ús [h] Valor [€] 

Llicència paquet Microsoft Office 2016 336 800 220 92,4 

Llicència Minitab 16 1250 800 60 93,75 

Cost recursos informàtics       186,15 

     
PARTIDA Preu compra [€] Vida útil [h] Ús [h] Valor[€] 

Micròmetre Mitutoyo 1480 29200 30 1,52 

Estereomicroscopi LEICA  6700 29200 40 9,18 

Rugosímetre Hommel-Etamic 15000 29200 50 25,68 

Màquina làser Nd:YAG Alpha-Laser 55000 29200 35 65,92 

Cost recursos maquinària 
   

102,31 

     
RECURSOS MATERIALS         

PARTIDA Unitats  Cost unitari [€/u]   Cost [€] 

Xapa d'acer inoxidable de 150x50x0,8 mm 4 5 
 

20 

Xapa d'alumini de 20x20x3 mm 1 3 
 

3 

Plàstic per a la impressió 3D 1 15 
 

15 

Femella roscada 1 0,08 
 

0,08 

Unions cargolades 9 0,12   1,08 

Cost recursos materials 
   

39,16 

     
CONSUM ELÈCTRIC         

PARTIDA Potència [kW] Ús [h]   Cost [€] 

Màquina làser Nd:YAG Alpha-Laser 12 35 
 

63 

Estereomicroscopi LEICA 0,4 40 
 

2,4 

Rugosímetre Hommel-Etamic 0,5 50 
 

3,75 

Ordinador 0,35 300   15,75 

Cost consum elèctric 
   

84,9 

     
COST TOTAL         

Cost total del projecte       12687,52 

IVA (21%) 
   

2664,38 

Cost final del projecte       15351,90 

Taula 22. Pressupost del projecte 
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7. IMPACTE MEDI AMBIENTAL 

El projecte dut a terme no incorpora cap element que la normativa mediambiental esmenti 

com a perillós. Per tant, respecte a la interacció que els productes tallats amb làser o els 

utillatges mecanitzats puguin tenir amb el medi ambient, es pot dir que no es consideren 

com a contaminants. 

Respecte la fabricació, ús i reciclatge de les provetes tallades i els utillatges dissenyats, els 

principals materials emprats són acer inoxidable i alumini. Tots dos materials són utilitzats 

àmpliament en la fabricació d’objectes i aparells de tota mena. Un cop acabada la seva vida 

útil, tant l’acer inoxidable com l’alumini són reciclables. A més, qualsevol residu produït 

durant la seva fabricació es tracta de la manera més adequada seguint la normativa vigent. 

Per tal de minimitzar les quantitats de materials a reciclar s’apliquen mesures de producció 

neta en un entorn industrial per aconseguir d’aquesta manera processos d’execució on es 

minimitzin els residus i el consum de matèries primeres també sigui mínim. En tots els 

casos, sempre cal seguir les directives marcades pel Catàleg Europeu de Residus [2]. 

En ser un projecte bàsicament de caire experimental, el major impacte ambiental és el que 

pugui provocar tota l’energia consumida per les màquines, tant les de fabricació de les 

provetes com les de mesura de la qualitat. Les principals fonts d’emissions són aquelles 

produïdes pel consum d’aquesta energia elèctrica. Tenint en compte el mix energètic 

d’Espanya publicat al mes de març de 2016 [23] i l’energia consumida durant el projecte 

calculada a l’apartat de 6.2 Estudi econòmic, es calculen les emissions a la Taula 23. 

Emissió MIX (WWF Espanya març 2016) Total emissions 

Diòxid de carboni (CO2) 0,094 kg/kWh 53,20 kg CO2 

Diòxid de sofre (SO2) 0,194 g/kWh 109,80 g SO2 

Òxids de nitrogen (NOx) 0,139 g/kWh 78,67 g NOx 

Taula 23. Emissions generades pel consum d’energia elèctrica 

No obstant això, amb aquest estudi es pretén reduir aquest consum d’energia millorant 

l’eficiència de funcionament de la màquina. És a dir, en trobar unes condicions òptimes de 

tall, la potència que la màquina ha de subministrar es minimitza considerablement. 
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8. CONCLUSIONS 

S’ha desenvolupat un estudi que permet identificar les relacions existents entre els factors 

d’entrada del procés de tall amb làser Nd:YAG (freqüència, amplitud del pols, voltatge i 

velocitat d’avanç) i les variables resposta (rugositat, rebava i zona afectada tèrmicament) 

que descriuen la qualitat final de la peça. 

El projecte ha permès una familiarització amb la tecnologia làser i els seus fonaments, així 

com amb el procés de tall amb el làser Nd:YAG. La recerca d’investigacions similars ha 

donat a conèixer alguns autors que han utilitzat diferents procediments de mesura, d’anàlisi 

de dades i d’obtenció de resultats. 

S’ha aprofundit en el disseny d’experiments i la mesura de les respostes amb diferents 

aparells de metrologia. L’anàlisi dels valors obtinguts en les mesures de les característiques 

de qualitat de les provetes ha mostrat que: 

- La reducció de la rugositat s’aconsegueix amb l’establiment dels nivells baixos del 

voltatge, la freqüència i l’amplitud del pols. S’ha obtingut un model de la rugositat 

que inclou els factors de freqüència i amplitud del pols i la seva interacció, i que 

s’ajusta molt bé a les mesures (90,62 %).  

 

Caldria analitzar amb més detall l’aparent no efecte de la velocitat d’avanç. 

L’augment del rang dels nivells dels factors no és possible en determinats casos 

atès que el làser no talla i la disminució del gruix de la xapa de material a tallar és 

crítica per a la mesura de la rugositat. 

 

- S’ha trobat un model que descriu acceptablement la rebava formada en les 

provetes. El voltatge i la velocitat d’avanç són els factors que l’afecten i cal establir 

el nivell alt en ambdós casos per tal de disminuir el seu valor. 

 

- Pel que fa a la zona afectada tèrmicament, no ha sigut possible fer una estimació 

de les seves causes atès que la maquinària de metrologia no era adequada. En 

una anàlisi posterior caldria buscar un aparell que sigui capaç de fer les mesures 

amb l’augment de les imatges amb la qualitat adequada. 

L’estudi energètic mostra que el feix làser és capaç de tallar en cadascun dels casos de 

l’experimentació. Cal destacar, però, que la potència teòrica necessària per fondre el 

material és molt més petita que la potència proporcionada pel làser. Això fa que les 

eficiències del procés en cadascuna de les condicions siguin molt petites. Les pèrdues en la 

generació del feix làser, en la seva conducció o degut a les característiques del material 
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poden ser la resposta a aquesta diferència. 

L’optimització del procés de tall amb làser Nd:YAG s’ha iniciat amb l’estudi desenvolupat en 

aquest projecte. A fi de completar l’optimització del procés totalment caldrà fer anàlisis 

futures amb més experiments amb la finalitat que quedi clara la relació prevista entre la 

velocitat d’avanç i la rugositat i per trobar un model que defineixi d’una manera més ajustada 

la formació de rebava.  
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