Elementy optyczne i podzespoły
do laserów CO 5-6 μm
Elementy optyczne dla laserów na tlenku węgla (CO)
III-VI, światowy lider elementów optycznych do laserów, rozszerza własną linię produktów o elementy optyczne i
komponenty do laserów na tlenku węgla (CO). Nasza pełna linia elementów optycznych do laserów CO daje
producentom systemów laserowych narzędzia do wdrożenia tej innowacyjnej technologii do własnych platform
produkcyjnych. Zastosowania nowego lasera CO obecnie obejmują przetwarzanie materiałów np. wiercenie płytek
drukowanych oraz przecinanie szkła, ceramiki i cienkich folii. Potencjalne zastosowania laserów CO to również medycyna
i zabiegi estetyczne. Linia dla laserów CO wspaniale uzupełnia naszą istniejącą linię produktów optycznych dla laserów
CO2, które są już używane w sektorach przemysłowych, medycznych i półprzewodnikowych.
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Elementy optyczne i podzespoły do laserów CO 5-6 μm

Możliwości
Najlepsze na rynku materiały do przepuszczalnych elementów optycznych – ZnSe, ZnS (MS) i Ge
Wymiary elementów optycznych od 4 do 250 mm
Niestandardowe projekty elementów optycznych (asferyczne, stożkowe, freeform itd.) są dostępne na zamówienie
Niestandardowe warianty powłok dla szczególnych wymagań klienta
Optyczne podzespoły takie jak ekspandery wiązki, wieloelementowe soczewki skanujące i głowice tnące
Możliwość powlekania wszelkich materiałów odbijających w zwierciadłach Galvo, rezonatora i przekazywania wiązki
(np. miedź, krzem, glin itd.)
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Powłoki 5-6 μm
Firma II-VI opracowała pełną gamę powłok, włącznie z powłokami antyodblaskowymi, odblaskowymi, polaryzacyjnymi,
pasmowo-selektywnymi do rezonatorów i dzielnikami wiązki. Te powłoki zostały zaprojektowane z myślą o wielu liniach

Przepuszczalność %

Współczynnik odbicia %

laserowych lasera CO. To powłoki szerokopasmowe w zakresie 5 μm - 6 μm do użytku w spektrum lasera CO.

Długość fali (μm)

Długość fali (μm)

Skanujące elementy optyczne 5-6 μm
II-VI to jedyny dostawca pełnej linii skanujących elementów optycznych 5-6 μm. Od zwierciadeł Galvo sterujących
wiązkami do ekspanderów wiązki kontrolującej kształt wiązki, firma II-VI zapewnia pełną gamę elementów optycznych dla
Twoich systemów skanujących. II-VI zapewnia również wszystkie rodzaje soczewek skanujących pojedynczych i
wieloelementowych do wszystkich zastosowań obróbki laserowej. II-VI zajmuje się również projektowaniem i produkcją
niestandardowych soczewek do najbardziej wymagających systemów o wysokiej mocy, takich jak wiercenie otworów
przelotowych.

Właściwości materiałów
Właściwości optyczne

ZnSe

ZnS(MS)

Ge

Masa ABS przy 5,5 μm

0.0004/cm

0.005/cm

0.005/cm

Zmiana współczynnika załamania wskutek
temperatury przy 3,39 μm

62x10-6/°C

39x10-6/°C

396x10-6/°C

Gęstość

5.27 g/cm3

4.09 g/cm3

5.32 g/cm3

Moduł Younga

67.2 Gpa

85.5 Gpa

100 Gpa

Skala twardości Knoopa

105-120 kg/mm3

150-165 kg/mm 3

692 kg/mm3

Liczba Poissona

0.28

0.27

0.27

Przewodność cieplna przy 20°C

0.18 W/cm/°C

0.27 W/cm/°C

0.59 W/cm/°C

Rozszerzalność cieplna przy 20°C

7.57x10-5/°C

6.5x10-5/°C

5.7x10-5/° C

Właściwości mechaniczne

Właściwości termiczne
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