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Laser teknologian oinarritutako fabrikazio-prozesuak
Enpresetan txertatzeko aukerak eta giltzarriak

Gipuzkoa 4.0 Fabrikazio Aurreratuko Sarea

Laugarren industria-iraultzarako prest



Badira zenbait urte industria-prozesue-
tarako laser teknologia hainbat industria- 
sektoretan sendo txertatzen ari dela. Haa-
tik, euskal enpresa-ehunaren oinarri diren 
enpresa txiki eta ertainetan, zenbaitetan 
irudipena dago korporazio handiek edo 
espezialistek soilik erabil dezaketela laserra 
ekoizpen-behar berrietan.

Hori dela eta, zubiak eraiki behar dira 
enpresen eta teknologia horien artean; 
izan ere, materialak prozesatzean erabil- 
tzen direnean, ekoizpena hobetzen da eta 
hala malgutasuna nola eraginkortasuna 
handitzen dira.

Dokumentu honetan, batetik, labur-la-
bur azalduko dira laser teknologien 
ezaugarriak, eta bestetik, adieraziko da IK4 
aliantzako zentroak bitarteko egokia izan 
daitezkeela teknologia horiek industriaren 
arloan aditzera emateko eta txertatzeko



A solution looking for a problem. Laser 
teknologiaz mintzatzean, hori esaten zu-
ten zientzialari askok, Theodore Maima-
nek eta Charles Townesek XX. mendearen 
erdialdean aurkitu ondoren, inork ez bai- 
tzekien nolako ahalmena izan zezakeen. 
Gaur egun, laserrak erabilera ugari ditu in-
dustrian, medikuntzan, sektore militarrean, 
zientzian eta entretenimenduan. Era be-
rean, azken urteotan garapen-mailarik han-
diena eta etorkizun oparoena izan dituzten 
fabrikazio-teknologietako bat da. Garatze-
ko ahalmena eta erabiltzeko malgutasuna 
direla medio, laser teknologia ezinbesteko 
bihurtu da manufacturingarekin lotutako 
industria-sektore askotan, eta 4.0 iraultza bi-
deratzeko teknologietako bat da.

Fabrikazio industrialaren ikuspegitik, era-
bilera asko ditu; besteak beste, metrologia, 
kalitatea ikuskatzea, eta hala prozesuak 
nola materialen prozesatzea monitoriza- 
tzea. Izan ere, materialen prozesatzea iker-
keta-arlo aktiboenetako bat da, eta hartan 
gertatzen ari dira aurrerapen zientifiko eta 
industrial gehien, batik bat abantaila asko 
dituelako ohiko teknologien aldean: mal-
gutasuna, automatizatzeko erraztasuna, 
akaberen kalitatea, erreproduzigarritasun 
handia eta produktibitatea. Orobat, na-

barmendu behar da ezer ukitu behar ez 
duen teknologia bat dela, tresnak ez direla 
higatzen eta beroak apenas eragiten due-
la. Gainera, merkatuan dauden laser-iturri 
berriak aintzat hartuta, mantentze-lan gutxi 
edo ezertxo ere ez du eskatzen, eta beraz, 
prozesu industrial askotan erabil daiteke, 
bai eskala makroskopikoan bai eskala mi-
kroskopikoan.

Horrenbestez, industriako prozesu asko-
tan erabiltzen da; batzuk, hedatu samarrak 
daude: soldadura, ebaketa eta azaleko 
tratamendu termikoak. Beste prozesu ba- 
tzuk, berriz, aski exotikoak dira: mikrozulake-
ta, desugerketa eta garbiketa. Azken ho-
riek oso sektore garrantzitsuetan erabiltzen 
dira; esate baterako, automozioan, sektore 
aeronautikoan eta sektore espazialean. 
Hedabideen interesa eta etorkizunerako 
itxaropenak direla bide, laser teknologia 
oinarri duten fabrikazio gehigarriko proze-
suak aipatu behar dira.

Gaur egun, laser teknologia arazo uga-
rirako irtenbide da; alabaina, 50 urteren 
ostean, erronka eta erabilera berrien zain 
dago, batez ere fabrikazio aurreratuarekin 
lotuta dauden alderdi guztietan.

Altzairuzko disko baten barnealdea laser bidez kargatzeko prozesua (IK4-Tekniker).

Jatorria eta deskribapen laburra1



Fabrikazio-prozesuetan, laser teknologia 
arlo hauetan erabiltzen da: a) materialen 
prozesatzea, b) metrologia/neurriak, eta c) 
ikuskapena.

Horien artean, laser teknologia materia-
len prozesatzean erabiltzea arlo garrantzit-
sua da, eta garatzeko ahalmen handia du.

Laser teknologien bitartez, input termikoa 
oso modu lokalizatuan kontrola daiteke 
aplikazio-eremuan. Gainera, urrutiko siste-
mak erabiltzeko aukera ematen dute, ezer 
ukitu gabe; beraz, prozesatu beharreko 
gainazal bat abiadura handiko posiziona-
mendu-sistemekin eskaneatu edo ekortu 
daiteke.

Aurreko taulan ikusten den moduan, 
materialen prozesatzearen barruan, laser 

teknologia erabil daitekeen eremuak oso 
zabalak dira. Esate baterako, fabrikazio ge-
higarria, soldadura edo lotura, azaleko tra-
tamendu termikoa, azaleko testurizatzea, 
markaketa eta mikromekanizazioa.

Garrantzitsua da laser prozesu horien al-
ternatiba teknologikoak jakitea, laser tek-
nologiaren ahalmena horiekin alderatzeko. 
Beheko taulan, alternatiba nagusiak jaso 
dira.

Alternatiba teknologikoak eta lotutako aukerak2

1. taula: Fabrikazioan laser teknologia erabil daitekeen arloak.



2

Bestalde, materialak laser bidez prozesa 
tzearen alde onak eta txarrak taula hone-
tan jaso dira: 

2. taula: Laser teknologia ez diren beste teknologia eta prozesu batzuk.



3. taula: Laser teknologiaren alde onak eta txarrak.
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Eskuarki, prozesu horietan hondakin gutxi 
sortzen dira eta kontsumigarri gutxi behar 
dituzte.

Bestalde, laser prozesu guztiak on-axis 
(sortaren bide optiko berean) gailuekin 
monitoriza daitezke, edo kanpoko off-axis 
sistemen bitartez. Hartara, prozesua kontro-
la daiteke aldagai bereizgarriei eraginez 
denbora errealean, tratamenduaren uni-
formetasunari eusteko. 

Laser sistemen beste ezaugarri bat da 
zenbait prozesu egin daitezkeela sorgai-
lu berarekin, buru optikoak soilik aldatuta. 
Hartara, sistema zenbait eskaeratara ego-
kitu daiteke, edo modu bateratuan erabili 
hainbat zereginetan (ebaketa, soldadura, 
elikadura/gehigarria).

Oro har, laser teknologien ezaugarriak 
direla eta, ezin hobeak izaten dira 4.0 kon- 
tzeptua erabil daitekeen enpresetan tran- 
tsizioa egiteko. Horra hor ezaugarriak:

• Sentsoreak txertatzeko gaitasuna.

• Erregistrorako gaitasuna.

• Ukipenik gabeko teknikak.

• Prozesatzearen digitalizazioa, mahaia 
zehatz-mehatz kontrolatzeko aukera, bai-
ta sortaren abiadura, kokapena, neurriak 
eta energia ere. Hortaz, askotariko prozesa- 
tze-inguruetan erabil daiteke.

• Sistemen modularitatea (sorgailua, kon-
dukzio-zuntza, burua, sistema laguntzai-
leak).

• Laser prozesatzea azkar egokitu daiteke 
CAD/CAMen aldaketen arabera.

• Tresna fisiko gutxiago.

• Ikuskapen-, neurketa- eta fabrikazio-sis-
temak txertatzeko eta miniaturizatzeko gai-
tasuna.

a) Altzairu herdoilgaitzezko osagai zilindrikoak laser bidez soldatzeko prozesua (IK4-Tekniker); b) Laser cladding (kargatzea) edo 
laser metal deposition (geruza anitzeko fabrikazioa) bidezko fabrikazioa, hauts metalikoa elikatuz (IK4-LORTEK).

2 Merkatu-hobien eta negozio-aukeren ha-
rira, sarreran adierazi den bezala, laserrak 
industrian garatzeko eta erabiltzeko ahal-
men handia du. 

Adibidez, teknologia hau soldaduran era-
biltzen da oso lotura zehatzak behar diren 

sistemetan, edo tenperaturak eragiten 
dien materialez eginiko piezetan. Orobat, 
badu merkatu-hobia bolumen handiko 
erabilera errepikakorretan, soldaduran, sol-
datze-abiadura eta errepikakortasuna oso 
garrantzitsuak direnean.



Laser bidezko soldadura-prozesua (buru optikoa), prozesua monitorizatzeko sistemarekin eta kamera termografikoarekin (IK4-
LORTEK).
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Laser teknologia ekoizpen-inguru batean 
finkatzeko, ekipamendu egokia behar da, 
eta hura erabiliko duten pertsonek pres-
takuntza espezifikoa behar dute. 

Ekipamendua hautatzean, batik bat, era-
bilerari eta fabrikazio-prozesuaren eskaki-
zunei erreparatu behar zaie, eta kontuan 
hartu behar dira osagaien neurriak eta 
geometria, baita tratatu beharreko ma-
terialaren propietateak ere (konposizioa, 
xurgapen-espektroa, azaleko zimurtasuna, 
etab.).

Laser teknologia erabiltzeko behar den 
ekipamendu nagusiaren harira, laser-iturria 

bera aipatu behar da, eta sortaren bide 
optikoa, prozesuaren burua eta posiziona-
mendu-sistema ere bai. Era berean, balite-
ke ekipamendu osagarria ere erabili behar 
izatea; esate baterako, potentzia handiko 
laser-iturri jakin batzuetarako hozkailua, bi-
deratzeko optikak eta osagaiei heltzeko 
tresna egokiak, laser tratamenduan zehar 
erabili behar direnak. Bestalde, laser-itu-
rriak, oro har, laser erradiazioa sortzen duen 
baliabide aktiboaren arabera sailkatzen 
dira. Hala, besteak beste, laser gaseosoak, 
laser solidoak eta laser erdieroaleak dau-
de. Beheko taulan, merkatuan ohikoenak 
diren laserren ezaugarriak jaso dira.

Laser teknologia txertatzeko giltzarriak3

4. taula: Fabrikazio-prozesuetan erabiltzen diren laser ohikoenen ezaugarri nagusiak.



Gaur egun, laser-iturri mota asko daude, 
igorpenezko zenbait uhin-luzerarekin: ul-
tramorean hasi, ikusgaia igaro eta infrago-
rrian buka. Uhin-luzera laser-iturri garrantzi- 
tsuenen ezaugarri bereizgarrietako bat da, 
materialaren xurgapenak baldintzatzen 

baitu nagusiki material horren erantzuna la-
ser-sortarekin interakzioa duenean, sortaren 
uhin-luzera jakin batean. Beheko irudian 
ikusten dira igorpenezko uhin-luzera tipikoa 
eta material arrunten xurgapen-espektroa.

Sortaren bide optikoa zenbait osagai op-
tikoz osatuta egoten da (zuntzak, ispiluak, 
sorta zatitzeko osagaiak…), eta horiek gai 
dira laser-sorta bideratzeko erresonadore-
tik edo laser-iturritik prozesuaren bururaino.

Prozesuko burua arduratzen da laser-sor-
ta eraso egingo zaion gainazalera bide-
ratzeaz eta kokatzeaz. Prozesu bakoitzean, 
laser-buru egokia erabiltzen da bideratze-
ko eta kokatzeko osagai optikoekin (koli-
matzaileak, lenteak, babes-leihoak, etab.), 
baita monitorizazio- eta kontrol-sistemak 
nahiz sistema laguntzaile espezifikoak ere 
(hoztea, xurgatzea, etab.).

Bestalde, posizionamendu-sistema ohi-
koenek honako osagai hauek erabiltzen 
dituzte: translazio-ardatz linealak; galva-
nometroetan oinarritutako eskaneatze-sis-
temak; plater zatitzaileak edo sistema ro-
botizatuak, laser prozesuko burua tratatu 
beharreko osagaiarekiko higitzeko edo hari 
eusteko aukera ematen dutenak, edo al-
derantziz.

Laser instalazioak, izan makina bat, lan-es-
tazio bat edo zelula bat, segurtasunerako 
itxitura espezifikoa behar du laser erradia-
zioa dela eta (erradiazio ez-ionizatzailea), 
nazioarteko araudiarekin bat etorriz (UNE 
EN 60825).

Zenbait materialen xurgapen-espektroak, laser ohikoenetarako (Trumpf GmbH enpresak adeitasunez emanda).
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Horrez gain, potentzia handiko laserrak oi-
narri dituzten sistemetan aritzen diren langi-
leek prestakuntza izan behar dute laserren 
inguruko segurtasunari buruz, indarrean 
dagoen araudiari jarraituz.

Azkenik, laser teknologia ezartzeak kos-
tu handiagoa du beste teknika ohikoago 
batzuek baino, batik bat laser-iturria hasie-
ran erosi behar delako, hori baita osagairik 
garestiena. Dena den, hasierako kostu hori 
justifikatuta egon ohi da osagai-serie han-
diak egin behar direnean.

Nabarmentzekoa da laser teknologiak 
aurrera egiten duela urterik urte; ondo-
rioz, laser-iturri gero eta eraginkorragoak 
eta merkeagoak egiten dituzte (adibidez, 
zuntz aktiboa oinarri dutenak). Gainera, 
laser teknologia darabiltzaten enpresen 
kopurua handitzen doa, eta beraz, fabrika-
zio-kostuak murriztu egingo dira epe labu-
rrera, ohiko fabrikazio-teknologien pareko 
prezioak izan arte.
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IK4-LORTEK

IK4-LORTEK teknologia-zentro pribatu bat 
da, eta ezagutza eskuratzen eta sortzen 
du lotura-teknologietako eta metalen fa-
brikazio gehigarriko materialen eta proze-
suen alorrean; gainera, 4.0 Industry tek-
nologia ere erabiltzen du. Ezagutza hori 
guztia industria-ehunera transferitzen da, 
eta enpresen produktuetan, zerbitzuetan 
eta prozesuetan erabiltzen. Hartara, enpre-
sen berrikuntza-gaitasuna eta industriali-
zazioa sustatzen dira, enpresek lehiakorrak 
izaten jarrai dezaten edo are lehiakorra-
goak izan daitezen. IK4-LORTEKek transfe-
ritzen dituen prozesuak (lotura-teknologiak 
eta fabrikazio gehigarria) fabrikazio aurre-
ratuko teknologien eremu berean daude, 
eta erabakigarriak dira enpresen berrikun- 
tza-gaitasunerako eta etorkizunerako.

Azken urteotan, zentroak bere posiziona-
menduaren eta Europarantz bideratzearen 
aldeko apustu handia egin du. Aurreikus-
penak aurreikuspen, 2016. urtearen bukae-
ran Europako zazpi edo zortzi proiektutan 
aldi berean jardutea espero da, eta horrek 
frogatzen du zentroaren ikerketa-lana bi-
kaina dela.

Hona hemen IK4-LORTEK zentroaren xe-
dea: nazioartean, fabrikazio gehigarriko 
eta lotura-teknologietako erreferentziazko 
zentroa izatea; bide horretan, laser tekno-
logia giltzarri da.

Espezializazio-lerroak

Ikerketa-jarduna hiru teknologia-lerrotan 
banatuta dago, eta hiru lerrook bat datoz 
ikerketa-lerro nagusiekin:

• Lotura-teknologia aurreratuak (advan-
ced joining technologies)

• Fabrikazio digital eta adimenduna (digi-
tal and intelligent manufacturing)

• Metalen fabrikazio gehigarria (additive 
manufacturing of metallic components)

Lotutako azpiegitura

Jarraian, IK4-LORTEKek duen azpiegitura te-
knologiko nagusia deskribatuko dugu. 

Laser teknologien harira, IK4-LORTEKek eki-
pamendu hau du:

• 5 kW-eko Trudisk 6002 disko-laserra 

• 3 kW-eko Nd:YAG laserra, Trumpf HL 3006D

• 3 kW-eko bi diodo-laser, Laserline LDL 160-
3000

• 1 kW-eko IPG laserra

• Buruak:

- Laserraren ekarpena norabide ardazki-
dean 

- Laserraren ekarpena multi-jet moduan 

- Laserraren ekarpena optika flotatzailez

• Bi unitateko hauts-elikagailua, berotua, 4 
PM modeloa (SULZER)

• Fabrikazio gehigarriko SLM 280 makina, 
eta MTT Realizer 250

Ekipamendu osagarria:

• Lau zelula robotizatu 

• CNC mahai posizionatzailea, Fagor Auto-
mation Berriola 

• CNC mahai posizionatzailea, Lantec Sis-
temas 

• Infragorrien pirometroak, prozesua kon-
trolatzeko

• FLIR SC655 kamera termografikoa

K4ren gaitasunak4



Fabrikazio gehigarria, laser bidezko fusio selektiboko teknologia erabiliz (SLM / powder bed additive manufacturing). Amaitutako 
pieza konplexua, fabrikazio-ganbaran (IK4-LORTEK). 

IK4-TEKNIKER

IK4-Tekniker 1981ean sortu zen irabazi as-
morik gabeko fundazio gisa, industria-ehu-
naren lehiakortasuna eta zerbitzuak ho-
betzeko teknologiaren alorrean lagunduz. 
Bere historian zehar, ospea lortu du fabrika-
zio-teknologien zentro gisa, eta erreferen- 
tziazko eragile sendoa da gaur egun. 

IK4-Teknikerrek eskarmentua du materialak 
laser bidez makro eta mikroprozesatzearen 
alorrean, zenbait sektoretan. Laser bidez 
makroprozesatzearen eremuan, alderdi 
hauekin lotuta dauden proiektuak egin 
dira: materialak elikatzea edo kargatzea 
moldeak eta matrizeak sendotzeko eta 
berreskuratzeko (tresnetarako altzairuan), 
energiaren eta aeronautikaren sektoree-
tako osagaiak (energian, altzairuak; ae-

ronautikan, titanioa eta Inconel erabiliz 
eginiko aleazioak), lanerako ondasunak, 
karbono-altzairuekin laser bidezko trata-
mendu termikoak egitea automobilen osa-
gaietarako, material aeronautikoak kon-
formatzea laserraz lagunduta, eta metalen 
eta polimeroen soldadura. Materialak laser 
bidez mikroprozesatzeko alorrean, IK4-Te-
knikerrek eskarmentua du metalak, poli-
meroak, elastomeroak, grafitoa eta beste 
hainbeste mikromekanizatzen, zulatzen, 
markatzen eta testurizatzen, osagaiak eta 
tresnak prozesatzeko.

Zentroaren eskarmentuaz gain, kontrol- eta 
monitorizazio-teknikak ere garatzen dira, 
eta laser prozesuak (mikromekanizazioa 
eta azaleko tratamendu termikoak) simula-
tu egiten dira elementu finituen bidez.
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Laborategiak eta baliabideak 

• Potentzia handiko 10 laser-iturri baino ge-
hiago (zuntza, diodoa, Nd:Yag). Modu ja-
rraituan dihardutenean, igorpen-potentzia 
handienak 10 kW-erainokoak dira. Pultsa-
ziozko moduan, zenbait pultsu-aldi dituzte 
(µs, ns, ps eta fs), eta igorpenezko uhin-luze-
rak espektro ultramorean (355 nm) hasten 
dira, infragorri hurbileraino (800-1.070 nm), 
ikusgaia ere igarota.

• Lau soldadura-zelula robotizatu, gehiga-
rria, azaleko tratamenduak eta 3D ebake-
ta. Honako hauek dituzte, hurrenez hurren: 
6 ardatzeko robota, mahai posizionatzai-
lea, plater zatitzaileak, eta aire-, N2, Ar eta 
He hartuneak, laser prozesuetan laguntze-
ko. 

• Hiru ardatzeko CNC makina, IK4-Tekni-
kerren diseinatua eta fabrikatua. Testuriza- 
tze-prozesuetan, mikrozulaketan, ebaketa 
arruntean eta urrutiko ebaketan erabiltzen 
da. Laser buruetako bat zuzenean kokatuz 
erabiltzen da, eta bestea, eskaner gisakoa 
da.

• Hiru ardatzeko CNC soldadura-makina, 
IK4-Teknikerren diseinatua eta fabrikatua. 
Polimeroetan eta antzekoak ez diren ma-
terialetan (polimeroa eta metala) loturak 
sortzeko erabiltzen da.

• Laser mikroegituratzerako hiru estazio 
(testurizatzea, mikromekanizazioa eta mar-
kaketa), zenbait material mota zehaztasu-
nez mikroprozesatzeko.

• Laser prozesuak monitorizatzeko eta kon-
trolatzeko sistemak, honako hauek oinarri 
hartuta: CCD kamerak, CMOS kamerak, 
kamera termografikoak, pirometroak, fo-
todiodoak eta espektrometroak, besteak 
beste.

Materialak laser bidez prozesatzeko jardue-
ra nagusiak zenbait laborategi behar ditu 
karakterizaziorako; zehazki, metrologiakoa, 
metalotekniakoa eta tribologiakoa. Ekipo 
berezien artean, aipatzekoak dira ekorke-
tazko bi mikroskopio elektroniko (SEM) eta 
X izpien difraktometro bat.
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Azaldu den bezala, laser bidez fabrikatzeko 
teknologiek aukera asko dakartzate euskal 
enpresentzat; hala ere, horrelako teknolo-
giak enpresetan txertatzea konplexua izan 
daiteke, eta alderdi giltzarri batzuk hartu be-
har dira kontuan ondo txertatzeko. Horra hor 
alderdi horiek:

1. Lehenik, teknologiara gerturatu beharra 
dago.

Lehen urratsa teknologiaren ahalmenak eta 
irismena ezagutu behar dira, enpresek egun 
eta etorkizunean izan ditzaketen erabileren 
erakustaldiak eginez. Horretarako, enpresek 
jardueretan parte hartu behar dute; alegia, 
produktibitatea, kalitatea eta abar hobetze-
ko laserra nola txertatu argi eta hurbil erakus-
ten dieten jardueretan.

2. Inbertsioa egin aurretik, laser teknolo-
giako hornitzaileek laguntzea komeni da, 
baita hirugarrenen iritziak eskatzea ere.

Laser teknologiarekin lotutako enpresa mer-
katuratzaileetan badaude laser prozesuen 
industrializazioan lagundu dezaketen langile 
tekniko kualifikatuak. Izan ere, sorgailuare-
kin, sistema laguntzaileekin (buru optikoak), 
posizionamendu-sistemekin eta hala proze-
suen nola materialen gaineko ezagutzarekin 
lagundu dezakete. Edonola ere, prozesuak 
oso konplexuak direnez eta tartean aldagai 
ugari daudenez, komeni da iritziak eskatzea 
eta beste erabiltzaile aditu batzuen edo 
teknologia-zentroen ezagutza eskuratzea. 
Erabaki okerrik hartuz gero, baliteke denbora 
eta diru asko galtzea.

3. Inbertsioaren itzulkina kalkulatu behar 
da, eta ekoizpen-faktoreez gain, beste ne-
gozio-aukera batzuekin lotuta dauden eta 
ukiezinak diren faktoreak ere kontuan hartu 
behar dira.

Beste inbertsioekin bezala, laser teknologia 
txertatu aurretik egin behar den lehen gauza 
inbertsioaren itzulkina aztertzea da. Laser te-
knologien kasuan, azterketa horrezaz landa, 
aintzat hartu behar dira teknologia horrek 
ekar ditzakeen beste aukera batzuekin lotu-
tako faktore ukiezinak, batez ere lehen aldia 
denean; hartara, aztertu behar da nolako 
eragina izango duen, adibidez, enpresaren 
irudian eta balio erantsi handiko prozesu 
bereizgarriak egiteko aukeran. Gainera, go-
rago adierazi den moduan, laser-iturriaren 
modularitatea eta buruei esker izan ditzake-
ten erabilera ugariak (prozesuak) direla eta, 
gero eta prozesu konplexuagoak eta balio 
erantsi handiagokoak txerta daitezke pixka-
naka.

Gainera, 4.0 kontzeptuaren harira, kontuan 
hartu behar da laser teknologien ondorioz 
sortzen den digitalizatzeko gaitasuna (fabri-
kazio gehigarria bitez bit fabrikatzea beza-
lakoa da), eta hortaz, monitorizatzeko, kon-
trolatzeko eta erregistro unitarioa egiteko 
gaitasunak ere aintzat hartzekoak dira.
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4. Gomendagarria da laserretan espezialis-
ta den langile bat egotea enpresan.

Laser teknologiak ez du zerikusirik ohiko eza-
gutza metal-mekanikoekin; aitzitik, alderdi fi-
siko, fotoniko eta optikoei buruzko oinarrizko 
ezagutzak behar dira, hala teknologia era-
ginkortasunez erabiltzeko (materialak proze-
satzean batez ere) nola segurtasun-neurriak 
betetzeko. Enpresak hainbat teknologia- eta 
zerbitzu-hornitzaileren laguntza izan dezake 
(esate baterako, laser-iturria doitzea eta 
neurtzea), baina hala ere komeni da enpre-
san bertan ezagutza eta irizpideak izatea. 
Horrenbestez, laserraren arloko burua izan-
go den langileari prestakuntza eman behar 
zaio, eta horrek alde onak eta txarrak ditu.

5. Baliteke laserra txertatzeak zehaztasun 
handia eskatzea garbiketan, posizionamen-
duan eta lotutako perdoietan.

Laser teknologia beste prozesu baten or-
dez zuzenean txertatzen denean, posizio-
namendu zehatza behar izateak dakar- 
tzan zenbait baldintza aztertu behar dira, 
tresna edo arkatz mehe batekin ari bai-
kara lanean. Era berean, lehengaiaren  
kontrolak, neurrien perdoiak eta aurretiko 
beste eragiketa batzuek dakartzaten bal-
dintzak ere aztertu behar dira. Adibidez, 
perdoia pixka bat aldatuz gero, baliteke sol-
dadura bateko hutsunea handiagoa izatea 
laser-sorta baino, eta beraz, ondo ez solda- 
tzea.
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