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Objectius (Competències específiques, Coneixements, Habilitats) 
 
L’objectiu bàsic de l'assignatura es aconseguir els coneixements fonamentals teòrics i 
teòrics-pràctics sobre una de les tecnologies més innovadores i polivalents per al 
processat i tractament dels materials, el làser, i comparar-la amb les tècniques 
convencionals. Aquest coneixements hauran de permetre a l’alumne poder identificar 
aplicacions potencials amb aquesta tecnologia, desenvolupar-les i avaluar la seva 
viabilitat tècnica. 

Per això i previ a entendre que es un làser, com funciona i quines característiques 
físiques te la seva llum, caldrà endinsar-se en mon del làser com a eina tèrmica i la 
seva interacció amb les diferents tipologies de materials. 

Més concretament, l’alumne adquirirà els següents coneixements específics: 

 
FONAMENTS DEL LÀSER 
 
- Conèixer en línies generals el concepte d'emissió estimulada i la diferència 
entre una llum làser i una llum “convencional” 

- Conèixer l'estructura bàsica d'un làser industrial: ressonador + sistema de 
bombament + sistema d'alimentació 

- Conèixer els aspectes que diferencien al làser d'altres eines tèrmiques 
 
PROPAGACIÓ I FOCALITZACIÓ DEL FEIX. 
 
- Conèixer i saber utilitzar els principals paràmetres de focalització d'un feix 
(focal, beam parameter, obertura numèrica d'una fibra, diàmetre d'entrada en 
lent). 
 
TIPUS DE LÀSER 
 
- Conèixer quins són els principals tipus de làser que s'estan fent servir 



 

actualment al món industrial i quins subtipus existeixen de cadascun d'ells. 
Làser de CO2, Nd:YAG, Diode, Rubí, Excímers (coneixent les seves principals 
característiques diferencials) 
 
- Saber establir les diferències entre els diferents tipus de làser quant a: 
 
 Longitud d'ona 
 Eficiències energètiques 
 Absorció en els diferents materials 
 Qualitats de feix 
 
PROCESSOS DE SOLDADURA 
 
- Establir les diferències entre una soldadura per key-hole i una soldadura 
convencional. 
 
- Conèixer les limitacions de la soldadura per làser en els principals materials 
on s'aplica (acer, acer inoxidable i alumini. Termoplàstics). Anticipar problemes 
i determinar de manera aproximada els paràmetres de procés, incloent el tipus 
de làser a utilitzar. 

- Anticipar-se a l'aparició de defectes i establir solucions a la seva aparició. 
 
- Establir les diferències de soldadura depenent de la geometria de soldadura. 
 
- Saber que tipus de gas d'aportació i protecció ha d'utilitzar-se en cada cas i 
per què. Cabals aproximats. 
 
- Determinar els elements bàsics d'una instal·lació de soldadura per làser. 
 
- Conèixer les principals característiques diferencials enfront d'altres tipus de 
soldadura. 
 
PROCESSOS DE TALL  
 
- Conèixer els principis tècnics del tall per làser. Saber què materials es poden 
tallar per làser i en què condicions (incloent el tipus de làser a aplicar). 
 
- Saber que tipus de gas d'aportació i protecció ha d'utilitzar-se en cada cas i 
per què. Pressions aproximades. 
 
- Establir paràmetres aproximats de tall 
 
- Conèixer les característiques finals d'una peça tallada per làser: defectes i 
toleràncies 
 
- Conèixer les principals característiques diferencials enfront d'altres tipus de 
tall 
 
- Diferenciar els elements bàsics d'una instal·lació de tall per làser 
 
MARCATGE 
 
- Determinar les característiques dels diferents tipus de marcatge per làser i 
d'un sistema de miralls galvanomètrics 



 

 
TRACTAMENTS TÈRMICS  
 
- Entendre els fonaments d'un tractament tèrmic per làser 
 
- Distingir els diferents tipus de tractament i com aconseguir-los 
 
- Conèixer els últims desenvolupaments en tractaments tèrmics per làser 
 
PERFORAT PER LÀSER 
 
- Conèixer els principis tècnics del perforat per làser. Quins làsers s'utilitzen les 
maneres d'emissió utilitzats 

 
 
Capacitats prèvies 
 
L’alumne haurà de tenir coneixements bàsic sobre física, química i teoria dels 
materials. 
 
 
 
Continguts 
 
1 FONAMENTS DEL LÀSER 
1.1 Formació d'un feix 
1.2 Propietats bàsiques d'un feix làser  
1.3 Estructura d'un ressonador 
  
2 PROPAGACIÓ I FOCALITZACIÓ DE FEIXOS LÀSER 
2.1 Focalització per lents i miralls 
2.2 Spot i divergència 
2.3 Propagació a través de fibra òptica 
2.4 Aberracions 
  
3 TIPUS DE LÀSER  
3.1 El làser de CO2 
3.2 El làser d'excímer 
3.3 El làser de Nd:YAG 
3.4 El làser de diode 
3.5 Altres tipus de làser 
  
4 TALL PER LÀSER 
4.1 Principis tècnics del tall per làser 
4.2 Us de gasos d'aportació 
4.3 Tall amb làser de CO2 i Nd:YAG 
4.4 Comportament dels materials 
4.5 Defectes i solucions 
4.6 Parametritzacions 
4.7 Solució de problemes en el tall per làser 
4.8 Tecnologies alternatives al tall per làser 



 

4.9 Instal·lacions de tall làser 
  
5 SOLDADURA PER LÀSER  
5.1 Principis tècnics de la soldadura per làser 
5.2 Soldadura per CO2, Nd:YAG o diode 
5.3 Configuracions de soldadura 
5.4 Soldadura de tailored-blanks 
5.5 Comportament dels materials 
5.6 Soldadura de materials plàstics 
5.7 Comportament dels recobriments 
5.8 Defectes: tipus i solucions 
5.9 Assaigs 
5.10 Cerca de paràmetres 
5.11 Solució de problemes 
5.12 Instal·lacions de soldadura 
5.13 Instal·lacions de Remote Welding 
  
6 MARCATGE PER LÀSER 
6.1 Fonaments del marcatge per làser  
6.2 Marcatge vectorial i matricial 
6.3 Marcatge per galvos 
6.4 Marcatge per màscara 
  
7 ALTRES PROCESSOS INDUSTRIALS 
7.1 Perforat  
7.2 Ablació 
7.3 Tractaments tèrmics  
  
8 SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS LÀSER  
8.1 La directiva de màquines 
8.2 Normatives de seguretat europees. 
 
 
 
Metodologia docent 
 
Aquesta assignatura es composarà d’un seguit de sessions didàctiques on a través de 
l’exposició dels diferents temes recolzat en diferents materials (vídeos, ppt, etc) i la 
presentació de diferents casos pràctics, l’alumne adquirirà el gruix principal del 
coneixement. 
 
Aquestes sessions es combinaran amb dues visites a centres productius (SEAT, altre) 
on l’alumne podrà conèixer de primera ma i des d’una vessant pràctica, algun dels 
processos més destacats de l’assignatura, així com les metodologies de control de 
qualitat associades realitzades en els laboratoris d’aquestes empreses. 
 
Finalment, l’assignatura es veurà complementada amb el desenvolupament per part de 
cada alumne d’un petit treball de recerca d’un cas pràctic de l’aplicació del làser per al 
processat d’algun material específic. 
 
 
 



 

Avaluació 
 
L’avaluació d’aquesta assignatura serà el còmput de la superació d’un examen final, 
l’assistència i participació a classe i La realització del treball de recerca del cas pràctic. 
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