Przedmowa:
W XXI wieku lasery już nikogo nie dziwią. Nie dziwi nas również
fakt wykorzystywania ich w prawie każdej gałęzi przemysłu i urządzeniach
codziennego użytku. Mało jednak osób wie jak tak naprawdę działa taki
laser i do czego można wykorzystywad lasery przemysłowe IV klasy.
Wstęp:
Lasery klasy IV to urządzenia posiadające zdolnośd
wytworzenia wyjątkowo silnej wiązki fotonów o mocy do
10kW, obecnie tworzone i testowane już są produkty o mocy
kilku megawatów. Zastanawiacie się pewnie do czego służą
lasery o tak ogromnej sile? Za ich pomocą możemy ciąd
blachy wszelkiego typu, spawad oraz grawerowad. Metal nie
jest jedynym materiałem wykorzystywanym w obróbce
laserowej. Promieo lasera doskonale radzie sobie z
tworzywami sztucznymi, gumami, szkłem a nawet
kamieniem. Maszyny o takich możliwościach muszą posiadad
specjalnie przygotowane pomieszczenia i mogą byd obsługiwane tylko i wyłącznie przez
wykwalifikowany personel. Nieumiejętna obsługa, bądź obecnośd osób postronnych może byd
przyczyną poparzeo, a nawet nieodwracalnej utraty wzroku. Wykorzystywane są w ciągach
produkcyjnych w fabrykach motoryzacyjnych, komputerowych, a także w agencjach kosmicznych, ale
przede wszystkim w wojsku. Obecnie
opracowany
laser
światłowodowy
umożliwia
cięcie
materiałów
kompozytowych
bez
termicznego
uszkodzenia krawędzi, co pozwala również
na cięcie takich materiałów jak bawełna,
skóra, polar i wiele innych.
Produkt polski:
Co pokrzepiające, konstrukcje takie powstają już
w Polsce, między innymi na terenie pięknych jezior
mazurskich, czego dowodem jest sprzedawana maszyna o
agresywnej nazwie "Warrior", a pomysł narodził się w
turystycznym Giżycku, gdzie firma produkująca
konwencjonalne obrabiarki, zainwestowała wbijając sie w
niszę na polskim rynku. Zastosowana w niej głowica
laserowa o mocy 200W pozwala jakościowo na cięcie
czarnej stali do 3mm. Zastosowana technologia lasera
światłowodowego na bazie diod półprzewodnikowych
upraszcza obsługę, minimalizuje konserwację oraz wydłuża wielokrotnie żywotnośd. Produkcja lasera
nie jest tutaj rewolucją, a raczej ewolucją w budowie maszyn. Co ciekawe proces sterowania samym
generatorem i głowicą laserową jest mało skomplikowany, o wiele większą rolę odgrywa tutaj
doświadczenie i precyzja w sterowaniu oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązaniach

mechanicznych. Wysokie przeciążenia powstające przy wysokich prędkościach przenoszą się
bezpośrednio na jakośd cięcia, więc stabilnośd konstrukcji i odpowiednie zaprogramowanie
elektroniki napędowej jest tutaj kluczowe. W/w "Warrior" w zależności od zastosowanego materiału
osiąga prędkości cięcia rzędu 30m/min, a przelotu 60m/min. Zastosowanie bezluzowych przekładni
planetarnych zwielokrotnia moment obrotowy, który przekłada się bezpośrednio na sztywnośd
konstrukcji umożliwiając pracę w wysokimi bramami oraz przedłuża żywotnośd jednostek
napędowych. Maszyna dostarczana jest z dedykowanym panelem sterującym, więc mamy pewnośd,
że produkt przychodzi od razu gotowy do pracy. Do zasilania potrzebuje napięcia 3x400V/230V,
maksymalny pobór prądu w impulsie przewidziany jest na 5kW. "Warrior" ponadto jest konstrukcją
modułową. Umożliwia zastosowanie do trzech narzędzi kosztem redukcji dynamiki pracy. Oprócz
głowicy laserowej możemy wybrad wrzeciono lub głowicę oscylującą. Z reguły jednak stosuje się tylko
jedno narzędzie. W fazie testów jest konstrukcja wyłącznie z głowicą laserową o zwielokrotnionej
prędkości cięcia.
Opis produktu:
Teraz LED
Zakup powyższej technologii nie jest
małym wydatkiem. Co zatem skłania firmy do
wydatków rzędu kilkuset tysięcy złotych, czy
nawet kilku milionów? Odpowiedź jest całkiem
oczywista. Przy masowej produkcji, taka
inwestycja potrafi się zwrócid nawet w miesiąc!
Głowice laserowe montowane są wyłącznie na
maszynach sterowanych numerycznie o wysokiej
precyzji i powtarzalności. Materiał po obróbce
przez laser niepodległa już obróbce koocowej co
przyspiesza produkcję i obniża koszty. Krawędź
cięcia jest czysta, równa i pozbawiona skosów
spotykanych w wypalarkach plazmowych i
gazowych.
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Technologia laserów światłowodowych na bazie diod, jest
bez wątpienia przyszłością światowego przemysłu obróbczego. Już
teraz zaczyna wypierad jeszcze nie zadomowione lasery typu CO2.
Zaletą laserów diodowych jest ich prostota konstrukcji (brak
jakichkolwiek luster, gazów eksploatacyjnych i elementów
mechanicznych mających bezpośredni wpływ na działanie), wysoka
wydajnośd prądowa sięgająca 23% (w przypadku CO2 jest to
zaledwie 7%), bezpieczeostwo (brak występującego wysokiego
napięcia i niebezpiecznych gazów, oraz cała gama zabezpieczeo prądowych i wiązki lasera), wysokie
skupienie wiązki (bezpośrednio po wyjściu z światłowodu wiązka ma 2nm, następnie jest formowana
przez regulowaną soczewkę), ekologia (do cięcia można używad osłony w postaci zwykłego
przefiltrowanego sprężonego powietrza, a urządzenie łatwo poddad recyklingu) oraz przede
wszystkim trwałośd sięgającą >100000 godzin MTBF, co sprawia, że koszty eksploatacji są 74%
mniejsze.

Dodatkowe informacje:
Moc impulsu
Warto zaznaczyd, iż większośd najnowszych laserów
ma możliwośd pracowania impulsowo, co znacznie zwiększa
ich zakres możliwości. Dla przykładu laser światłowodowy
200W, jest w stanie w impulsie przekazad dwukrotnie większą
moc, czyli 400W! Zastosowanie impulsów idealnie nadaje się
do spawania, tą technologią produkowane są na przykład
akumulatory litowo-jonowe. Modulowany promieo lasera nie
powoduje tak szybkiego nagrzewania się materiału, co ważne
jest przy cięciu blach nierdzewnych i kwasoodpornych, aby
zachowały swoje właściwości. Krótkie impulsy o wysokiej
mocy pozwalają również łatwo uzyskad cięcie poprzez
sublimację, dzięki czemu powstaje jeszcze czystsza krawędź.
Przedział regulacji częstotliwości impulsów zazwyczaj mieści
się w zakresie 1Hz-50kHz.
Jednak są też i wady. Jako nowośd na rynku światowym musimy liczyd się z wysokimi
kosztami wdrożenia do produkcji, a także wymogami BHP o wiele bardziej surowszymi w Unii
Europejskiej niż "za oceanem". Okulary ochronne z atestami pod konkretną długośd fali to absolutne
minimum. Warto zaznaczyd tutaj, że samo oznakowanie CE, jest całkowicie bezwartościowe
albowiem oznacza w większości przypadków tylko odpornośd mechaniczną takich produktów, czy
przygotowanie do prac spawalniczych.
Zakooczenie:
Korzystajmy zatem z dobrodziejstw
technologicznych
naszych
czasów,
ale
pamiętajmy o naszym bezpieczeostwie.
Tech. Rafał Idzikowski

