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ΥΨΗΛΗ ΙΣΧΥΣ = ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΕΡΔΗ

Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ LASER ΕΧΕΙ ΜΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ LASER.

ΠΑΡΟΛΑ ΤΑΥΤΑ, Η ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ

ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΔΕΝ ΟΔΗΓΕΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ

ΚΕΡΔΗ.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η

ΤΕΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η κοπή με Laser δεν είναι η ίδια σε

όλα τα μηχανήματα κοπής Laser.

Ακόμα και σήμερα, ακολουθώντας

όλες τις τεχνολογικές καινοτομίες

που έχει βιώσει η συγκεκριμένη

τεχνολογία Laser, αντίστοιχα

μηχανήματα μπορούν να διαφέρουν

σημαντικά το ένα με το άλλο. Η

τοποθέτηση των πελατών είναι

αδιαμφισβήτητη: Απαιτούν

συστήματα με τα οποία μπορούν να

παράγουν τα τεμάχιά τους με υψηλή

ποιότητα και ελάχιστο κόστος και τα

οποία θα επιδεικνύουν υψηλή

διαθεσιμότητα, έτσι ώστε οι

εργασίες να ολοκληρώνονται

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά

τους, γεγονός που σημαίνει ότι στη

μονάδα του χρόνου πρέπει να

ολοκληρώνουν όσες περισσότερες

δουλειές είναι δυνατόν, έτσι ώστε η

απόσβεση της επένδυσης για ένα

σύστημα κοπής με Laser  να γίνεται

στο μικρότερο δυνατόν χρονικό

διάστημα.    

Εν συντομία: Μεγαλύτερη

παραγωγικότητα ενός συστήματος

κοπής Laser, Καλύτερα οφέλη που

λαμβάνουμε από αυτό.

Ένας σημαντικός λόγος που

επηρεάζει την παραγωγικότητα ενός

συστήματος κοπής με Laser είναι η

γεννήτρια που χρησιμοποιούμε σε

αυτό. Όσον αφορά τις γεννήτριες

Laser, η εταιρεία Bystronic ως ένας

από τους κορυφαίους

κατασκευαστές  ολοκληρωμένων

συστημάτων για κατεργασία

λαμαρίνας, καλύπτει όλο το φάσμα

των απαιτήσεων των πελατών της με

γεννήτριες laser από 2,2kW έως

6,0kW(νέα γεννήτρια υψηλής ισχύος

ByLaser 6000).

Παρόλα ταύτα, δεν είναι μόνο η

ισχύς μίας γεννήτριας Laser το οποίο

μπορεί να κάνει τη διαφορά ενός

συστήματος κοπής, αλλά επίσης και

η βέλτιστη προσαρμογή της και

συνεργασία της με το όλο σύστημα.

Αυτή η συνθήκη επιτυγχάνεται

πλήρως όταν το όλο σύστημα και η

γεννήτρια αναπτύσσεται και

κατασκευάζεται από έναν

κατασκευαστή, όπως στην

περίπτωση της Bystronic. 

Τα οφέλη τα οποία επιτυγχάνονται

από ένα τέτοιο βέλτιστο συνδυασμό

μπορούν να διευκρινιστούν

βασισμένα στα δύο παρακάτω

παραδείγματα.

Σχήμα 1:
Aριστερά ...>άνοιγμα
οπής με αρκετή εμπειρία,
δοκιμές και μεγάλη 
Προσπάθεια χωρίς CPP
Μέση...> οπή
ξετρυπήματος και πλευρά
κοπής με CPP
Δεξιά ...> οπή
ξετρυπήματος και πλευρά
κοπής χωρίς CPP
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Η ΤΕΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ  ΕΙΝΑΙ

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ 

Παράδειγμα 1: Η κορυφή της

τεχνολογίας ξετρυπήματος η οποία

αναπτύχθηκε από την Bystronic και

είναι γνωστή ως Control Puls

Piercing (CPP), απαιτεί το

υψηλότερο επίπεδο συμπεριφοράς

των παλμών ενός laser. Όταν

επεξεργαζόμαστε λαμαρίνες από

χάλυβα και με ένα πάχος από 4 έως

25 mm, με τη μέθοδο CPP μπορούμε

να επιτύχουμε μείωση του συνολικού

χρόνου κοπής μέχρι και 50%. Η

μέθοδος CPP είναι δύο-φάσεων.

Πρώτα γίνεται ένα pre-piercing από

απόσταση μεταξύ της κεφαλής

κοπής και του υλικού. Με αυτόν τον

τρόπο προστατεύουμε το μπέκ

κοπής αλλά και τον φακό εστίασης.

Η συνέπεια του pre-piercing είναι ότι

η οπή του ξετρυπήματος στο υλικό

είναι πολύ μικρή. Ένας αισθητήρας

στην κεφαλή κοπής ανιχνεύει το

ακριβές σημείο σε χρόνο κατά το

οποίο το ξετρύπημα έχει

πραγματοποιηθεί. Ο αισθητήρας

αυτός λαμβάνει-ανιχνεύει την

αντανακλώμενη δέσμη και στη

συνέχεια παράγει το κατάλληλο

σήμα. Όταν ο αισθητήρας

σταματήσει να παράγει σήμα, τότε η

κεφαλή κοπής, ξεκινάει άμεσα την

κοπή του υλικού χωρίς καμία

επιπλέον καθυστέρηση. 

Με τη μεθοδολογία αυτή εκτός από

το γεγονός ότι είμαστε πιο γρήγοροι

στο ξετρύπημα, επιτυγχάνουμε και

πολύ μικρή οπή ξετρυπήματος στο

υλικό-1mm οπή ξετρυπήματος σε

10mm πάχος χάλυβα-(σχήμα 1)

Επίσης η επιφάνεια του υλικού είναι

πολύ καθαρή.

Επιπλέον η μεθοδολογία CPP,

αυξάνει την ασφάλεια κατεργασίας

της κοπής, δεδομένου ότι το υλικό

θερμαίνεται σε πολύ μικρότερο

βαθμό.

Παράδειγμα 2: Η μεθοδολογία Lead

In με μηδενικό χρόνο ξετρυπήματος,

απαιτεί από τη γεννήτρια Laser

μέγιστη αξιοπιστία., η οποία πρέπει

να είναι ικανή να αυξάνει και να

μειώνει την ισχύ με απόλυτη

ακρίβεια, στο επιθυμητό σημείο και

χωρίς καμία καθυστέρηση. Με τη

μέθοδο αυτή δεν χρησιμοποιούμε

καθόλου ξετρύπημα, αλλά απευθείας

μεθοδολογία κοπής χωρίς χρονική

καθυστέρηση και για υλικά πάχους

μέχρι 8mm. Το σχήμα 2 μας δείχνει

πως η κεφαλή κοπής οδηγείται

κινούμενη πάνω σε τροχιά τόξου(1)

στο σημείο ξεκινήματος της

δέσμης(2). Μόλις η κεφαλή βρεθεί

στο σημείο ξεκινήματος, τότε η κοπή

αρχίζει άμεσα. Η κίνηση της κεφαλής

επάνω στη διακεκομμένη πράσινη

γραμμή είναι πλήρως παραμετρική.

Στο σημείο ξεκινήματος της

contour(3) η εναλλαγή στις

παραμέτρους κοπής

πραγματοποιείται χωρίς καμία

καθυστέρηση. Στην συνέχεια και

αφού έχουμε κόψει το τεμάχιο, η

κεφαλή κινείται πάλι σε τροχιά τόξου

προς το επόμενο τεμάχιο. 

Συγκριτικά με τις παραδοσιακές

μεθόδους ξετρυπήματος, τα

μηχανήματα που χρησιμοποιούν

αυτή τη μέθοδο μπορούν να

επιτύχουν μείωση του χρόνου

κατεργασίας ανά τεμάχιο έως και
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ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η

BYSTRONIC

Όταν η Bystronic άρχισε να θέτει τις

αρχές που θα χρησιμοποιήσει στα

Σχήμα 2: 

διαδρομή μετακίνησης της

κεφαλής κοπής κατά τη

διάρκεια lead-in, απευθείας

μέθοδο κοπής


