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l a se ry świa tło wo do we tną szyb ciej i ta niej

ze wzglę du na in ne roz wią za nia tech nicz -

ne i optycz ne urzą dze nia. La ser świa tło wo do -

wy ma dzie się cio krot nie krót szą dłu gość fa li

świa tła niż la ser co2. moż li wość sku pie nia ta -

kie go świa tła jest du żo więk sza niż moż li wość

sku pie nia świa tła o dłuż szej dłu go ści fa li.

Dzię ki te mu moż na uzy skać plam kę la se -

ra o mniej szej śred ni cy oraz więk szą kon -

cen tra cję mo cy. Dzię ki te mu, moż li we jest

cię cie z mniej szą szcze li ną, w związ ku

z czym la ser mu si wy ta piać mniej szą ilość

ma te ria łu niż la ser co2, więc ro bi to szyb -

ciej. trze ba też wspo mnieć o tym, że po -

chła nial ność pro mie nio wa nia świetl ne go

z la se ra świa tło wo do we go przez więk szość

me ta li jest znacz nie lep sza. 

Szyb ciej cien ką bla chę
opi sa ne po wy żej czyn ni ki po wo du ją, że

cien kie bla chy moż na ciąć szyb ciej niż la se -

rem co2. Prze wa gę szyb ko ścio wą uzy sku je

się przy cię ciu blach do 6 mm, a wy ni ka

ona z mniej szej szcze li ny i więk szej kon cen -

tra cji mo cy. Przy bla sze o gru bo ści 3 mm

szyb kość cię cia la se ra świa tło wo do we go

przy tej sa mej mo cy źró dła jest mniej wię cej

dwu krot nie więk sza niż la se ra co2.

Przy bla sze 1,5 mm szyb kość wzra sta trzy -

krot nie. Pręd ko ści za czy na ją być po rów ny -

wal ne przy bla sze gru bo ści 6 mm. tnąc ta -

ką lub grub szą bla chę la se rem świa tło wo -

do wym, trze ba sztucz nie zwięk szać szcze li -

nę, aby gaz mógł wy dmu chi wać sto pio ny

ma te riał, któ ry po zo sta wia gło wi ca la se ra

po cię ciu.

Koszt cię cia la se rem świa tło wo do wym

jest jed nak mniej szy tak że w przy pad ku

blach gru bych. Spraw ność la se ra co2 wy -

no si około 5 – 7 proc., świa tło wo do we go

oko ło 30 proc., mie rzo ne na po zio mie źró -

dła, od za si la nia do świa tła. Ni ska spraw -

ność la se ra co2 wy ni ka z te go, że mu si my

uwzględ nić stra ty za rów no na re zo na to rze

jak i ge ne ra to rze wy so kich czę sto tli wo ści,

jak i stra ty wy ni ka ją ce z trans mi sji mo cy

przez lu stra i układ optycz ny, któ ry w la se -

rach co2 jest bar dzo skom pli ko wa ny oraz

z ogra ni czeń wy ni ka ją cych z sa mej za sa dy

dzia ła nia te go ty pu la se rów. Pod uwa gę na -

le ży tak że wziąć kosz ty uży wa nych w pro ce -

sie cię cia ga zów tech nicz nych. w przy pad -

ku la se ra co2 są to: czy sty azot, dwu tle nek

wę gla i hel (któ ry ostat nio bar dzo zdro żał),

oraz tech nicz ny azot i tlen, w przy pad ku la -

se ra świa tło wo do we go tyl ko tech nicz ny azot

i tlen. to spra wia, że kosz ty wy cię cia de ta -

lu są oko ło 3 – 4-krot nie niż sze na la se rze

świa tło wo do wym. 

Skom pli ko wa na me cha ni ka
La ser świa tło wo do wy, mi mo iż to tech no lo -

gia zde cy do wa nie now sza niż la ser co2, jest

mniej skom pli ko wa ny pod wzglę dem bu do -

wy ele men tów me cha nicz nych. w la se rze

co2 ma my do czy nie nia z du żą ilo ścią ele -

men tów me cha nicz nych, któ re wy ma ga ją

prze glą du, re gu la cji i wy mian eks plo ata cyj -

nych: lu stra, in ne ele men ty ukła du optycz ne -

go, tur bi na, pom pa próż nio wa. wszyst kie

czyn no ści mu szą być wy ko ny wa ne przez fir -

mo wy ser wis pro du cen ta la se ra, kosz ty

z tym zwią za ne po chła nia ją do kil ku dzie się -

ciu tysięcy zło tych rocz nie. w przy pad ku la -

se rów świa tło wo do wych opi sa ne po wy żej

pro ble my są zmi ni ma li zo wa ne, nie któ re nie

wy stę pu ją w ogó le. wszyst ko to spra wia, że

ob ser wu je my obec nie szyb ki wzrost po py tu

na la se ry świa tło wo do we, głów nie ze stro ny

firm zaj mu ją cych się usłu go wym cię ciem

me ta li. Kal ku la cje nie po zo sta wia ją złu dzeń:

w przy pad ku blach cien kich kosz ty wy cię cia

de ta lu mo gą być aż 7 – 8-krot nie mniej sze

niż na la se rze co2. w przy pad ku blach gru -

bych ta prze paść wy daj no ścio wa jest mniej -

sza, ale i tak zna czą ca. Koszt cię cia la se rem

co2 to trzy -, a na wet czte ro krot ność kosz tów

la se ra świa tło wo do we go. Pro du cen ci la se -

rów zna czą co ob ni ży li też ce ny ma szyn. Dziś

ce ny urzą dzeń do cię cia la se rem świa tło wo -

do wym są po rów ny wal ne do cen prze ci na -

rek la se ro wych co2.

Stra te gie pro du cen tów
Pro du cen ci la se rów co2 się jed nak nie pod -

da ją i pró bu ją mi ni ma li zo wać stra ty po py tu.

Nic dziw ne go: więk szość pro du cen tów la se -

rów co2 pro du ko wa ło wła sne re zo na to ry,

któ rych koszt to oko ło po ło wa ce ny urzą dze -

nia. ta ki pro du cent za ra biał więc nie tyl ko

na pro duk cji kon struk cji ma szy ny, ale

i na „ser cu” urzą dze nia. w przy pad ku la se -

rów świa tło wo do wych więk szość pro du cen -

tów na świe cie ba zu je na źró dłach ku pio -

nych od firm trze cich, opła cal ność pro duk cji

te go ty pu ma szyn jest więc mniej sza niż la -

se rów co2. tech no lo gia pro duk cji źró dła la -

se ra świa tło wo do we go jest tak skom pli ko -

wa na, że prak tycz nie nie moż li we jest stwo -

rze nie w krót kim cza sie trwa łe go i sta bil ne -

go źró dła. Glo bal ny ry nek do staw źró deł

świa tło wo do wych du żej mo cy po dzie li ło

więc mię dzy sie bie za le d wie kil ka firm, spo -

śród któ rych trzy – iPG, JDSu i ro fin – to

po ten ta ci bran ży, ale iPG jest bez dy sku syj -

nym li de rem.

Pro du cen ci la se rów co2 po sze rza ją więc

port fo lio o urzą dze nia ze źró dłem la se ra

świa tło wo do we go, jed no cze śnie pró bu ją za -

chę cać klien tów do dal sze go in we sto wa nia

w la se ry co2. czę sto pro duk cja la se rów

świa tło wo do wych po le ga je dy nie na wło że -

niu gło wi cy do la se ra świa tło wo do we go

w kon struk cję la se ra co2. ta kie roz wią za -

nie, choć pro ste i niewy ma ga ją ce na kła dów

pro jek to wych, nie po zwa la w peł ni wy ko rzy -

stać moż li wo ści, ja ką da je wiąz ka la se ra

światłowodowego.

Przemysław KimLa

W ostatnich latach technologia lasera światłowodowego zaczęła wypierać
tradycyjną technologię laserów CO2. Udoskonalony sposób cięcia pozwala
przyspieszyć proces i obniżyć koszty.

technologie

Lasery światłowodowe zdobywają rynek cięcia
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Laser światłowodowy

ma dziesięciokrotnie krótszą długość

fali światła niż laser CO2. Dzięki

temu można uzyskać plamkę lasera

o mniejszej średnicy

oraz większą koncentrację mocy.

ZASTOSOWANIA I TECHNOLOGIE
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Laser światłowodowy jest w stanie szybciej niż laser CO2 wycinać elementy z cienkich blach. 


