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Laserskärning av Raex®-stål
Laserskärningens kvalitet beror dels på maskinens skick och effekt, dels på
stålplåtens kemiska sammansättning och ytbeskaffenhet. Med Raex® optimeras
ytbeskaffenheten med toppmodern teknik under valsningen, vilket garanterar
perfekta yt- och skäregenskaper med valshud. Laserskärningsegenskaperna är
utmärkta, även för skottblästrade eller skottblästrade och målade arbetsstycken.

Laserskärningsegenskaper
Laserskärningsegenskaperna är mycket goda för tjocklekar upp till 20 mm. Tester
har visat utmärkta resultat för stålsorterna Raex® 400 och Raex 450. Ytor med
valshud och skottblästrade ytor kan laserskäras med fiber- och koldioxidlasrar med
leverantörens förvalda skärparametrar och hastigheter. Vid skärning av
primerbelagda ytor måste hastigheten minskas eller primerbeläggningen ångas
bort innan plåten skärs. Vi rekommenderar att tillverkarna ångar bort
primerbeläggningen före skärningen för att få samma kvalitet på skärkanten som
på valshudsytor eller skottblästrade ytor. Figuren nedan visar leveranstillstånd och

skärningshastigheter för Raex 400. Vid relativt höga hastigheter är kvaliteten på
skärkanten mycket god.

Testerna på Raex 400 utfördes med en 6 kW koldioxidlasermaskin. Kvaliteten på
skärkanten var avhängig av maskinens skärningshastighet, effekt och skick, så
parametrarna är specifika för varje maskin.

Skärhastighet för Raex®-stål
Utmärkt skärkantskvalitet och hög skärhastighet kan uppnås med valshud genom
att använda de standardparametrar som anges av maskinens leverantör. Om
skärningshastigheten behöver ökas, kan man använda kväve som skärgas. Den
metoden är endast till för fiberlasrar med hög effekt och kan bara användas på
tunna material (≤ 10mm). Leveranstillståndet har ingen effekt på att
skärhastigheten eller skärkantenens kvalitet. Som framgår av figuren kan
hastigheten för 10 mm primer-målad Raex 450 vara upp till 2,5 gånger högre när
man använder kväve.
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