OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja.
Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen materiaaleja,
jotka eivät tyypillisesti liity metalleihin, kuten kivet.
Alla on tietoa materiaaleista, joita OMAXin asiakkaat leikkaavat.
Alumiini
Alumiini on kevyt painoltaan, mutta vahva metalli, jota käytetään useissa sovellutuksissa.
Alumiini on pehmeä materiaali, ja sitä on helppo työstää OMAX vesileikkurilla.
Yleisesti ottaen, sitä työstetään kaksinkertaisella nopeudella verrattuna pehmeään teräkseen.
Tämä tekee sen erityisen tuottavaksi sovellutukseksi OMAX vesileikkureille.
Alumiini on vaikea materiaali työstää laserleikkurilla, jos sen paksuus on yli 6mm ( 1/4” ).
Useat alumiinia työstävät laserlekkuufirmat ovat vaihtaneet vesileikkuuhun.
Alumiini on vesileikkurin tärkeimpiä alueita, koska materiaali leikkautuu niin helposti.

Lasimaalaus ja alumiini
( Advanced Waterjet & Engraving, Anaheim,CA )

Esimerkin 2 osaa tehtiin 13 mm alumiinista,
työstö kesti noin 5 min.

Osa työstetty 7.6 mm alumiinista. OMAX teknologia tekee
teräväät kulmat tarkasti.

Tämä kappale tehtiin 200 mm paksusta alumiinista
esimerkkinä mitä vesileikkuu voi tehdä.

Keramiikka
Keraamiset osat tehdään kuumentamalla mineraaleja korkeassa lämpötilassa.
Perinteisesti keraamiset osat on tehty savesta, mutta nykykeramiikka käyttää aineita kuten alumina
( läpinäkyvä alumiinioksidi ) ja synteettisiä materiaaleja. Keraamiset osat ovat sähköisesti eristäviä ja
vastustavat korroosiota.
Tietynlainen keramiikka työstyy varsin helposti vesileikkuussa, kun taas jotkut kovat keraamiset osat työstyvät
hitaasti ja vaativat erikoishioma-aineita. Monissa tapauksissa keramiikkaa on käytännöllistä ja tuottavaa
leikata vesileikkurilla, mutta riippuen keramiikan tyypistä ja muiden työstömenetelmien saatavuudesta,
niin ei aina ole. Ottakaa yhteys toimittajaan saadaksenne tietoa miten oma keramiikkanne soveltuu
vesileikkuuseen.
Sama tekniikka, jotka OMAX käyttää lasin leikkuuseen soveltuu yleensä myös keramiikan leikkuuseen.

Osat on valmistettu keramiikkalaatasta.

Komposiittimateriaalit
Komposiitit ovat samankaltaisia lasikuidun kanssa ja koostuvat materiaalikerroksista. Vesileikkurit leikkaavat
komposiittimateriaaleja jättäen tasaisen leikkuujäljen. Ei repeytymiä kerrosten välillä, eikä kiinniliimautunutta
leikkuujätettä leikkuu urassa.

Komposiitista tehty osa

Komposiitista tehty osa

Näiden 13 mm Plex AC komposiitista tehtyjen
osien valmistus kesti noin 4 minuuttia.

Kupari
Kuparin työstäminen on haastavaa, mutta hioma-aine vesileikkurit leikkaavat kuparia helposti.
Kuparia on mahdotonta leikata laserilla, johtuen heijastuksista. Sitä on myös vaikea leikata perinteisesti,
sillä kupari pyrkii liimaamaan leikkuu-urassa olevan työkalun. Vesileikkurit ovat ehdoton vaihtoehto kuparin
leikkaamiseen.

13 mm kuparista valmistettu tanko

Harvinaiset metalliseokset
OMAX vesileikkurit on tarkoitettu monien erilaisten materiaalien leikkuuseen. Tähän kuuluvat kaikenlaiset harvinaiset
materiaalit, joita muuten olisi vaikeaa leikata, kuten Incconel®, hastalloy, kova työkaluteräs ja monet muut materiaalit.
Inconel®
Inconel® on nikkeli/kromiseos. Inconel vastustaa hapettumista suurella lämpötila-alueella, aina useiden tuhansien asteiden
lämpötilaan saakka. Inconelia käytetään suihkumoottoreissa, vedenalaisen kaapeloinnin suojauksissa ja
kilpa-autoissa. Inconelia voi helposti työstää vesileikkurilla, lähellä terästä olevilla asetuksilla.
Inconel on INCO yhtiöiden rekisteröity tuotemerkki.
Lasi
Lasi on ainutlaatuinen aine, joka on ollut perinteisesti aika vaikeaa työstää. Vaikka sillä on suuri rakenteellinen lujuus,
jopa pienet naarmut pinnalla voivat aiheuttaa rikkoutumisen tai murtumisen. Itse asiassa perinteinen
lasinleikkausmenetelmä perustuu pienen viillon tekemiseen lasin pinnalle ja sen jälkeen painaminen viiltokohdasta
aiheuttaa lasin leikkautumisen uraa myöten.
OMAX lähestyy ongelmaa pitämällä lasia hauraana aineena. Materiaali lävistetään pienellä paineella, jonka jälkeen
leikkuri automaattisesti heti alkaa leikata suurella paineella leikkuulinjaa myöten. Leikkuunopeus säädetään myös
sen mukaan, että vältetään hauraille materiaaleille tyypillinen rikkoutuminen.
OMAX asiakkaat leikkaavat osia, jotka ovat kokonaan lasia. OMAX asiakkaat leikkaavat myös optisia laseja, jolloin
vesileikkuri mahdollistaa kalliin materiaalin maksimaalisen hyötykäytön.

väri lasi ja alumiini

Lasista tehty jousi

Kvartsinen lohikäärme

Karkaistu työkaluteräs
Työkaluteräs on vaikeaa työstää perinteisesti, erityisesti kun se on karkaistu. Vesileikkuu soveltuu
kovaan työkaluteräkseen hyvin. Käyttämällä OMAX vesileikkuuta teräs voidaan karkaista ennen tai jälkeen leikkuun.
Teräksen kovuudella on vain marginaalinen vaikutus sen työstönopeuteen vesileikkurilla.
(EDM) lankasahaus/kipinätyöstö ja laser voivat molemmat aiheuttaa materiaaleille lämpövääristymää, mutta vesileikkuu
ei aiheuta materiaalille minkäänlaista jännitystä tai vääristymää.

Työkaluteräsleikkuita

Kumi
Kumia voidaan leikata vesisuuttimella, ilman hioma-ainetta nopeasti ja puhtaasti. Jotkut hyvin kovat kumit vaativat hiomaaineen käyttöä leikattaessa.
Pelkkä vesileikkuu on matalaäänistä ja tällaisessa leikkuussa suuttimet kestävät kauan.
Hioma-aineeton vesileikkuu on myös erittäin nopeaa jopa 650 cm / minuutti ja ylikin.

3M liimataustaisia kumimerkkejä

Tässä näkyviä vaahtokumi ja kumiosia
on käytetty OMAX leikkurien osina.

Kumiset palat leikattu ilman hioma-ainetta
alle kolmessa minuutissa.

Ruostumaton teräs
Ruostumattomaan teräkseen on lisätty kromia, joka lisää teräksen tahriutumisen ja ruostumisen estoa.
Ruostumaton teräs työstyy hyvin vesileikkurilla, ilman vääntymistä tai lämpövääristymiä. Kaikenlaiset ruostumattomat
teräkset työstyvät hyvin OMAX vesileikkurilla, mukaan lukien 304 luokan teräkset, joiden työstäminen muilla
menetelmillä on vaikeaa
Vesileikkuun etu on, ettei se aiheuta lämpövääristymiä, joita ei sallita esim. ruokateollisuuden pakkauksissa.

Tämä 1 cm paksu ruostumattomasta
teräksestä tehty kappale esittää
tarkkaa kulmien sovitusta.

Ruostumaton teräslohikäärme

Hienoja yksityiskohtia leikattu
logoon, joka on tehty
ruostumattomasta teräksestä.

Teräs
Teräs on erittäin yleinen materiaali, sitä on suhteellisen helppoa leikata ja OMAX hioma-ainevesileikkuri
leikkaa hyvin kaikenlaatuisia teräksiä.
Yksi OMAX vesileikkurin etu on, että sillä voi leikata terästä sen jälkeen kun se on kovetettu, leikkuunopeuden
siitä juuri kärsimättä. ( Kts. kova työkaluteräs).
Lämpövääristymien puute vesileikkuussa tarkoittaa, että teräksen lämpötilaa ei muuteta leikattaessa.
OMAX vesileikkuri tekee myös hyvän leikkuujäljen kulmissa ilman palamisjälkiä, säröjä, kappaleeseen tarttuvaa
leikkuujätettä tai muita yleensä lämmöstä johtuvia leikkuuongelmia.
Jotkut teräkset ruostuvat, jos ne jätetään vesitankkiin pitkäksi aikaa. Yleensä kappaleet poistetaan leikkurin vesitankista
niin, ettei ruostumisvaaraa ole. Vedenalainen leikkuu voi vähentää ruostumista, joka vaatii happea.

OMAX vesileikkurilla tehty laivoissa ja ahtauksessa
käytettävä kiinnike

Useita osia leikattu 79 mm paksusta teräksestä

Kivi
OMAX vesileikkurit soveltuvat myös kiven, kuten graniitin tai marmorin leikkaamiseen.
Leikkuu voidaan suorittaa nopeammin ja tarkemmin kuin työstämällä perinteisillä menetelmillä.
Kivi on perinteisesti vaikea työstettävä, mutta vesileikkuulla voidaan leikata erittäin monimutkaisia kappaleita,
käyttäen hyväksi matalalla paineella puhkaistuja reikiä.
Vesileikkuria voidaan käyttää kalliiden kivien ja marmorin leikkaukseen esimerkiksi upotetuissa lattia tms.
sovellutuksissa.

Kivestä ja marmorista tehtyjä erilaisia töitä. Ylhäällä oikealla olevat apatosauruksen kuvat on tehty 19 mm graniitille.

Titaani
Titaani on ruostumaton kevytmetalli. Titaani on yhtä vahvaa kuin teräs, mutta painoltaan vain 45% teräksestä.
Titaania käytetään seoksena muiden metallien kanssa.
Titaani on vaikeaa työstää perinteisin menetelmin ja hyvin herkkää lämpövääristymille, jos sitä työstetään laserilla
tai EDM-menetelmillä, mutta vesileikkuu soveltuu sille hyvin.
Titaani leikkautuu vesileikkurilla nopeammin kuin teräs. Eräs tärkeä seikka on, että leikattaessa titaania OMAX
Vesileikkurilla, materiaalia säästyy runsaasti. Tyypillisesti ylimääräisiä kappaleita voi leikata käytettävissä olevalle
materiaalipalalle, sekä ylijääneille hukkapaloille, joka on edelleen käytettävää materiaalia.
Koska titaani on kallista, tämä on suuri etu.
Titaanin kalleuden vuoksi sitä kannattaa leikata korkeampina kerroksina ( aina 130 mm saakka ), kuin esimerkiksi terästä,
jolloin materiaalia voidaan parhaiten säästää.

T
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Puu
On vaikea voittaa yksinkertaista pistosahaa. Joitakin tarkkuusvesileikkureita käytetään puun leikkaamiseen, erityisesti
monimutkaisia osia. Puuta leikkaavat OMAX asiakkaat ovat pääsääntöisesti leikanneet metallia ja puun leikkuu
on laitteen lisäarvo.
Koska puu on pehmeää verrattuna metalliin, niin vesileikkuri leikkaa sitä nopeasti.
Ensimmäiset puun leikkuut vesileikkurilla tehtiin USA:ssa 1960-luvun lopulla.
Tukkien leikkuuta ei ole tehty kaupallisessa mielessä vesileikkurilla, sillä leikkuuteho pienenee nopeasti
puun paksutessa.
Vesileikkurit leikkaavat hyvin viiluja ja vanereita aina 13 mm saakka.

Lohikäärme on tehty 13 mm paksusta männystä

Ilmailussa käytettäviä puuosia

