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Thomas Hägglund på Din Maskin höll föreläsningar om vattenskärtekniken. Här ses han vid högtryckspumpen Greenjet.

Femaxlig vattenskärning med
energieffektiv högtryckspump
Fokus när Din Maskin arrangerade Vattenskärdagar var på vattenskärmaskinen Idroline S1730
och den energieffektiva högtryckspumpen Greenjet.

I

slutet av mars genomförde Din Maskin Vattenskärdagar. Under de två dagarna genomfördes
maskindemonstrationer och föreläsningar.
Förutom vattenskärning demonstrerades även automatiserad kantpressning i en SafanDarley-cell och i
en helautomatiserad anläggning med en Prima Power Platino
Fiber utrustad med en fiberlaser på fyra kW.

Att ha det mesta inom samma hus ser jag som en styrka, säger
Thomas Hägglund, produktansvarig för laser och vattenskärning på Din Maskin.
Idroline S1730 är en femaxlig vattenskärmaskin. I den kan
bland annat detaljer med mycket komplexa geometrier skäras
färdigt i en enda uppspänning, vilket sparar tid.

I demohallen i Värnamo fanns också vattenskärmaskinen

rande och upp till 350 mm i treaxligt utförande i mer eller mindre alla typer av material.
Idroline S1730 har flera finesser som pneumatiska dörrar
längs långsidorna, det vill säga både på fram- och baksidan.
Det gör att man får en renare och tystare process jämfört med
andra vattenskärmaskiner, enligt Din Maskin.

Idroline S1730 från italienska CMS Tecnocut.
– CMS Tecnocut är unika. Förutom vattenskärmaskiner tillverkar de även styrsystemen till maskinerna och högtryckspumpar. CMS Tecnocut har bra kontroll på alla ingående komponenter i sina produkter.
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Fakta vattenskärning

foto: mano davar

Idroline S1730 är en femaxlig vattenskärmaskin som var utrustad
med högtryckspumpen Greenjet.

Genom att Idroline är skyddad blir det en tystare produktion och ingen
risk för stänk.
– Plus att man inte behöver ljusbommar - bearbetningsområdet i
maskinen är stort i förhållande till hur mycket kvadratmeteryta som den
upptar, säger Thomas Hägglund.

Vattenskärning är en kall bearbetningsmetod.
Att skära med vatten innebär att minimal eller
ingen efterbearbetning alls behöver utföras på
skurna detaljer.
På detaljer som har skurits i en vattenskärmaskin
uppstår det inga värmepåverkande zoner där till
exempel mikrosprickor kan bildas, vilket kan vara
fallet i en laserskärmaskin.
Vissa material som laserskärs ska kanske härdas,
ytan blir då väldigt svår att bearbeta igen om det
är nödvändigt. Ett ämne som är mycket känsligt för
värme är titan.
En värmepåverkande zon kan bli upp till två millimeter bred, beroende på material. För att ta bort
denna zon, eller skikt, måste efterbearbetning till,
vilket tar tid och kostar pengar.
Kunden kan på detta sätt spara flera steg och
i slutänden också tid och pengar.
Såväl som att det finns fördelar med vattenskärning finns även nackdelar. Det är en långsam bearbetningsmetod jämfört med laserskärmaskinen,
som skär betydligt snabbare i framför allt tunnplåt.
I tjockare material är plasmaskärning, även den en
snabb metod och en konkurrent till
vattenskärningen.
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Viktigt vid vattenskärning är högtryckspumpen som kan beskrivas som hjärtat i
en vattenskäranläggning. Under eventet i
Värnamo var Idroline-maskinen utrustad
med högtryckpumpen Greenjet, som CMS
Tecnocut tillverkar.
– Greenjet är en servoelektrisk pump
som drivs med linjärmotor, säger Thomas
Hägglund.
Det finns ingen hydraulik eller mekanik i
en Greenjet.
– Greenjet medför en energibesparing
med över 30 procent jämfört med en pump
som drivs hydrauliskt eller mekaniskt.
En Greenjet är också tystare än andra pumpar, säger Thomas Hägglund.
Anledningen till att mycket hög energief-

foton: mano davar

fektivitet kan fås i Greenjet är att den har
linjärmotor. Motorn skapar vattentryck
Exempel på komponenter som har skurits i Idroline S1730.
direkt utan att behöva gå via hydraul- eller
mekaniska system. Den elektriska energin
som tillför systemet skapar vattentryck.
En annan av CMS Tecnocuts högtryckspumpar är Jetpotekniken kan vara ett alternativ för oss, säger Peter Rosén.
wer, en hydraulisk trecylindrig pump som har en förbrukning
Idag köper PMC vattenskurna komponenter/produkter.
under arbetstryck på 47 kW. Greenjet har en förbrukning
PMC är ett av många verkstadsföretag som intresserar sig för
under arbetstryck på 30 kW.
vattenskärningstekniken. Allt fler verkstadsföretag köper vat–Det ger ändå samma flöde och tryck som en Jetpower, säger
tenskärmaskiner. Det finns flera fördelar med tekniken.
Thomas Hägglund.
I en vattenskärningsmaskin kan detaljer med komplexa geoGreenjet finns i två utföranden, dels med ett maximalt vatmetrier skäras, och höga toleranskrav kan uppnås på dem.
tentryck på 4 150 bar och med 6 200 bar.
I stort sett kan alla typer av material skäras i en vattenskärEn av besökarna hos Din Maskin var Peter Rosén, delämaskin, bland annat glas, metall, sten och keramik.
gare av PMC i Strängnäs AB som är specialister på glasentreprenader:
Vattenskärmaskinen har en bra framtid, bland annat i nya
– Vi är intresserade av vattenskärning. En fördel med tekmaterial. Det gäller både för metalliska material och kompositniken är att man kan skära i alla typer av material. Vi arbetar
material som kol- och glasfiber, där kommer vattenskärmaskimycket med glas och det är där vi tittar på om vattenskärningsnen att slå igenom.

Tobias Olofsson är
servicetekniker och
specialist inom vattenskärning på Din
Maskin.
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Peter Rosén, delägare av PMC i Strängnäs AB, besökte
Din Maskin. Peter Rosén tittade på automation inom
kantpressning och vattenskärning som han tycker är
mycket intressant.

”

En fördel med tekniken är att man kan
skära i alla typer av material. Vi arbetar
mycket med glas och det är där vi tittar
på om vattenskärningstekniken kan
vara ett alternativ för oss.”

Halvsidesannons
stående 90x257

Peter Rosén

Ett exempel är fordonsindustrin som alltmer går över till att
använda kompositmaterial.
Det finns inga riktigt bra tekniker för att bearbeta dessa material, borrning, fräsning och slipning kan utföras i kolfiber men
det är ett enormt slitage på verktygen. Där blir vattenskärmaskinen mycket konkurrenskraftig.
Din Maskin i Värnamo, som mest förknippas med försäljning av kantpressar, stansmaskiner, kombimaskiner och laserskärmaskiner, säljer sedan i slutet av förra året även CMS vattenskärmaskiner. På Din Maskin är de hoppfulla när det gäller
vattenskärning.
– Vi har många intressanta projekt på gång och vi har fått
flera förfrågningar. Vi har nått fram till andra typer av kunder än de som vi vanligtvis säljer maskiner till, säger Thomas
Hägglund.
– Det är verkstäder som jobbar med smiden, lite tyngre
industrier, reparationer och i alla industrisegment.
Den svenska industrin får nu i större utsträckning än tidigare bekanta sig med vattenskärmaskiner från CMS Tecnocut.
I Norge är de mer bekanta med den italienska tillverkaren.
Din Maskins norska dotterbolag, Din Maskin A/S, har haft
stora försäljningsframgångar med CMS Tecnocut.
CMS Tecnocut har över 1 500 installerade vattenskärmaskiner runt om i världen.
Per Sjögren
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