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1 Avisos de segurança fundamentais
1 Avisos de segurança fundamentais

Este manual de instruções contém as informações mais importantes para 
operar o produto com segurança.

1.1 Garantia e responsabilidade

Para os nossos produtos aplicam-se as condições gerais de fornecimento da 
Precitec GmbH & Co. KG.

Reservados os direitos de alterações construtivas por motivo de 
aprimoramento da qualidade ou para ampliação das possibilidades de 
aplicação, bem como por motivos de técnicos de fabricação.

Em caso de operação incorreta do produto/ dispositivo ou falhas na condução 
do processo, quando do corte a laser de materiais altamente reflexivos, p. ex. 
cobre, latão ou alumínio, podem ocorrer reflexos que prejudicam a cabeça de 
laser e outros componentes do sistema.
A Precitec não assume nenhuma responsabilidade por danos e ferimentos 
causados por uma operação incorreta de nossos produtos/ dispositivos.

A desmontagem do produto/ dispositivo leva à perda dos direitos de garantia. 
Uma exceção é a substituição de peças sujeitas a desgaste ou que 
requerem trabalhos de manutenção ou ajustes, desde que expressamente 
citado nesta documentação.

Alterações no produto/ dispositivo realizadas por conta própria, ou a 
utilização de peças de reposição inadequadas, levam à perda da garantia e 
responsabilidade. Por isso recomenda-se estritamente a utilização exclusiva 
de peças de reposição fornecidas pela Precitec (doravante denominadas "peças 
de reposição originais"), bem como assegurar que a sua montagem seja 
executada por um técnico da Precitec ou indicado pela Precitec.

1.2 Explicação dos símbolos e avisos

Neste manual de operação são utilizados os seguintes termos e símbolos 
para indicar perigos e avisos:
 

Observe todas as instruções e indicações desta documentação.

Adicionalmente devem ser observadas as regras em vigor no local de 
instalação, bem como as normas de prevenção de acidentes.

Alerta!

Este símbolo indica uma possível ameaça de perigo imediato para a vida e 
saúde das pessoas. A não observação destes avisos traz graves 
consequências prejudiciais à saúde e pode até causar ferimentos com perigo 
de morte.
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1.2 Explicação dos símbolos e avisos SolidCutter
Cuidado!

Este símbolo significa uma situação possivelmente perigosa. A não 
observação destes avisos pode causar ferimentos ou danos materiais.

Cuidado!

Tensão elétrica perigosa - identifica perigo de choque elétrico e alerta sobre 
uma ameaça de perigo imediato para a vida e saúde das pessoas ou sobre 
danos materiais abrangentes.

Cuidado!

Raio laser - significa que na colocação em funcionamento da cabeça de laser, 
possivelmente o sistema de laser trabalha na classe de laser 4. Alerta sobre a 
exposição dos olhos ou da pele à irradiação direta ou dispersa.

Cuidado!

Perigo de esmagamento- significa uma situação possivelmente perigosa. A não 
observação destes avisos pode causar ferimentos ou danos materiais.

Atenção!

Componentes sensíveis à carga eletrostática - Este símbolo significa que tocar 
a superfície de contato pode causar a danificação dos componentes 
eletrônicos.

Atenção!

Local de trabalho limpo - Este símbolo significa que todas as intervenções no 
produto, atividades de montagem e manutenção, podem ser executadas 
somente em um local de trabalho limpo, visto que poeira ou impurezas 
aderentes podem podem levar à danificação ou destruição de componentes.

Atenção!

Proibido tocar - Este símbolo significa que tocar as superfícies de contato / 
peças óticas pode causar a danificação ou destruição dos componentes.

Importante: Informações que o usuário deve observar/ tomar conhecimento 
para evitar falhas na sequência de trabalho/ aplicação do produto.

Dica: Transmite o conhecimento que o usuário precisa para obter o resultado 
do trabalho pelo modo mais direto e sem problemas.

Pré-requisito: Descreve todos os componentes e as condições que devem 
estar presentes/ serem cumpridas para que um trabalho possa ser executado 
com sucesso.

Mais informações: Comunica ao usuário quando estão disponíveis informações 
adicionais sobre um determinado tema.
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1 Avisos de segurança fundamentais
1.3 Utilização conforme a finalidade prevista

O SolidCutter com controlador do motor Precitec é destinado à integração em 
um sistema de corte a laser. O SolidCutter é utilizado para o corte a laser de 
metais com laser Nd:YAG.

Utilize o sistema de monitoramento somente em ambiente seco. A operação 
dos produtos/ dispositivos pode ser executada somente dentro das 
especificações indicadas nos dados técnicos. O controlador do motor, o 
sistema de sensores de distância e o SolidCutter formam um circuito de 
controle compacto e autônomo, ideal para integração em eixos robóticos.

Compatibilidade
eletromagnética (CEM)

O SolidCutter como dispositivo individual e em combinação com os cabos e 
dispositivos individuais previstos nesta documentação, corresponde às 
normas EN 61000-6-3 e EN 61000-6-2, conforme as determinações da atual 
diretriz CEM. Sua área de utilização é o setor industrial.

Com a utilização de dispositivos ou cabos do cliente, eventualmente estas 
normas podem não ser cumpridas. Por este motivo utilize somente 
dispositivos ou peças de reposição originais e observe a instalação correta 
referente à CEM nos manuais técnicos fornecidos.

Caso o produto/ dispositivo seja utilizado em conjunto com outros 
dispositivos, então para fazer jus à permissão geral de funcionamento, todo o 
sistema completo deve corresponder às determinações da atual diretriz CEM.

1.4 Normas fundamentais

Em seguida você encontra uma vista geral das normas e regulamentos 
nacionais e internacionais relacionados aos produtos da Precitec.
A Precitec não assume nenhuma garantia pela integralidade desta vista 
geral.

DIN VDE 0100 Determinações para a instalação de sistemas de alta tensão até 1000 V

DIN EN 207 Proteção individual dos olhos: Filtros e proteção dos olhos contra radiação 
laser (óculos de proteção contra laser)

DIN EN ISO 12100 Segurança de máquinas - Diretrizes gerais de concepção - Avaliação e 
redução de riscos

DIN EN 60204-1 Segurança de máquinas: Equipamento elétrico de máquinas, 
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60204-1)

DIN EN 60825-1 Segurança de equipamentos de laser: Parte 1 (IEC 60825-1)

DIN EN 61000-6-2/ -6-3 Compatibilidade eletromagnética (CEM) (IEC 61000-6-2/ -6-3): 
Norma técnica básica sobre emissão/ resistência a interferências, 
Parte 2: Setor industrial

BGV A3 Norma de prevenção de acidentes: Instalações e equipamentos elétricos

BGV B2 Norma de prevenção de acidentes: radiação laser

Uma utilização divergente da finalidade de uso determinada é considerada 
imprópria. A Precitec não se responsabiliza por danos causados devido a uma 
utilização imprópria do dispositivo.
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1.5 Obrigações do usuário e do pessoal SolidCutter
1.5 Obrigações do usuário e do pessoal

O usuário compromete-se a deixar trabalhar no equipamento/ máquina 
apenas pessoas que:

• estão familiarizadas com as regras fundamentais da segurança do 
trabalho e prevenção de acidentes, bem como foram instruídas para o 
manuseio do sistema.

• leram e entenderam as instruções básicas de segurança e o manual de 
instruções, e confirmaram isso através de sua assinatura.

O pessoal deve ser instruído conforme as normas e instruções de 
segurança, sendo alertados sobre os possíveis perigos.
A Precitec não se responsabiliza por danos causados pela não observação 
ou conhecimento insuficiente do manual de instruções.

As normas do fabricante do sistema e do fornecedor devem ser observadas. 
Os meios de proteção prescritos devem ser utilizados.

1.6 Medidas de segurança na operação normal

Utilize somente as peças fornecidas ou peças de reposição originais e não 
conecte outros dispositivos ou cabos.

Quando é presumível que uma operação sem risco não é mais possível, o 
produto/ dispositivo ou o equipamento deve ser desativado. Deve ser 
instalada uma proteção contra a utilização acidental.

1.6.1 Proteção contra choque elétrico

O SolidCutter com controlador do motor Precitec corresponde às 
determinações da atual Diretriz de baixa tensão.

Por motivos funcionais os componentes de uma cabeça de laser, como o 
corpo do bico, corpo do sensor, insertos do sensor e eletrodos do bico, bem 
como as respectivas peças de montagem como porcas, etc., podem não 
estar todos ligados ao potencial do condutor de proteção. Estes 
componentes podem estar ligados a uma pequena tensão.

Quando da instalação verifique se o equipamento elétrico prevê a proteção 
das pessoas contra choque elétrico.
As normas em EN 60204-1, especialmente o inciso 6 "Proteção contra 
choque elétrico" e o inciso 6.4 "Proteção contra PELV“ (Voltagem de proteção 
extra baixa ), devem ser cumpridas.

Recomendação Utilize um transformador de segurança conforme DIN EN 61588-2 
(IEC 61558-2).

Atenção - Aterrar o equipamento

Deve-se observar o assentamento correto das juntas de vedação das 
conexões. A conexão de aterramento identificada deve ser ligada ao condutor 
de proteção (PE).
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1 Avisos de segurança fundamentais
1.6.2 Risco de ferimentos devido a peças em movimento.

Ao abaixar o acionamento linear/ a mão robótica, onde estão montados os 
sensores/ detectores, há risco de ferimentos bem como a possibilidade de 
danos materiais.

Nunca ponha as mãos ou outras partes do corpo embaixo da cabeça de 
laser. Os trabalhos de reparo e manutenção podem ser executados somente 
depois do desligamento da alimentação de tensão da máquina.

1.6.3 Perigo causado por explosão

Conforme a finalidade prevista, as cabeças de laser são mantidas sob 
pressão de gás. A pressão máxima indicada não pode ser excedida em 
nenhum momento. Para se evitar perigo para as pessoa deve-se assegurar o 
perfeito estado da cabeça de laser durante todo o tempo.

Todos os elementos de ligação, como parafusos e porcas, devem estar 
firmemente apertados.

1.6.4 Perigo causado por radiação laser

O SolidCutter (cabeça de laser) não emite radiação laser. Contudo, a radiação 
laser é conduzida através da cabeça de laser. O sistema deve ser desligado 
para a execução de trabalhos de instalação e manutenção.

Quando é presumível que uma operação sem risco não é mais possível, o 
produto/ dispositivo ou o sistema deve ser desativado. Deve ser instalada 
uma proteção contra a utilização acidental.

Cuidado - Raio laser!

Durante o modo de ajuste o sistema trabalha possivelmente na classe de laser 4:

• Evite a exposição dos olhos ou da pele à irradiação direta ou dispersa.

• Não olhe para o raio laser, nem com instrumentos óticos.

• Use óculos de proteção para laser conforme DIN EN 207 e BGV B2.
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1.6 Medidas de segurança na operação normal SolidCutter
1.6.5 Perigo residual devido à saída descontrolada do raio laser (cabeça de laser angulada)

A cabeça de laser não emite radiação laser. Contudo, a radiação laser é 
conduzida através da cabeça de laser.

Para se impedir o perigo do raio laser para as pessoas, o fabricante do 
sistema/ da máquina deve prever medidas de segurança relativas à exposição 
à radiação máxima admissível na classe de laser 4, ou descrever estas 
medidas para que elas sejam observadas pelo usuário do sistema de laser.

Quando é presumível que uma operação sem risco não é mais possível, o 
produto/ dispositivo ou o sistema deve ser desativado. Deve ser instalada 
uma proteção contra a utilização acidental.

1.6.6 Corrosão no circuito de refrigeração

Para prevenir a corrosão devem ser observadas todas as normas e 
intervalos de manutenção prescritas pelos fabricantes da máquina, da fonte 
do laser e da unidade de refrigeração.

Para proteção do circuito de água de refrigeração (aço inoxidável) contra 
corrosão eletroquímica, nenhuma conexão pode ser executada em cobre ou 
latão, sendo que devem ser aplicadas exclusivamente conexões de aço 
inoxidável ou plástico.

Alerta - Saída descontrolada do raio laser!

No caso de um espelho defletor com defeito, causado por manuseio incorreto na 
operação (choque mecânico/ térmico, faixa de comprimento de onda incorreto) pode 
ocorrer que a tampa do módulo defletor seja danificada e o raio laser possa 
escapar. Isso pode levar a uma exposição à radiação laser (horizontal em relação 
ao plano de processamento) no sistema de laser.

Por meio de medidas técnicas ou organizatórias deve-se assegurar que, sob 
condição de operação normal do sistema de laser, as pessoas não sejam 
expostas à radiação laser acima do limite máximo (MZB) admissível.

Nos circuitos em aço inoxidável puro, utilize exclusivamente água desionizada 
com um valor de condutância conforme especificado pelo fabricante do laser.
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1 Avisos de segurança fundamentais
1.6.7 Ruído no processo de corte

O nível de ruído sob alta pressão de gás de corte é > 75 dB(A). O ruído 
gerado pelo gás de corte resulta das condições operacionais.
Para se impedir o perigo causado por ruído para as pessoas, o fabricante do 
sistema/ da máquina deve prever medidas correspondentes ou descrever 
estas medidas para que elas sejam observadas pelo usuário do sistema.

1.7 Armazenagem e transporte

Para se evitar danos durante a armazenagem e o transporte devem ser 
observadas as seguintes regras básicas:

• Manter a faixa de temperatura de armazenagem especificada nos dados 
técnicos

• Tomar providências adequadas para evitar danos causados por umidade, 
vibração ou impacto

• Não armazenar em campos magnéticos (p.ex., imã permanente ou campo 
alternado forte) ou em suas proximidades

1.8 Comportamento em caso de emergência

• Desconecte o sistema da rede elétrica; coloque o interruptor principal em 
DESL ("OFF").

• Incêndios devem ser apagados somente com extintores da classe de 
incêndio B.
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1.8 Comportamento em caso de emergência SolidCutter
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2 Descrição do produto
2 Descrição do produto

2.1 Vista geral

Fig. 2-1 SolidCutter - Vista geral

angled design
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straight design

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Soquete da fibra 6 Porca MU

2 Conexão de aterramento, M4 (PE) 7 Inserto do sensor SE

3 Placa de conexão (conforme DIN 9409/1) 8 Bico DE (eletrodo do bico)

4 Eixo LD 9 Defletor do raio BB 
(angled design)5 Cabeça de laser
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2.1 Vista geral SolidCutter
2.1.1 Estrutura e função

SolidCutter

Função O SolidCutter é utilizado para o corte a laser com controle de distância, com 
lasers Nd:YAG. Juntamente com os controladores do motor da Precitec, o 
SolidCutter forma um circuito de controle de distância dinâmico e preciso.

Aplicação O SolidCutter é adequado para montagem em braços robóticos, sistemas de 
laser multieixo e outros sistemas de posicionamento. Devido à sua forma 
construtiva compacta e peso próprio reduzido, para aplicações em um robô 
de braço articulado pode atingir uma dinâmica favorável com um curso de 
±15 mm.

Fixação no manípulo do robô Para fixação mecânica em um robô (braço robótico) é disponibilizado uma 
adaptador de engate rápido com conexão DIN 9409/1 (ISO 9409/1) (vide 
Fig. 3-3 „Montagem: SolidCutter (sistema)“, página 3-36). Adaptações 
específicas do cliente são possíveis sob consulta.

Cabeça de laser (Lasermatic® Z)

Os componentes da cabeça de laser de estrutura modular são facilmente 
combináveis, podem ser complementados e adaptados de modo específico 
para o cliente. A forma construtiva delgada e a posição protegida da conexão 
do sensor, na parte superior da cabeça, são características especiais da 
cabeça de laser. Ela é trabalhada com precisão, robusta, de fácil 
manutenção e ajuste.

Sistema ótico de focalização A cabeça de laser está disposta no canal do raio, atrás do colimador. A 
cabeça de laser com o porta-lente constituí a peça central (sistema ótico de 
focalização integrado). Podem ser utilizadas lentes com até 30 mm de diâmetro.

O porta-lente é centralizado por meio de quatro parafusos, dispostos em 
cruz. A faixa de ajuste horizontal mede ±1 mm nos dois sentidos 
perpendiculares entre si (X e Y). Após remover o inserto do sensor pode-se 
facilmente substituir o porta-lente com uma ferramenta auxiliar.

A posição do foco pode ser deslocada verticalmente em +4/ –6 mm através 
do ajuste do porta-lente na cabeça de laser.

Atenção - proteção anticolisão!

A Precitec recomenda estritamente a montagem pelo cliente de uma proteção 
anticolisão mecânica (sensor de colisão, vide Fig. 2-14, página 2-27) entre o 
SolidCutter e o braço robótico para evitar danos à cabeça de laser em caso de 
colisão entre o SolidCutter e a peça.

A força de ativação quando da aplicação de força ao longo do eixo ótico pode 
medir no máximo 300 N.

Após uma colisão do bico (DE) ou da ponta Teach (TS) com a peça, é 
necessário substituir o bico ou a ponta Teach.

Todas as atividades de reparo no sistema ótico de focalização requerem 
conhecimentos especializados e podem ser executadas somente por pessoal 
técnico treinado.
O reparo / conservação do sistema ótico de focalização pode ser executado 
somente em um posto de trabalho em sala limpa (Flow-Box).
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2 Descrição do produto
Gás de corte A cabeça de laser pode ser operada com uma pressão de gás de corte 
máxima de 25 bar (2,5 MPa). O SolidCutter dispõe de duas conexões de gás 
de corte, as quais podem ser usadas conforme a necessidade. A conexão 
não utilizada deve ser fechada com um tampão rosqueado.
O gás de corte refrigera ao mesmo tempo o vidro de proteção e a lente.

Inserto do sensor O inserto do sensor (SE) é montado de modo fixo na cabeça de laser. Ele 
pode ser removido depois de se desaparafusar a porca de capa (porca, MU).

Bico
(eletrodo do bico)

Por padrão são oferecidos bicos cônicos (DE) com furos de diversos 
diâmetros. O bico é parafusado no inserto do sensor e pode ser substituído 
em caso de desgaste. Os bicos e insertos do sensor da Precitec são 
trabalhados com alta precisão. Uma tolerância de concentricidade mínima 
reduz ou evita o trabalho de reajuste quando da troca.

Acionamento linear (LD)

Através de três guias lineares sobre rolamentos, dispostos perimetralmente, 
é assegurada uma estabilidade uniforme ao longo de todo o curso.
As posições finais superior e inferior são monitoradas por microsensores

Um sistema de medição de comprimento incremental possibilita a 
programação de posições de eixo fixas. Para evitar falhas na transmissão 
dos sinais, os cabos de controle e do motor são conduzidos separadamente.

Para o aterramento do sistema SolidCutter está prevista uma conexão de 
aterramento (vide Fig. 2-6, página 2-18 ou Fig. 2-11, página 2-23).

Colimador (COL) com soquete da fibra

O colimador de estrutura modular está integrado no SolidCutter e consiste 
essencialmente dos seguintes componentes:

• Soquete da fibra (refrigeração à água opcional)

• Porta-lente com lente de colimação

2.1.2 Controle de distância

Sistema de sensor de 
distância(Lasermatic® Z)

Para o corte a laser com controle de distância, a cabeça de laser está 
equipada com um sistema de sensores de distância capacitivos 
Lasermatic® Z. Estes asseguram, juntamente com os demais componentes do 
circuito de controle de distância, que a distância entre o eletrodo do bico e a 
peça (a posição do foco ) permaneça constante durante o corte a laser, desde 
que não haja quinas ou fortes abaulamentos no campo de visão do sensor.

Os diâmetros de bico disponíveis (DE) podem ser consultados em Capítulo 7.3 
„Peças disponíveis para fornecimento, acessórios“, página 7-76.

Para os seus colimadores de alta performance a Precitec oferece soquetes de 
fibra para a conexão de cabos de fibra ótica no padrão usual dos 
fornecedores.

A conexão BNC para o sistema de sensores de distância está localizada na 
cabeça de laser (cabo do sensor máx. 20 m).
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2.2 Dados técnicos SolidCutter
2.1.3 Dispositivos de proteção

Tampa de proteção Entre o eletrodo do bico (DE) e o inserto do sensor (SE) está montada uma 
tampa. Ela protege o inserto do sensor contra penetração de sujeira.

Vidro de proteção Um vidro de proteção está instalado no inserto do sensor para proteger a 
lente de focalização. Em caso de acúmulo de sujeira, o vidro de proteção 
(OG) pode ser facilmente limpado ou substituído. O ajuste da lente e da 
cabeça de laser não é afetado neste procedimento.

Refrigeração 
do sistema ótico

O SolidCutter deve ser refrigerado à água. Duas conexões de engate rápido 
estão presentes para as linhas de alimentação e o retorno. A água de 
refrigeração é conduzida em um circuito de refrigeração à água (aço 
inoxidável) em forma de anel no porta-lente (lente de colimação e de focalização) 
promovendo uma refrigeração indireta do sistema ótico.

Refrigeração 
do soquete da fibra

Para manter a temperatura do sistema ótico nos limites, mesmo durante a 
operação com altas potências do raio, o soquete da fibra é equipado com 
uma refrigeração adicional. A água de refrigeração é conduzida em um 
circuito de refrigeração à água (aço inoxidável) em forma de anel no soquete da 
fibra, promovendo uma refrigeração indireta da área de colimação.

Para a linha de alimentação e retorno da água de refrigeração estão 
previstas conexões M5 para mangueiras (condutos com diâmetro externo/ interno 
de ø6/ ø4 mm).

Alimentação 
de ar de lavagem , eixo

Para evitar a penetração de sujeira e umidade em ambiente de processo 
severo, o eixo deve ser lavado com ar comprimido seco e sem óleo. Para 
isso estão disponíveis quatro conexões M5 (vide Capítulo 2.5, página 2-24).

2.2 Dados técnicos

Cabeça de laser

Distância focal (FF) 75, 100, 125 mm

Potência do laser - comprimento 
de onda

máx. 4 kW cw, 1064 … 1070 nm (outros sob consulta)

Diâmetro da lente (Ø) máx. 30 mm

Abertura livre (Ø) máx. 24 mm

Faixa de ajuste

– horizontal

– vertical

±1,0 mm

máx. +4,0 / –6,0 mm

Distância de trabalho (Zn) 1,0 mm recomendado* (0,3 - 10,0 mm possível)
* Desvios da distância nominal recomendada requerem uma adequação do amplificação do circuito de controle.
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2 Descrição do produto
Tabela 2-1 Dados técnicos

Acionamento linear (LD)

Velocidade de deslocamento máx. 175 mm/s

Aceleração (vertical) máx. 1,5 G

Curso ±15 mm

Precisão de posicionamento/ 
precisão de repetição

±0,1 mm / ±0,05 mm

Resolução do sistema de medição 
de percurso 

0,01 mm

Colimador (COL)/ soquete da fibra

Distância focal (FF) 75, 100 mm

Diâmetro da lente (Ø) máx. 30 mm

Abertura livre (Ø) máx. 24 mm

Soquete da fibra LLK-D, QBH* (* Standard)

SolidCutter reto (modelo reto) angulado(modelo angulado)

Distância focal (FF) 75 mm / 100 mm / 125 mm 75 mm / 100 mm / 125 mm

TCP relativamente ao centro do 
flange

Y = 115,8 mm
Z = 195,0 / 220,7 / 245,5 mm

Y = 115,8 mm
Z = 195,0 / 220,7 / 245,5 mm

(Medida Z até a aresta inferior do bico, posição zero teórica)

Conexões para utilidades

– Gás de corte (2x)
– Vazão (gás de corte)

– Água de refrigeração
– Ar de lavagem (corpo do eixo)

máx. 25 bar (2,5 MPa), dependendo do tipo de lente
Diâmetro do bico 1,0 mm: 17 Nl/min (1 bar), 225 Nl/min (25 bar)
Diâmetro do bico 2,0 mm: 39 Nl/min (1 bar), 510 Nl/min (25 bar)

máx. 5 bar (0,5 MPa), vazão >1,5 l/min
máx. 0,3 bar (0,03 MPa), vazão aprox. 80 Nl/min

Circuito de refrigeração à água de aço inoxidável de aço inoxidável

Cabo apropriado para corrente de arrasto com 
raio de curvatura mín. 132 mm (dinâmico)

apropriado para corrente de arrasto com 
raio de curvatura mín. 132 mm (dinâmico)

Eletrônica do sistema Lasermatic® Z Lasermatic® Z

Tipo de proteção IP40 IP40

Temperatura operacional

– Cabeça de conexão
– Sensor

5 … 55 °C
5 … 80 °C

5 … 55 °C
5 … 80 °C

Temperatura do rolamento –25 … +55 °C (brevemente +70 °C) –25 … +55 °C (brevemente +70 °C)

Umidade 30 - 95%, sem condensação 30 - 95%, sem condensação

Comprimento, axial** 358,3 mm / 384,2 mm / 409,0 mm 408,8 mm / 434,5 mm / 459,3 mm
** Desde a ponta do bico até a aresta superior da cabeça de laser na composição padrão (QBH).

Peso*** aprox. 6,1 kg / 6,1 kg / 6,3 kg aprox. 6,1 kg / 6,1 kg / 6,3 kg
*** Dependendo do modelo do soquete da fibra, deve-se considerar uma tolerância de peso de ±0,2 kg.
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2.3 Modelos retos (modelo reto) SolidCutter
2.3 Modelos retos (modelo reto)

2.3.1 Distâncias focais, soquetes da fibra

Fig. 2-2 Variantes, modelos retos (straight design)

1 Soquete da fibra 8 Porca MU

A Soquete da fibra LLK-D 9 Tampa de proteção F75

B Soquete da fibra QBH 10 Bico DE (F75)

11 Porta-lente LH (F100)

2 Placa de conexão (conforme DIN 9409/1) 12 Inserto do sensor SE (F100)

3 SolidCutter (corpo) 13 Tampa de proteção F100

4 Cabeça de laser 14 Bico DE (F100)

5 Porta-lente LH (F75) 15 Porta-lente LH (F125)

6 Vidro de proteção OG 16 Adaptador de extensãoVA (F125)

7 Inserto do sensor SE (F75) 17 Porca MU (F125)
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Informações sobre as peças de reposição disponíveis podem ser consultadas 
em Capítulo 7.3 „Peças disponíveis para fornecimento, acessórios“, página 
7-76.
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2 Descrição do produto
2.3.2 Dimensões mecânicas

2.3.2.1 Distância focal 75

Fig. 2-3 Dimensões mecânicas, distância focal 75 (reto)

A B

Medida de comprimento conforme o modelo do soquete da fibra

LLK-D (A) QBH (B)

359,6 ±15 mm 358,3 ±15 mm
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2.3 Modelos retos (modelo reto) SolidCutter
2.3.2.2 Distância focal 100

Fig. 2-4 Dimensões mecânicas, distância focal 100 (reto)

A B

Medida de comprimento conforme o modelo do soquete da fibra

LLK-D (A) QBH (B)

385,5 ±15 mm 384,2 ±15 mm
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2 Descrição do produto
2.3.2.3 Distância focal 125

Fig. 2-5 Dimensões mecânicas, distância focal 125 (reto)

A B

Medida de comprimento conforme o modelo do soquete da fibra

LLK-D (A) QBH (B)

410,3 ±15 mm 409,0 ±15 mm
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2.3 Modelos retos (modelo reto) SolidCutter
2.3.3 Conexões para utilidades

Fig. 2-6 Conexões para utilidades, SolidCutter (modelo reto)

 

1 Água de refrigeração , SolidCutter (2x) 4 Conexão de aterramento M4 (PE)

2 Gás de corte (2x) 5 Conexão do sensor BNC

3 Alimentação de ar de lavagem (4x) 6 LWM (19 polos)

7 Conexão do motor (4 polos)
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Atenção - conexões!

Observe as medidas de conexão (condutos com diâmetro externo/ interno de ø6/ 
ø4 mm) e a resistência máxima à pressão para o circuito de refrigeração à 
água e a conexão de gás de corte.
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2 Descrição do produto
2.4 Modelos angulados (angled design)

2.4.1 Distâncias focais, soquetes da fibra

Fig. 2-7 Variantes, modelos angulados (angled design)

1 Soquete da fibra 9 Tampa de proteção F75

A Soquete da fibra LLK-D 10 Bico DE (F75)

B Soquete da fibra QBH 11 Porta-lente LH (F100)

2 Placa de conexão (conforme DIN 9409/1) 12 Inserto do sensor SE (F100)

3 SolidCutter (corpo) 13 Tampa de proteção F100

4 Cabeça de laser 14 Bico DE (F100)

5 Porta-lente LH (F75) 15 Porta-lente LH (F125)

6 Vidro de proteção OG 16 Adaptador de extensãoVA (F125)

7 Inserto do sensor SE (F75) 17 Porca MU (F125)

8 Porca MU 18 Defletor do raio BB
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Informações sobre as peças de reposição disponíveis podem ser consultadas 
em Capítulo 7.3 „Peças disponíveis para fornecimento, acessórios“, página 
7-76.
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2.4 Modelos angulados (angled design) SolidCutter
2.4.2 Dimensões mecânicas

2.4.2.1 Distância focal 75

Fig. 2-8 Dimensões mecânicas, distância focal 75 (reto)

A B

Medida de comprimento conforme o modelo do soquete da fibra

LLK-D (A) QBH (B)

172,9 ±15 mm 171,6 ±15 mm
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2 Descrição do produto
2.4.2.2 Distância focal 100

Fig. 2-9 Dimensões mecânicas, distância focal 100 (reto)

A B

Medida de comprimento conforme o modelo do soquete da fibra

LLK-D (A) QBH (B)

172,9 ±15 mm 171,6 ±15 mm
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2.4 Modelos angulados (angled design) SolidCutter
2.4.2.3 Distância focal 125

Fig. 2-10 Dimensões mecânicas, distância focal 125 (reto)

A B

Medida de comprimento conforme o modelo do soquete da fibra

LLK-D (A) QBH (B)

172,9 ±15 mm 171,6 ±15 mm
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2 Descrição do produto
2.4.3 Conexões para utilidades

Fig. 2-11 Conexões para utilidades, SolidCutter (modelo angulado)

 

1 Água de refrigeração, soquete da fibra (2x)5 Conexão de aterramento M4 (PE)

2 Água de refrigeração, SolidCutter (2x) 6 Conexão do sensor BNC

3 Gás de corte (2x) 7 Conexão de controle (19 polos)

4 Alimentação de ar de lavagem (4x) 8 Conexão do motor (4 polos)
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Atenção - conexões!

Observe as medidas de conexão (condutos com diâmetro externo/ interno de 
ø6/ ø4 mm) e a resistência máxima à pressão para o circuito de refrigeração à 
água e a conexão de gás de corte.
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2.5 Alimentação de ar de lavagem (para ambiente de processo severo) SolidCutter
2.5 Alimentação de ar de lavagem (para ambiente de processo severo)

A Precitec recomenda conectar o ar de lavagem em, no mínimo, duas 
conexões com mangueiras de maior bitola possível (diâmetro externo / interno 
de ø6/ ø4 mm).
As conexões não utilizadas devem ser fechadas com um tampão rosqueado. 
Na entrega as conexões estão fechadas com tampões cegos.

Fig. 2-12 Conexões para utilidades, ar de lavagem para o eixo do SolidCutter

Para evitar a penetração de sujeira e umidade em ambiente de processo 
severo, o acionamento deve ser lavado (eixo) o eixo com ar comprimido seco e 
sem óleo.

1 SolidCutter 2 Conexão de ar de lavagem (2 x M5)

3 Conexão de ar de lavagem (2 x M5)
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Atenção - ar de lavagem!

A pressão do gás máx. é de 0,3 bar (0,03 MPa), a vazão aprox. 80 Nl/min.

Para lavar o eixo use somente ar comprimido com as seguintes propriedades:

• Sem condensado resfriado para +3 °C (classe de qualidade 4 / ISO 8573-1)

• Sem óleo teor de óleo máx. 1 mg/Nm3 (classe de qualidade 3 / ISO 8573-1)

• Sem poeira partículas de tamanho máx. 1 μm (classe de qualidade 2 / ISO 8573-1)

Outros gases de lavagem não são permitidos, pois podem causar um 
desgaste elevado ou danificar os componentes.

Para ajustar/ verificar esta pressão do gás pode-se ligar um manômetro 
diretamente no acionamento (eixo), em uma das conexões de ar de lavagem.

Um kit de tratamento de ar, formado por um regulador de filtro, um filtro fino e 
um filtro de carvão ativado, pode ser encomendado à Precitec sob consulta.
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2 Descrição do produto
2.6 Interfaces, pinagem dos conectores

Cabo de controle, 19 polos

Tabela 2-2 Interface de conexão: Cabo de controle

Cabo do motor, 4 polos

Tabela 2-3 Interface de conexão: Cabo do motor

P
IN

E
n

tr
ad

a/
S

aí
d

a

Sinal Observação

A -- nc

B -- nc

C -- nc

D -- nc

E E +5 VDC Alimentação do codificador incremental
F E GND

G -- nc

H -- nc

I S B –

Trilha do codificador incremental
K S B +

L S A –

M S A +

N S Tacho +
Tacômetro

O S Tacô –

P S ULS Interruptor final "Em cima"

R S LLS Interruptor final "Embaixo"

S S REF Interruptor de referência

T -- nc

U E + VDC Alimentação dos interruptores de eixo

P
IN

E
n

tr
ad

a/
S

aí
d

a

Sinal Observação

1 E Nº 1 (MOT +)
Estágio final Motor DC

2 E Nº 1 (MOT –)

3 --
nc

4 --
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2.7 Acessórios e ferramentas especiais SolidCutter
2.7 Acessórios e ferramentas especiais

2.7.1 Acessórios

2.7.1.1 Controlador do motor (MC8610)

No corte a laser podem ocorrer oscilações na distância entre o bico (eletrodo do 
bico) e a superfície do material que podem ser causadas, p. ex. por tolerâncias 
da peça ou de posição, e que vão influenciar negativamente o resultado do 
corte.

Fig. 2-13 Acessório: Controlador do motor MC8610

O controlador do motor (MC8610 -Lasermatic® Z) possibilita um controle de 
distância preciso com alta velocidade de corte. A distância atá a superfície 
da peça é captada com um sistema de sensores de distância capacitivos na 
cabeça de laser. O sinal do sensor é conduzido à MasterUnit, onde é 
analisado. O sinal de saída pode então ser utilizado para a regulagem de um 
eixo (direção Z).
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2 Descrição do produto
2.7.1.2 Sensor de colisão

Em caso de colisões da cabeça de laser, o sensor de colisão mecânico QS-
AW promove a separação entre o SolidCutter e o manípulo do robô. A queda 
do SolidCutter é impedida mecanicamente. Durante o movimento de 
deflexão ocorre uma alteração da distância e da posição do bico em relação 
ao manípulo do robô.

Fig. 2-14 Acessório: Sensor de colisão QS-AW QuickSTOP

Detector de colisão Uma colisão é detectada pelo detector de colisão (interruptor) incorporado. A 
análise é efetuada pelo controle CNC/ PLC.

Antes de reiniciar o processo de corte é necessário reinserir o SolidCutter.
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Informações detalhadas sobre o sensor de colisão QS-AW podem se 
consultadas no manual de instruções em separado "QuickSTOPTM Sensores 
de colisão" do fabricante Applied Robotics Inc. (www.arobotics.com).
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2.7 Acessórios e ferramentas especiais SolidCutter
2.7.1.3 Unidade de tratamento de ar(ar de lavagem)

Fig. 2-15 Acessório: Unidade de tratamento de ar (ar de lavagem)

Para evitar a entrada de sujeira e umidade no canal do raio, a cabeça de 
laser deve ser ventilada.
Sem a lavagem (ventilação ) podem ocorrer falhas funcionais e danos aos 
componentes.

2.7.1.4 Maleta de manutenção do sistema ótico (kit de limpeza, sistemas óticos)

Fig. 2-16 Acessório: Maleta de manutenção do sistema ótico

A maleta de manutenção do sistema ótico serve para guardar acessórios 
(material de limpeza, material de cobertura e proteção, ferramentas auxiliares) para a 
conservação/ manutenção do sistema ótico formador do raio.
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2 Descrição do produto
2.7.2 Ferramenta especial

2.7.2.1 Ponta Teach

Fig. 2-17 Ferramenta especial: Pontas Teach

A ponta Teach (TS) serve para testar e programar trajetos de robô 
tridimensionais e auxilia no alinhamento da cabeça de laser e da peça.

2.7.2.2 Ferramentas auxiliares

Fig. 2-18 Ferramenta especial: Ferramentas auxiliares

As ferramentas auxiliares auxiliam na montagem do sistema ótico e da junta 
de vedação radial:

– Porta-lente WH11086 (LH75) / WH11060 (LH100/ 125)

– Vidro de proteção WH11071 (suporte) e WH11068 (vidro)

– Junta de vedação radial
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TS100TS75
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1 WH11086 (LH75) 3 WH11071 (suporte do vidro de proteção)

2 WH11060 (LH100/ LH125) 4 WH11068 (vidro de proteção OG)

5 WH11078 (junta de vedação radial - 
lado da cabeça)
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2.7 Acessórios e ferramentas especiais SolidCutter
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3 Montagem, instalação
3 Montagem, instalação

3.1 Instruções de segurança

Normas de segurança gerais Pressupõe-se conhecimentos e comportamentos relativos às seguintes 
normas de segurança de validade geral:

• VDE Disposições, especialmente VDE 0100/0837

• BGV A1 Normas gerais

• BGV A3 Instalações e equipamentos elétricos

• BGV B2 Normas de prevenção de acidentes com radiação laser

Requisitos de pessoal Todas as atividades de reparo e qualquer intervenção para a eliminação de 
erros requerem conhecimentos especializados e podem ser executadas 
somente por pessoal técnico treinado. A Precitec não se responsabiliza por 
danos causados pela não observação ou conhecimento insuficiente do 
manual de instruções.

O pessoal técnico deve ser instruído conforme as normas e instruções de 
segurança, sendo alertados sobre os possíveis perigos.
Adicionalmente devem ser observadas as normas do fabricante do sistema. 
Os meios de proteção prescritos devem ser utilizados.

A Precitec não se responsabiliza por danos causados por uma instalação ou 
intervenção tecnicamente incorreta efetuada por pessoas não autorizadas.

Cuidado - tensão elétrica perigosa!

O sistema deve ser desligado e bloqueado contra religação antes de todos os 
trabalhos de manutenção e reparo na cabeça de laser e no controle MC.

Cuidado - Perigo de esmagamento!

Em todos os trabalhos de manutenção e reparos não chegue as mãos ou 
outras partes do corpo perto do eixo de deslocamento ou embaixo da cabeça 
de laser.

Cuidado - Raio laser!

O sistema deve ser desligado antes de qualquer trabalho de manutenção e 
reparo na cabeça de laser. Durante o modo de ajuste o sistema trabalha 
possivelmente na classe de laser 4:

• Evite a exposição dos olhos ou da pele à irradiação direta ou dispersa.

• Não olhe para o raio laser, nem com instrumentos óticos.

• Use óculos de proteção para laser laser conforme DIN EN 207 e BGV B2.

Atenção - Sistema ótico sensível!

Poeira ou sujidades aderentes podem causar penetrações no sistema ótico, 
bem como danificar o mesmo. Por isso toque somente nas superfícies inativas 
dos componentes óticos.
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3.2 Verificar os itens de fornecimento SolidCutter
3.2 Verificar os itens de fornecimento

Antes da montagem do SolidCutter devem ser executadas as seguintes 
verificações:

• Integralidade das peças e

• danos visíveis

As vistas gerais em Capítulo 2.3.1, página 2-14, e Capítulo 2.4.1, página 2-19, 
mostram um conjunto das peças disponíveis para fornecimento, as quais 
podem ser combinadas do modo predefinido.

Fornecimento Por princípio são requeridas as seguintes peças:

• SolidCutter completo com o sistema ótico formador do raio incorporado 
(lente de colimação, lente de focalização), vidro de proteção OG e inserto do 
sensor SE (vide modelo na nota de fornecimento)

• Bico(s) DE

• Controlador do motor MC8610 com cabos

• Sensor de colisão QS-AW (opcional)

Acessórios (opcional) Caso as ferramentas auxiliares para a montagem do sistema ótico formador 
do raio, do vidro de proteção e das junta de vedação radial não estiverem 
incluídas no fornecimento, então elas devem ser encomendadas 
separadamente (vide Capítulo 7.3 „Peças disponíveis para fornecimento, 
acessórios“, página 7-76)

Cuidado - Sobrepressão!

A cabeça de laser pode ser submetida à sobrepressão de até 25 bar (2,5 MPa) 
no ponto de conexão previsto. Para prevenção de acidentes, o perfeito 
funcionamento da cabeça de laser deve ser sempre assegurado.

Em caso de danificação da cabeça de laser, esta deve ser isolada para não ser 
utilizada por engano. As peças danificadas devem ser substituídas!
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3 Montagem, instalação
3.3 Montagem

3.3.1 Atividades de readaptação e adaptação posterior

Readaptações As seguintes readaptações podem ser executadas:

• Distância focal fF75

• Distância focal fF100

• Distância focal fF125
No modelo F125 o vidro de proteção está integrado no adaptador de extensão (VA). 
O inserto do sensor (SE) não pode conter nenhum vidro de proteção (vide Fig. 2-2, 
página 2-14 ou Fig. 2-7, página 2-19).

Peças de reposição Para readaptação/ adaptação posterior utilize somente peças originais da 
Precitec.

Atenção - Atividades de conversão!

As atividades de readaptação e adaptação posterior podem ser iniciadas 
somente depois do esfriamento da cabeça de laser e do seu sistema ótico.

Após cada readaptação e adaptação posterior deve-se testar o funcionamento 
das peças/ componentes envolvidos e do próprio SolidCutter.

Exceto nas atividades de readaptação e adaptação posterior, descritas a 
seguir, não são permitidas outras intervenções nos componentes do 
SolidCutter.

Atenção - Local de trabalho limpo!

Execute todas as atividades de readaptação e adaptação posterior na cabeça 
de laser somente em um local de trabalho limpo. Evite a penetração de poeira 
e sujeira na cabeça de laser. Poeira ou sujidades firmemente aderentes 
podem causar danos ou a destruição de componentes.

Limpar criteriosamente o SolidCutter e soprar o circuito de refrigeração à água 
antes de qualquer atividade de intervenção ou substituição. Desconectar as 
conexões de água somente em posição horizontal e, em seguida, eliminar 
imediatamente respingos de água acidentais sobre o SolidCutter.

Abrir o canal do raio do SolidCutter apenas brevemente, para protegê-lo de 
poeira e sujeira. Para proteger o sistema ótico da cabeça de laser contra 
sujidades durante atividades de montagem prolongadas, a Precitec 
recomenda isolar o soquete de fibra com um filme protetor.

 Desligar o sistema de corte e bloquear contra religação.

Atividades preparatórias (não se aplica para instalações novas).

Alerta!

Dispositivos de proteção e segurança desmontados devem:

• ser recolocados antes da colocação em funcionamento ou de atividades de 
ajuste na cabeça de laser.

• ser testados quanto ao seu perfeito funcionamento.
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3.3 Montagem SolidCutter
3.3.1.1 Readaptar a distância focal F100, F75

Fig. 3-1 Readaptar : Distância focal F100-F75

Desmontar a cabeça de laser

Montar a cabeça de laser
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DE (F100)

DE (F75)

1 Porca MU 4 Cabeça de corte

2 Inserto do sensor SE (F100, completo) 5 Porta-lente LH (F75)

3 Porta-lente LH (F100) 6 Ferramenta auxiliar (para LH)

7 Inserto do sensor SE (F75, completo)

1. Desenroscar a porca (1), remover o inserto do sensor (F100) (2), desparafusar e 
remover o porta-lente (F100) (3) com a ferramenta auxiliar (WH1060) (6).

Dica: A remoção do inserto do sensor (SE) para fora da cabeça de laser é muito mais fácil 
com o uso da ferramenta auxiliar (WH11060) (vide vista de detalhe ).

2. Enroscar o porta-lente (F75) (5) com a ferramenta auxiliar (WH11086) (6) na cabeça 
de laser (4) até a marcação zero atingir a altura da aresta inferior visível.

Neste procedimento observe o O-Ring. Um O-Ring defeituoso ou mal posicionado no 
porta-lente pode causar perda de gás de corte ou descontrolar a regulagem da posição 
do foco.

3. Inserir o inserto do sensor (F75) (7) (com o vidro de proteção) completamente antes 
de fixar a porca na cabeça de laser (4) e apertar a porca (1) com a mão.

Neste procedimento observe os pinos de posicionamento na cabeça de laser, estes 
devem engatar no inserto do sensor. O inserto do sensor não pode ficar emperrado!
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3 Montagem, instalação
3.3.1.2 Readaptar a distância focal F100, F125

Fig. 3-2 Readaptar : Distância focal F100-F125

Desmontar a cabeça de laser

Montar a cabeça de laser
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1 Porca MU 5 Porta-lente LH (F125)

2 Inserto do sensor SE (F100, completo) 6 Ferramenta auxiliar (para LH)

3 Porta-lente LH (F100) 7 Adaptador de extensão VA

4 Cabeça de corte 8 Porca MU (F125)

1. Desenroscar a porca (1), remover o inserto do sensor (F100) (2), desparafusar e 
remover o porta-lente (F100) (3) com a ferramenta auxiliar (WH11060) (6).

Dica: A remoção do inserto do sensor (SE) para fora da cabeça de laser é muito mais fácil 
com o uso da ferramenta auxiliar (WH11060) (vide vista de detalhe ).

Nota: O vidro de proteção do inserto do sensor (F100) (2) deve ser deslocado para o 
adaptador de extensão (VA) (7).

2. Enroscar o porta-lente (F125) (5) com a ferramenta auxiliar (WH11060) (6) na cabeça 
de laser (4) até a marcação zero atingir a altura da aresta inferior visível.

Neste procedimento observe o O-Ring. Um O-Ring defeituoso ou mal posicionado no 
porta-lente pode causar perda de gás de corte ou descontrolar a regulagem da posição 
do foco.

3. Inserir o o inserto do sensor (F100) (2) e o adaptador de extensão (7) (com vidro de 
proteção) antes da fixação da porca (F125) (8) completamente na cabeça de laser 
(4) e apertar a porca (1) com a mão.

Neste procedimento observe os pinos de posicionamento na cabeça de laser, estes 
devem engatar no inserto do sensor. O inserto do sensor não pode ficar emperrado!
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3.3 Montagem SolidCutter
3.3.2 Montar o SolidCutter no robô

3.3.2.1 Placa de conexão (conexão para robô)

Par a fixação do eixo em um manípulo do robô está prevista uma placa de 
conexão com conexão para robô conforme DIN 9409/1 (ISO 9409/1).

Fig. 3-3 Montagem: SolidCutter (sistema)
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1. Fixar o pino cilíndrico ø6m6 no manípulo do robô.

2. Colocar a placa de conexão (2) e centralizar.

3. Aparafusar a placa de conexão no manípulo do robô com 7 parafusos M6.

Os parafusos e o pino cilíndrico não estão incluídos no fornecimento da Precitec.
Estes devem ser providenciados pelo cliente.

4. Empurrar o SolidCutter (1) com a cauda de andorinha sobre a placa de conexão 
(2), até o pino cilíndrico do eixo chegar no furo oblongo (3).

5. Apertar o SolidCutter com os parafusos de aperto (Allen tamanho 3) da placa de 
conexão (2).

Atenção - Proteção anticolisão!

A Precitec recomenda estritamente a montagem pelo cliente de uma proteção 
anticolisão mecânica (sensor de colisão, vide Capítulo 2.7.1.2, página 2-27) entre o 
SolidCutter e o braço robótico para evitar danos à cabeça de laser em caso de 
colisão entre o SolidCutter e a peça.

A força de ativação quando da aplicação de força ao longo do eixo ótico pode 
medir no máximo 300 N.

Após uma colisão do bico ou da ponta Teach com a peça, é necessário 
substituir o bico ou a ponta Teach.
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3 Montagem, instalação
3.3.2.2 Offset TCP do eixo

O Offset TCP do eixo auxilia um procedimento de troca rápida do SolidCutter 
no sistema de corte.

Fig. 3-4 Montagem: Offset TCP do eixo

Os valores Offset 3D do SolidCutter são captados no controle (PLC/ CNC) do 
sistema de corte.

As diferenças calculadas (∆) de cada valor de coordenada (X, Y, Z) do 
SolidCutter atual e do Cutter de troca facilitam o alinhamento do SolidCutter 
em relação à peça. Deste modo são suprimidos os demorados testes de 
funcionamento e etapas de programação para adaptar as configurações de 
processo armazenadas do sistema de corte. O trabalho de reajuste em caso 
de troca do SolidCutter também é reduzido.

Readaptação do sistema, de YRC para SolidCutter!

Às diferenças calculadas (∆) dos valores da coordenada Z do atual 
SolidCutter, devem se somados os seguintes valores Z:

∆ 9,2 mm (fF75) / ∆ 4,2 mm (fF100) / ∆ 7,0 mm (fF125)
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3.4 Instalação SolidCutter
3.4 Instalação

3.4.1 Conectar o gás de corte

Fig. 3-5 Instalação: Conexões de gás

Conectar o gás de corte
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Atenção - gás de corte!

Pode ser usado somente gás de corte limpo e seco.
Qualidade do gás de corte em conformidade com ISO 8573-1:2010; 
Partículas de sólidos - classe 2, água - classe 4, ´óleo - classe 3.

A pressão máxima para a cabeça de laser é de 25 bar (2,5 MPa). Contudo, 
observe as especificações do fabricante da lente de focalização incorporada.

 Conectar o gás de corte na conexão (2) (mangueira ø6/ ø4 mm).

A conexão não utilizada deve ser fechada com um tampão rosqueado.

Dica: A segunda conexão pode ser usada alternativamente para um manômetro. 

Classe Partículas de sólidos (poeira residual) Água (ponto de orvalho 
sob pressão)

Óleo (vapor, névoa)

Densidade máx. [mg/m3] Tamanho máx. [µm] [°C] [mg/m3]

1 0,1 0,1 -70 0,01
2 1 1 -40 0,1
3 5 5 -20 1
4 8 15 +3 5
5 10 40 +7 25
6 -- -- +10 --
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3 Montagem, instalação
3.4.2 Conectar água de refrigeração

Fig. 3-6 Instalação: Conexões de água

Conectar água de refrigeração

Tabela 3-1 Instalação: Água de refrigeração - Temperatura do ponto de orvalho
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Atenção - Circuito de refrigeração!

• Nos circuitos em aço inoxidável puro, utilize exclusivamente água desionizada 
com um valor de condutância conforme especificado pelo fabricante do laser 
(vide Seção „Corrosão no circuito de refrigeração“, página 5-56).  Em circuitos de 
água feitos com diferentes metais, observe as especificações do fabricante do laser.

• Ajustar a temperatura no circuito de água de refrigeração de tal modo que não 
possa se formar água condensada no sistema ótico (vide ponto de orvalho, 
Tabela 3-1).

• A pressão máx. da água é de 5 bar (0,5 MPa), vazão >1,5 l/min.

• Desconectar as conexões de água somente em posição horizontal e, em seguida, 
eliminar imediatamente respingos de água acidentais sobre o SolidCutter.

 Conectar a água de refrigeração na conexões 3 e 4 (mangueira ø6/ ø4 mm).

A conexão 4 está identificada como entrada e a conexão 3 como retorno.

Temp. do ar Temperatura do ponto de orvalho [°C] com umidade relativa
[°C] 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

15 -2 0 2 4 5 6 7 9 10 11 12
20 2 4 6 8 10 11 12 14 15 16 17
25 1 4 7 9 11 13 14 16 17 18 19 20 21
30 5 8 11 13 15 17 19 20 22 23 24 25 26
35 9 12 15 17 20 21 23 25 26 28 29 30 31
40 13 17 19 22 24 26 28 30 31 32 34 35 36
45 17 21 24 26 28 30 32 34 36 37 38 40 41
50 21 25 28 30 33 35 37 39 40 42 43 45 46
55 25 29 32 35 37 39 41 43 45 46 48 49 51
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3.4 Instalação SolidCutter
3.4.3 Conectar o controle MC

Na montagem dos cabos devem ser observadas as seguintes regras 
básicas:

• Com o movimento do eixo:

– nenhuma força pode atuar sobre os conectores.

– os cabos não podem ser friccionados contra outras peças.

• os cabos não podem ser dobrados além da raio de flexão mínimo.

• os cabos não podem sofrer esforço de tração.

Fig. 3-7 Instalação: Esquema de ligações (controlador do motor)

MC (controlador do motor)
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Atenção - Conexões!

A conexão do acionamento (eixo) à alimentação de tensão em desacordo com 
a norma pode levar à destruição do dispositivo. Preste atenção à conexão 
correta do eixo à alimentação de tensão. Neste procedimento deve-se 
observar especialmente a polaridade do Motor e a conexão do codificador 
incremental.
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3 Montagem, instalação
Conectar o cabo do sensor

O SolidCutter é operado com um sistema analítico eletrônico Lasermatic® Z 
integrado no controlador do motor.

Conectar o cabo de controle e o cabo do motor

O SolidCutter é operado com um controlador do motor Lasermatic® Z.
Especificações das conexões e das respectivas pinagens podem ser consultadas 
no manual de instruções do controlador do motor MC8610 [P8610-0000-QDE40].

Conectar a conexão de aterramento (PE)

Para uma regulagem de distância otimizada deve ser conectado um cabo 
PE, de forma a assegurar um potencial terra isento de interferências

Cuidado - Cabos!

Cabos ou conectores danificados podem causar deslocamento descontrolado 
do eixo e portanto a um resultado de corte negativo.

Não prenda o cabo do sensor juntamente com outros cabos movimentados de 
maior diâmetro. Caso contrário será exercido um esforço de flexão sobre o 
chicote que pode danificar o cabo.

 Conectar o cabo do sensor (2) ao acoplamento de cabos BNC, travar e assentar 
até controlador do motor.

 Conectar o parafuso de aterramento M4 (5) do SolidCutter com o cabo PE.
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3.4 Instalação SolidCutter
3.4.4 Conectar a fibra de laser

Fig. 3-8 Instalação: Conexão da fibra, Laser

Atenção - Local de trabalho limpo!

Execute todas as atividades de montagem no soquete da fibra somente em 
um local de trabalho limpo.

Evite a penetração de poeira e sujeira no colimador. Poeira ou sujidades 
firmemente aderentes podem causar danos ou a destruição da lente de 
colimação.

1 Conector da fibra 2 Soquete QBH com fecho de baioneta

3 Soquete LLK-D (fecho rápido)
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Para se evitar a penetração acidental de poeira e sujeira no soquete da fibra, 
recomenda-se efetuar a conexão da fibra de laser ao sistema ótico em posição 
horizontal.

1. Remover o filme protetor/ tampa de proteção do soquete da fibra.

2. Inserir o conector da fibra no soquete da fibra.

3. Fixar o conector da fibra ou o fecho de baioneta.
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4 Colocação em funcionamento
4 Colocação em funcionamento

4.1 Instruções de segurança

Normas gerais de segurança Pressupõe-se conhecimentos e comportamentos relativos às seguintes 
normas de segurança de validade geral:

• VDE Disposições, especialmente VDE 0100/0837

• BGV A1 Normas gerais

• BGV A3 Instalações e equipamentos elétricos

• BGV B2 Normas de prevenção de acidentes com radiação laser

Requisitos de pessoal Todas as atividades de reparo e qualquer intervenção para a eliminação de 
erros requerem conhecimentos especializados e podem ser executadas 
somente por pessoal técnico treinado. A Precitec não se responsabiliza por 
danos causados pela não observação ou conhecimento insuficiente do 
manual de instruções.

O pessoal técnico deve ser instruído conforme as normas e instruções de 
segurança, sendo alertados sobre os possíveis perigos.
Adicionalmente devem ser observadas as normas do fabricante do sistema. 
Os meios de proteção prescritos devem ser utilizados.

A Precitec não se responsabiliza por danos causados por uma colocação em 
funcionamento ou intervenção tecnicamente incorreta efetuada por pessoas 
não autorizadas.

Cuidado - Tensão elétrica perigosa!

O sistema deve ser desligado e bloqueado contra religação antes de todos os 
trabalhos de manutenção e reparo na cabeça de laser e no controle MC.

Cuidado - Perigo de esmagamento!

Em todos os trabalhos de manutenção e reparos não chegue as mãos ou 
outras partes do corpo perto do eixo de deslocamento ou embaixo da cabeça 
de laser.

Cuidado - Raio laser!

O sistema deve ser desligado antes de qualquer trabalho de manutenção e 
reparo na cabeça de laser. Durante o modo de ajuste o sistema trabalha 
possivelmente na classe de laser 4:

• Evite a exposição dos olhos ou da pele à irradiação direta ou dispersa.

• Não olhe para o raio laser, nem com instrumentos óticos.

• Use óculos de proteção para laser laser conforme DIN EN 207 e BGV B2.

Atenção - Sistema ótico sensível!

Poeira ou sujidades aderentes podem causar queimaduras no sistema ótico, 
bem como danificar o mesmo. Por isso toque somente nas superfícies inativas 
dos componentes óticos.
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4.2 Primeira colocação em funcionamento (SolidCutter com controlador do motor)

As instruções a seguir destinam-se à primeira colocação em funcionamento 
e localização de erros em caso de falhas. As funções para a colocação em 
funcionamento são brevemente descritas e são fornecidas as instruções 
necessárias.

Vista geral do processo (SolidCutter com controlador do motor)

O controle MC é fornecido de fábrica funcional com uma configuração básica. 
Para a colocação em funcionamento proceda como segue:

Antes da primeira colocação em funcionamento deve-se assegurar que o 
controle MC está completamente cabeado e conectado (vide o manual de 
instruções do controlador do motor MC8610 "Variantes de sistema" [P8610-0000-QDE40])

Controlador do motor (MC) - No modo de operação automático pode ocorrer 
uma colisão entre o bico e a peça, caso não tenha sido selecionada uma curva 
caraterística adequada. Antes da primeira ativação do modo ’AUTOMÁTICO’ 
deve-se ajustar uma distância grande.

Cuidado!

O usuário deve estar ciente dos perigos ao trabalhar com laser e eixos 
movimentados.

Há risco de ferimentos dentro da área de movimentação dos eixos de 
deslocamento, ao abaixar a cabeça de laser. Nunca ponha as mãos ou outras 
partes do corpo embaixo da cabeça de laser. Antes de ligar o sistema, certifique-se 
que a cabeça de laser pode se movimentar livremente, sem causar uma colisão.

1. Preparar a colocação em funcionamento.

• Posicionar a cabeça de laser (eletrodo do bico) com o robô a uma distância 
grande da peça, de forma que não possa ocorrer uma colisão com o seu eixo 
Z. Recomenda-se uma distância entre o bico (eletrodo do bico) e a peça > 30 mm.

• Ligar o controle MC. 
O interruptor de energia está situado no controle MC, embaixo da tampa frontal.

• Colocar o sinal ’ENABLE’ como ativo os sinais restantes do CNC/ PLC como 
inativos. 
As entradas e saídas de comutação do controle MC são sinais 24 V/ 20 mA (vide 
Controlador do motor - Vista geral do sistema" Conexões, interfaces“).

2. Movimentar o eixo manualmente, testar (o eixo Z quanto ao deslocamento para 
cima e para baixo). 

Neste procedimento observe a direção de deslocamento do eixo Z (aqui também), este 
deve corresponder aos comandos enviados pelo controle MC. Se for o caso, verificar as 
conexões e eliminar os erros (vide Controlador do motor - Vista geral do sistema 
"Conexões", interfaces“).

3. Ajustar o raio laser (cabeça de laser).

Centralizar a lente de focalização e ajustar a posição do foco (vide Capítulo 4.3, página 
4-46). O ajuste é executado somente com o inserto do sensor montado.

MC
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4 Colocação em funcionamento
4. Executar marcha de referência

5. Verificar a regulagem de posição

Selecionar a posição programada (p. ex. PP6) (regulagem de posição ativa).

6. Calibrar a curva caraterística

• Selecionar a curva caraterística (p. ex. Nº: 1 USER1).

• Posicionar o eletrodo do bico (DE) oticamente em relação à peça e iniciar a 
calibração.

7. Ajustar a distância de trabalho, testar (Zn: valor medido = valor visualizado).

Vide Capítulo 4.4, página 4-50.

8. Otimizar os parâmetros do regulador para a medição de distância.

No modo automático (Auto) deslocar até as distâncias de trabalho e observar as reações 
da cabeça de laser (vide Auto.-/ Manu Jump), se for o caso otimizar os parâmetros do 
regulador com base nos oscilogramas de um osciloscópio.

9. Atribuir direitos de usuário.MC

MC
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4.3 Ajustar o raio laser

 

4.3.1 Centralizar a lente de focalização

Fig. 4-1 Raio laser - Posição do raio, lente de focalização

A centralização do sistema ótico de focalização é efetuada por meio de 
quatro parafusos de ajuste dispostos em cruz (A, B, C, D).

Curso de ajuste: ±1 mm

O ajuste é executado somente com o inserto do sensor montado, visto que na 
sua montagem a posição da lente de focalização pode ser alterada 
acidentalmente.

Atenção - Potência do laser!

Observe as normas do fabricante do laser e do sistema para o ajuste e utilize a 
amostra de detecção por ele recomendada para a operação de ajuste 
(Colocação em funcionamento).

Ajuste a potência do laser recomendada pelo fabricante do laser ou do sistema.

Antes da colocação em funcionamento é necessário que o SolidCutter seja 
verificado quanto ao assento sem folgas.

Atenção - Raio laser desajustado!

Execute a centralização criteriosamente. Um desajuste do raio laser pode, 
quando do corte a laser, levar à destruição de componentes do SolidCutter.

1 Parafuso de ajuste 2x (A / C) 3 Chave Allen (tamanho 2,5 mm)

2 Parafuso de ajuste 2x (B / D) 4 Bico DE (eletrodo do bico)

Posição do raio
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4 Colocação em funcionamento
Se não houver objeção do fabricante do sistema, como exemplo é sugerido o 
seguinte:

1. Enroscar um bico com uma grande abertura do bico.

A abertura do bico deve ser bem maior que o diâmetro do raio laser na altura da abertura 
do bico.
Caso o bico seja muito pequeno para oferecer abertura do bico suficientemente grande, 
pode-se remover o bico neste primeiro passo.

2. Colar a amostra de detecção embaixo do bico.

Cuidado Raio laser - Usar óculos de proteção!

Durante o modo de ajuste o sistema de laser possivelmente trabalha na classe 
de laser 4. O raio laser pode ferir os olhos:

• Não olhe para o raio laser, nem com instrumentos óticos.

• Use óculos de proteção para laser conforme DIN EN 207 e BGV B2.

3. Disparar um pulso de laser de baixa potência e avaliar a penetração na amostra 
de detecção.

A penetração deve ser redonda e centralizada no centro da abertura do bico. Se este não 
for o caso, a lente deve ser centralizada.

4. Centralizar/ alinhar a lente com os parafusos de ajuste (2) na cabeça de laser:

• Soltar o parafuso de ajuste situado na direção para a qual se pretende deslocar 
o raio laser.

• Apertar com a mão o parafuso de ajuste (Mmax = 0,5 Nm) no lado oposto.

Atenção: O curso de ajuste máx. possível é ±1,0 mm.

5. Renovar a amostra de detecção, disparar um pulso de laser de baixa potência e 
avaliar novamente a penetração.

A penetração deve ser redonda e centralizada no centro da abertura do bico.
Repetir o procedimento da ação 2, até o raio laser ficar centralizado em relação à 
abertura do bico.

Depois que o raio laser foi alinhado de modo centralizado na abertura do bico, 
deve-se enroscar um bico com abertura menor no inserto do sensor e repetir a 
ação 2 até o raio laser ficar centralizado na abertura do bico.

Após o alinhamento do raio laser, este deve passar centralizado pelo bico, 
com o diâmetro de abertura previsto para o processo de corte.

Para se evitar danos é preciso assegurar livre passagem para o raio laser.
D 179022 © Precitec GmbH & Co. KG  •  BR 01/2016 4 - 47



4.3 Ajustar o raio laser SolidCutter
4.3.2 Ajustar a posição do foco

Fig. 4-2 Raio laser - posição do foco, cabeça de laser

Alteração da
posição do foco

Ao girar o porta-lente (LH) com ajuda da ferramenta auxiliar (4) (WH11060 (F100)/ 
WH11086 (F75)) o sistema ótico de focalização pode ser deslocado na direção 
axial. O curso de ajuste pode ser lido na escala da ferramenta auxiliar.

Curso de ajuste Escala (ferramenta auxiliar): 1 mm
Direção de ajuste positivo: afastando-se da peça

Curso de ajuste: +4 até -6 mm
Posição nominal (foco): 1 mm antes da ponta do bico 

(vista de fora sobre a ponta do bico.)

O ajuste do sistema ótico de focalização na cabeça de laser é executado 
somente em estado despressurizado.
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1 Cabeça de laser 3 Porca MU

2 Inserto do sensor SE 4 WH11060 (ferramenta auxiliar para LH)

TCP0 - A marcação zero sobre a ferramenta auxiliar (WH11060 (F100)/ WH11086 (F75)) 
significa a posição zero teórica da lente com um ponto focal de1 mm abaixo do 
bico (DE).

As lentes de focalização normalmente são fabricadas com um tolerância 
máxima de ± 1% (conforme especificação do fabricante) da distância focal 
nominal. Em função disso o curso de ajuste pode ser limitado. Por isso a 
posição do foco pode variar de uma lente para outra. Isto deve ser observado 
no ajuste.
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4 Colocação em funcionamento
Se não houver objeção do fabricante do sistema, como exemplo é sugerido o 
seguinte:

1. Colocar a amostra de detecção abaixo da cabeça de laser (bico).

Cuidado Raio laser - Usar óculos de proteção!

Durante o modo de ajuste o sistema de laser possivelmente trabalha na classe 
de laser 4. O raio laser pode ferir os olhos:

• Não olhe para o raio laser, nem com instrumentos óticos.

• Use óculos de proteção para laser laser conforme DIN EN 207 e BGV B2.

2. Disparar um pulso de laser (baixa potência) e avaliar a penetração na amostra de 
detecção.

3. Alterar a distância do bico, para localizar a menor penetração.

4. Menor penetração, determinar a distância (d) entre o bico e a superfície da 
amostra de detecção.

5. Se a distância medida for (d) diferente da distância de trabalho (Zn) desejada, 
então o porta-lente deve ser deslocado o equivalente ao valor da diferença na 
direção axial .

Para isso desmonte o inserto do sensor e ajuste o sistema ótico (porta-lente) axialmente 
com a ferramenta auxiliar (WH11060/ WH11086) na direção certa.
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4.4 Verificar a distância de trabalho

A distância de trabalho (distância nominal, Zn) é a distância entre a ponta do 
sensor (bico/ eletrodo do bico) e a superfície da peça.

Fig. 4-3 Raio laser - Distância de trabalho

A verificação da distância de trabalho é executada apenas em estado 
despressurizado e com o laser desligado.
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Com [F1] … [F4] pode-se selecionar uma das 4 distâncias de trabalho Zn1 até 
Zn4 estabelecidas. Com a distância de trabalho é determinado o valor nominal, 
para o qual o controlador do motor (MC) deve regular.

Esta função pode ser executada somente quando ’ENABLE’ está ativo e os 
sinais restantes do CNC/ PLC estão inativos.

1. Ativar modo automático (colocar ’AUTOMÁTICO’ ).

2. Selecionar as distâncias de trabalho (Zn) uma após a outra e observar a 
indicação.

A distância real e a distância de trabalho devem coincidir.

3. Verificar/ medir a distância de trabalho (p. ex. Zn1).

Selecionar a distância de trabalho, ativar o modo manual e medir a distância real entre o 
bico e a peça.
Se o valor medido for diferente da distância de trabalho indicada, então a calibração 
deve ser repetida com a curva característica correta.

Informações detalhadas sobre a configuração/ ajuste de uma distância de 
trabalho (Zn) via controlador do motor podem ser consultadas em separado no 
Manual de instruções do controlador do motor MC8610 [P8610-0000-QDE40].
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4.5 informações sobre a aplicação

As instruções a seguir destinam-se à colocação em funcionamento e 
localização de erros em caso de falhas. As funções para a colocação em 
funcionamento são brevemente descritas e são fornecidas as instruções 
necessárias.

4.5.1 Instalação de cabos

Na montagem dos cabos devem ser observadas as seguintes regras 
básicas.

Observar todas as sequências de movimento da respectiva aplicação durante 
a instalação dos cabos (deflexão máx.e ângulo de giro máx.).

Quando do Teach-in de uma pista de processo deve-se evitar movimentos 
extremos do manípulo do robô.

Não submeter cabos e conectores a forças de tração.

Não flexionar os cabos abaixo do raio de flexão mínimo predefinido nos dados 
técnicos.

Não torcer os cabos além do ângulo de torção máximo predefinido nos dados 
técnicos.

Não torcer os cabos quando não houver especificações relativas ao ângulo de 
torção.

Nos movimentos giratórios devem se formar laços que se movimentam dentro 
dos raios de flexão predefinidos e não exercem cargas de torção sobre os 
cabos.

Atenção - Cabo!

Utilize somente cabos originais Precitec. Cabos inadequados e 
confeccionados incorretamente podem prejudicar o sistemas de sensores.
A não observação destas instruções leva à destruição dos cabos ou reações 
indesejáveis dos dispositivos conectados.
D 179022 © Precitec GmbH & Co. KG  •  BR 01/2016 4 - 51



4.5 informações sobre a aplicação SolidCutter
4.5.2 Informações e dicas

Grandezas de medição

Ângulo do sensor

Correção do valor nominal

Para a correção deste erro de medição pode ser usado outro valor nominal 
predefinido em circuito de controle fechado (p. ex., na área do canto comutar para 
Zn2, depois retornar para Zn1).

Distâncias de trabalho

Aplicação No corte a laser em pontos críticos, p. ex., perto de uma aresta, pode ser 
gerado um valor de medição da distância incorreto. O valor de medição 
incorreto em pontos críticos pode ser compensado com uma distância de 
trabalho maior. Na perfuração pode ser selecionada uma distância de 
trabalho maior para reduzir danos no sistema ótico.

Como exemplo, as distâncias de trabalho (Zn) podem ser atribuídas como 
segue:

– Distância de trabalho Zn1: corte

– Distância de trabalho Zn2: corte próximo a uma aresta

– Distância de trabalho Zn3: perfuração

Zn(1, 2, 3) Distância de trabalho programada (distância nominal)

Z Distância lida pelo sistema de sensores

MB Faixa de medição do sistema de sensores utilizado

FAR O sistema de sensores está fora da faixa de medição (MB)

SB Faixa de valor nominal (2 … 50% do valor final MB)

WO Superfície da peça

A cabeça de laser deve ser alinhada sempre perpendicular à superfície da 
peça.

BV Trajeto aprendido

BVT Trajeto real

BVK Trajeto corrigido

zn1 Distância nominal para a operação de corte

zn2 Distância nominal para o corte nos cantos

zn3 Distância nominal para a perfuração

zne Distância nominal que pode ser predefinida pelo PLC/ CNC 
(p. ex., para o corte de determinados raios, corte oblíquo).
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Sistema de sensores e parâmetros do sistema

Tempo de retardo Com [ColDelay] pode ser suprimida a emissão do sinal de comutação ’TIP 
TOUCH’ ou "Colisão" para um tempo de retardo programado. Com o retardo do 
’TIP TOUCH’ no tempo, a reação de fuga do eixo não é influenciada.

Esta função é importante quando, devido ao plasma ou respingos de plasma, 
bem como à irregularidades na superfície da peça, é gerada uma colisão 
aparente. Neste caso o sinal de erro é encaminhado ao CNC/ PLC somente 
quando a falha ou uma colisão real permanece ativa mais tempo do que o 
tempo de retardo ajustado.

Fig. 4-4 Informações sobre a aplicação: Gráfico do tempo - tempo de retardo

O retardo atua tão logo o sistema de sensores detecta o toque do eletrodo do 
bico (bico) ou a atual distância de trabalho fica menor que o limiar de pré-
colisão [TT Level]. Depois de decorrido o tempo de retardo, ambos os critérios 
levam à colocação de ’TIP TOUCH’ (High).

Tão logo a causa foi eliminada ocorre o Reset de ’TIP TOUCH’ (Low) e a 
regulagem é novamente ativada.

Limiar de pré-colisão Com [TT Level] pode-se ajustar o limiar de pré-colisão para o sensor. Quando 
esta distância é atingida ou cai abaixo do valor, ’TIP TOUCH’ (High) é 
colocado.

Tempo de compensação O tempo de compensação de respingo [CompTime] pode ser ajustado via HBG 
e no controlador do motor (painel de operação MasterUnit). O tempo de 
compensação de respingo impede que respingos ou plasma disparem 
’TIP TOUCH’ de modo incorreto.

Distância de
trabalho externa

(somente via E/S do
usuário)

Alternativamente a distância de trabalho (Zn) pode ser ajustada através de 
um sinal analógico externo entre 0 V … 10 V .
Tensões entre 0,3 V … 9,7 V correspondem a uma distância de trabalho 
entre 3% … 97% do valor final da faixa de medição.

Distância de trabalho

[CompTime]

Reação de fuga, eixo Z

[ColDelay]

‘TIP TOUCH‘

O eixo se desloca para cima

CNC/PLC
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5 Manutenção

5.1 Instruções de segurança

Normas gerais de segurança Pressupõe-se conhecimentos e comportamentos relativos às seguintes 
normas de segurança de validade geral:

• VDE Disposições, especialmente VDE 0100/0837

• BGV A1 Normas gerais

• BGV A3 Instalações e equipamentos elétricos

• BGV B2 Normas de prevenção de acidentes com radiação laser

Requisitos de pessoal Todas as atividades de reparo e qualquer intervenção para a eliminação de 
erros requerem conhecimentos especializados e podem ser executadas 
somente por pessoal técnico treinado. A Precitec não se responsabiliza por 
danos causados pela não observação ou conhecimento insuficiente do 
manual de instruções.

O pessoal técnico deve ser instruído conforme as normas e instruções de 
segurança, sendo alertados sobre os possíveis perigos.
Adicionalmente devem ser observadas as normas do fabricante do sistema. 
Os meios de proteção prescritos devem ser utilizados.

A Precitec não se responsabiliza por danos causados por uma manutenção 
ou intervenção tecnicamente incorreta efetuada por pessoas não 
autorizadas.

Cuidado - Tensão elétrica perigosa!

O sistema deve ser desligado e bloqueado contra religação antes de todos os 
trabalhos de manutenção e reparo na cabeça de laser e no controle MC.

Cuidado - Perigo de esmagamento!

Em todos os trabalhos de manutenção e reparos não chegue as mãos ou 
outras partes do corpo perto do eixo de deslocamento ou embaixo da cabeça 
de laser.

Cuidado - Raio laser!

O sistema deve ser desligado antes de qualquer trabalho de manutenção e 
reparo na cabeça de laser. Durante o modo de ajuste o sistema trabalha 
possivelmente na classe de laser 4:

• Evite a exposição dos olhos ou da pele à irradiação direta ou dispersa.

• Não olhe para o raio laser, nem com instrumentos óticos.

• Use óculos de proteção para laser conforme DIN EN 207 e BGV B2.

Atenção - Sistema ótico sensível!

Poeira ou sujidades aderentes podem causar penetrações no sistema ótico, 
bem como danificar o mesmo. Por isso toque somente nas superfícies inativas 
dos componentes óticos.
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5.2 Vista geral das atividades de manutenção

A Precitec GmbH & Co. KG oferece um serviço técnico especializado de 
manutenção e reparo para os seus produtos.

Conservação/ limpeza As seguintes tarefas devem ser executadas em intervalos regulares, (vide 
Capítulo 5.3, página 5-57):

• Verificar as conexões de utilidades e cabos, a fixação da cabeça, a proteção 
anticolisão, o inserto do sensor e o bico quanto ao assento firme e sem folgas.

• Remover as sujidades.

Verificação da 
estanqueidade à pressão

A estanqueidade à pressão do SolidCutter deve ser verificada regularmente. 
As juntas de vedação no porta-lente e no inserto do sensor devem ser 
trocadas, quando necessário. Caso a estanqueidade não seja obtida desta 
forma, torna-se necessário uma verificação pelo fabricante do SolidCutter.

Peças de desgaste As seguintes peças devem receber manutenção ou serem substituídas em 
caso de desgaste:

• Bico e tampa de proteção

• Vidro de proteção, lente

• Junta de vedação radial

Contatos elétricos Para assegurar um funcionamento confiável do sistema de sensores, deve-
se manter limpa a superfície dos contatos elétricos nas seguintes peças:

• Bico, inserto do sensor e cabeça de laser

• SolidCutter, soquete do sensor

• Conectores do eixo, motor e controlador

Corrosão no circuito 
de refrigeração

Para proteção do circuito de água de refrigeração (aço inoxidável) contra 
corrosão eletroquímica, todas as conexões devem ser executadas 
exclusivamente em aço inoxidável ou plástico.

Para prevenir a corrosão devem ser observadas todas as normas e 
intervalos de manutenção prescritas pelos fabricantes da máquina, da fonte 
do laser e da unidade de refrigeração.

Para um funcionamento confiável do SolidCutter a Precitec recomenda 
examinar a água de refrigeração a cada 6 meses quanto à contaminação 
microbiológica (Microbiologia <100 KBE/ml, p. ex., VARIDOS teste de contagem de 
microrganismos da Nalco, www.nalco.com). Se os valores limite dos parâmetros 
do teste forem excedidos, então a água de refrigeração deve ser trocada e 
executada uma limpeza / lavagem do circuito de refrigeração.

Atenção - Peças de reposição inadequadas!

Peças de reposição inadequadas podem causar a danificação ou destruição 
de componentes. Utilizar somente peças fornecidas ou peças de reposição 
originais da Precitec.

Nos circuitos em aço inoxidável puro, utilize exclusivamente água desionizada 
com um valor de condutância conforme especificado pelo fabricante do laser.

Desconectar/ conectar as conexões de água somente em posição horizontal e 
eliminar imediatamente respingos de água acidentais no SolidCutter.
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5 Manutenção
5.3 Recomendação de manutenção

Fig. 5-1 Manutenção: Recomendação de manutenção

Conservação/ limpeza

Verificar

Substituir peças

Ajuste das lentes 79
5-

10
23

-0
1

Medir

Distância de trabalho

Intervalo de manutenção/ conservação
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5.4 Substituir peças de desgaste SolidCutter
5.4 Substituir peças de desgaste

A Precitec GmbH & Co. KG oferece um serviço técnico especializado de 
manutenção e reparo para os seus produtos.

5.4.1 Substituir o bico e a tampa de proteção

Fig. 5-2 Manutenção: Bico, tampa de proteção

Tampa de proteção Em caso de danos ao bico causados pelo raio laser ou após uma colisão, 
deve-se verificar o estado da tampa de proteção e substituir se houver danos. 
A tampa de proteção é montada sobre o inserto do sensor com fixação por 
engate.

Bico 
(eletrodo do bico)

Em caso de danos ao bico causados pelo raio laser ou após uma colisão, é 
necessário substituir o bico. 
O bico é enroscado no inserto do sensor e apertado com a mão.

Limpar criteriosamente a cabeça de laser antes de qualquer atividade de 
intervenção ou substituição.

O bico deve se apertado apenas com a mão (sem uso de ferramentas), pois caso 
contrário a tampa de proteção pode ser danificada.

Além disso, deve-se cuidar da limpeza das superfícies de contato destes 
componentes e das variantes de modelo F75, F100 ou F125.

1 Bico DE 2 Tampa de proteção
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Atenção - Colisão!

Após uma colisão do bico (eletrodo do bico com a peça, é necessário substituir 
o bico.

Informações sobre as peças de reposição disponíveis podem ser consultadas 
em Capítulo 7.3 „Peças disponíveis para fornecimento, acessórios“, página 
7-76.
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5 Manutenção
5.4.2 Substituir a junta de vedação no inserto do sensor

Fig. 5-3 Manutenção: Inserto do sensor, junta de vedação

Desmontar o inserto do sensor

Montar o inserto do sensor

Limpar criteriosamente o SolidCutter e soprar o circuito de refrigeração à água 
antes de qualquer atividade de intervenção ou substituição. Para proteger a 
lente contra sujidades, a cabeça de laser no adaptador de conexão deve ser 
isolada com filme protetor.

1 Porca MU 3 Junta de vedação, O-Ring (ø38.0 x 1.5 Viton)

2 Inserto do sensor SE 4 Cabeça de laser
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1. Desenroscar a porca (1) e remover o inserto do sensor (2).

Dica: A remoção do inserto do sensor para fora da cabeça de laser é muito mais fácil com 
o uso da ferramenta auxiliar (WH11060 (F100)/ 11086 (F75)) (vide vista de detalhe).

2. Retirar o O-Ring (3) do inserto do sensor (2).

Preste atenção para não tocar no vidro de proteção.

3. Colocar o novo O-Ring (4) no inserto do sensor (2).

4. Inserir o inserto do sensor (2) (com vidro de proteção e bico) na cabeça de laser (4) 
e apertar a porca (1) com a mão.

Neste procedimento observe os pinos de posicionamento na cabeça de laser, estes 
devem engatar no inserto do sensor. O inserto do sensor não pode ficar emperrado!
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5.4 Substituir peças de desgaste SolidCutter
5.4.3 Substituir as juntas de vedação radial (lado da cabeça)

 

Desmontar o SolidCutter do robô

Para um funcionamento confiável da cabeça de laser em operação normal, a 
Precitec recomenda inspecionar uma vez por ano as juntas de vedação radial 
quanto a desgaste.

As juntas de vedação axial desgastadas ou danificadas devem ser substituídas.

Atenção - Trabalhos de manutenção!

As atividades de substituição e de adaptação posterior podem ser iniciadas 
somente depois do esfriamento da cabeça de laser e do seu sistema ótico.
Após cada substituição ou conservação deve-se testar o funcionamento das 
peças/ componentes envolvidos e do próprio SolidCutter.

1. Desligar o sistema de corte e bloquear contra religação.

Atenção: As atividades de substituição e de adaptação posterior podem ser iniciadas 
somente depois do esfriamento da cabeça de laser e do seu sistema ótico.

2. Antes de cada intervenção e atividade de substituição no SolidCutter deve-se 
limpar criteriosamente o soquete da fibra, o conector da fibra e a cabeça de laser.

3. Desconectar o conector da fibra e cobrir ambas as superfícies separadas 
(conector e soquete) imediatamente com filme protetor.

Nota: Coberturas de proteção e filmes protetores adequados podem ser consultados, por 
exemplo, no leque de produtos da MOCAP (www.mocap.com).

4. Em seguida guardar o conector da fibra estabilizado, de modo que a fibra não 
possa quebrar.

5. Soltar o cabo do sensor, a conexão de aterramento e condutores.

6. Desmontar o SolidCutter do robô e colocar em um local de trabalho em sala 
limpa.

Após o término dos trabalhos no local de trabalho em sala limpa, integrar o 
SolidCutter no sistema na sequência inversa.
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5 Manutenção
Substituir a junta de vedação radial inferior

Fig. 5-4 Manutenção: Junta de vedação radial - inferior (lado da cabeça)

1 Porca de fixação 3 Junta de vedação radial DR

2 Anel espaçador AR 4 SolidCutter (sem tubo protetor)
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1. Remover o tubo protetor do SolidCutter (4) (2 x parafusos M3).

2. Desenroscar a porca de fixação (1) com ajuda da ferramenta auxiliar (WH11078).

3. Retirar o anel espaçador (2) criteriosamente.

4. Substituir a junta de vedação radial (3) por uma nova e inserir novamente o anel 
espaçador (2).

Neste procedimento observe a posição de montagem correta da junta de vedação e do anel.

5. Enroscar a porca de fixação (1) com ajuda da ferramenta auxiliar (WH11078).

6. Recolocar e parafusar o tubo protetor (2 x parafusos M3).

Após o término dos trabalhos no local de trabalho em sala limpa, integrar o SolidCutter 
no sistema na sequência inversa.
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5.5 Limpar/ trocar o vidro de proteção SolidCutter
5.5 Limpar/ trocar o vidro de proteção

Os componentes que são montados no canal do raio da cabeça de laser 
devem ser manuseados criteriosamente. Quando é necessário substituir o 
vidro de proteção ou o anel de vedação, o trabalho de conservação/ 
manutenção deve ser executado em um local de trabalho limpo.

5.5.1 Cabeça de laser F75/ F100

Fig. 5-5 Manutenção: Vidro de proteção (inserto do sensor SE)

Desmontagem

Desmontar o inserto do sensor

Limpar criteriosamente o SolidCutter antes de qualquer atividade de 
intervenção ou substituição.
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1 Inserto do sensor SE 3 O-Ring (ø30.0 x 2.0 Viton)

2 Encaixe do vidro de proteção 4 Vidro de proteção OG

 Desmontar o inserto do sensor e isolar a abertura na cabeça de laser com um 
filme protetor.

Consulte informações detalhadas no Capítulo 5.4.2, página 5-59.

Dica: A remoção do inserto do sensor para fora da cabeça de laser é muito mais fácil com 
o uso da ferramenta auxiliar (WH11060 (F100)/ WH11086 (F75)) (vide vista de detalhe).

Nota: Coberturas de proteção e filmes protetores adequados podem ser consultados, por 
exemplo, no leque de produtos da MOCAP (www.mocap.com).
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5 Manutenção
Desmontar o vidro de proteção

Limpar o vidro de proteção

Montagem

Montar o vidro de proteção

1. Segurar o inserto do sensor com a mão (1) girado em 180°.

O encaixe do vidro de proteção deve estar voltado para baixo.

2. Posicionar a ferramenta auxiliar (WH11071) sobre o encaixe do vidro de proteção 
(2) e girar para fora no sentido antihorário

3. Retirar criteriosamente o vidro de proteção (4) e o O-Ring para fora do encaixe do 
vidro de proteção (2).

Neste procedimento preste atenção no O-Ring (ø30.0 x 2.0 Viton). Ele será reutilizado.

 Limpar o vidro de proteção (4) com uma bucha de limpeza embebida em metanol 
e soprar com ar limpo (soprador).

Repetir o procedimento para o sistema ótico, até a superfície ficar limpa.

Se o vidro de proteção não ficar mais limpo ou estiver até danificado, ele deve 
ser substituído.

1. Colocar a ferramenta auxiliar (WH11071) com os pinos para cima sobre um suporte 
plano

Atenção - Sistema ótico sensível!

Poeira ou sujidades aderentes podem causar penetrações e danificar o 
sistema ótico. Por isso toque somente nas superfícies inativas dos 
componentes óticos.

2. Colocar o encaixe do vidro de proteção (2) nos pinos da ferramenta auxiliar 
(WH11071) e inserir o vidro de proteção (4).

3. Inserir o O-Ring (3) (Ø30.0 x 2.0 Viton) na ferramenta auxiliar (WH11068) (A).

4. Colocar a ferramenta auxiliar (WH11068) com o O-Ring sobre o vidro de proteção (B).

5. Pressionar a ferramenta de montagem (com o anel raspador (disco de alumínio)) 
levemente sobre o vidro de proteção e, nesta operação, deixar o O-Ring (3) com o 
anel raspador sobre o vidro de proteção.

Cuidado: Não pressione demais a ferramenta de montagem. Senão há risco de quebra do 
vidro de proteção.

6. Manter o anel raspador pressionado no encaixe do vidro de proteção (2) e, neste 
procedimento, retirar cuidadosamente a ferramenta auxiliar do vidro de proteção (4) (C).

7. Inserir o encaixe do vidro de proteção (2) com a ferramenta auxiliar (WH11071) no 
inserto do sensor (1) e parafusar firmemente até o encosto mecânico.

Atenção: O encaixe do vidro de proteção com o vidro de proteção contribui para a 
estanqueidade à pressão da cabeça de laser.

O número para pedido do vidro de proteção pode ser consultado no 
Capítulo 7.3 „Peças disponíveis para fornecimento, acessórios“, página 7-76.
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5.5 Limpar/ trocar o vidro de proteção SolidCutter
5.5.2 Cabeça de laser F125

Fig. 5-6 Manutenção: Vidro de proteção (adaptador de extensão VA)

Desmontagem

Desmontar o inserto do sensor com adaptador de extensão

Limpar criteriosamente o SolidCutter antes de qualquer atividade de 
intervenção ou substituição.
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1 Adaptador de extensão VA 3 O-Ring (ø30.0 x 2.0 Viton)

2 Encaixe do vidro de proteção 4 Vidro de proteção OG

 Desmontar o inserto do sensor com adaptador de extensão (VA e SE F125) e isolar a 
abertura na cabeça de laser com filme protetor.

Consulte informações detalhadas no Capítulo 5.4.2, página 5-59.

Dica: A remoção do inserto do sensor para fora da cabeça de laser é muito mais fácil com 
o uso da ferramenta auxiliar (WH11060 (F100)/ WH11086 (F75)) (vide vista de detalhe).

Nota: Coberturas de proteção e filmes protetores adequados podem ser consultados, por 
exemplo, no leque de produtos da MOCAP (www.mocap.com).
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5 Manutenção
Desmontar o vidro de proteção

Limpar o vidro de proteção

Montagem

Montar o vidro de proteção

1. Segurar com a mão o inserto do sensor com o adaptador de extensão (1) girado em 
180°.

O encaixe do vidro de proteção deve estar voltado para baixo.

2. Posicionar a ferramenta auxiliar (WH11071) sobre o encaixe do vidro de proteção 
(2) e girar para fora no sentido antihorário

3. Retirar criteriosamente o vidro de proteção (4) e o O-Ring para fora do encaixe do 
vidro de proteção (2).

Neste procedimento preste atenção no O-Ring (ø30.0 x 2.0 Viton). Ele será reutilizado.

 Limpar o vidro de proteção (4) com uma bucha de limpeza embebida em metanol 
e soprar com ar limpo (soprador).

Repetir o procedimento para o sistema ótico, até a superfície ficar limpa.

Se o vidro de proteção não ficar mais limpo ou estiver até danificado, ele deve 
ser substituído.

1. Colocar a ferramenta auxiliar (WH11071) com os pinos para cima sobre um suporte 
plano

Atenção - Sistema ótico sensível!

Poeira ou sujidades aderentes podem causar penetrações e danificar o 
sistema ótico. Por isso toque somente nas superfícies inativas dos 
componentes óticos.

2. Colocar o encaixe do vidro de proteção (2) nos pinos da ferramenta auxiliar 
(WH11071) e inserir o vidro de proteção (4).

3. Inserir o O-Ring (3) (Ø30.0 x 2.0 Viton) na ferramenta auxiliar (WH11068) (A).

4. Colocar a ferramenta auxiliar (WH11068) com o O-Ring sobre o vidro de proteção (B).

5. Pressionar a ferramenta de montagem (com o anel raspador (disco de alumínio)) 
levemente sobre o vidro de proteção e, nesta operação, deixar o O-Ring (3) com o 
anel raspador sobre o vidro de proteção.

Cuidado: Não pressione demais a ferramenta de montagem. Senão há risco de quebra do 
vidro de proteção.

6. Manter o anel raspador pressionado no encaixe do vidro de proteção (2) e, neste 
procedimento, retirar cuidadosamente a ferramenta auxiliar do vidro de proteção (4) (C).

7. Inserir o encaixe do vidro de proteção (2) com a ferramenta auxiliar (WH11071) no 
inserto do sensor (1) e parafusar firmemente até o encosto mecânico.

Atenção: O encaixe do vidro de proteção com o vidro de proteção contribui para a 
estanqueidade à pressão da cabeça de laser.

O número para pedido do vidro de proteção pode ser consultado no 
Capítulo 7.3 „Peças disponíveis para fornecimento, acessórios“, página 7-76.
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5.6 Limpar/ trocar o sistema ótico de focalização (lente com encaixe) SolidCutter
5.6 Limpar/ trocar o sistema ótico de focalização (lente com encaixe)

O sistema ótico deve ser manuseado criteriosamente. Para a limpeza 
tecnicamente correta do sistema ótico deve-se observar as normas do 
fabricante ou do fornecedor do sistema ótico.

Fig. 5-7 Manutenção: Lente de focalização

Desmontagem

Atividades preparatórias no SolidCutter

Limpar criteriosamente o SolidCutter antes de qualquer atividade de 
intervenção ou substituição.
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1 Porca MU 4 Cabeça de laser

2 Inserto do sensor SE 5 Porta-lente LH (com sistema ótico limpo)

3 Porta-lente LH 6 Ferramenta auxiliar (WH11060/ WH11086)

Atenção - Sistema ótico sensível!

Poeira ou sujidades aderentes podem causar penetrações e danificar o 
sistema ótico. Por isso toque somente nas superfícies inativas dos 
componentes óticos.

1. Desligar o sistema de corte e bloquear contra religação.

2. Deixar o SolidCutter esfriar e limpar.
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5 Manutenção
Remover o porta-lente

Limpeza

Montagem

A montagem da lente (biconvexa e menisco) no porta-lente, e a montagem 
do porta-lente na cabeça de laser, são executadas na sequência inversa da 
desmontagem.

Montar a cabeça de laser

1. Desenroscar a porca (4) e remover o inserto do sensor (2).

Dica: A remoção do inserto do sensor para fora da cabeça de laser é muito mais fácil com 
o uso da ferramenta auxiliar (WH11060 (F100)/ WH11086 (F75)) (vide vista de detalhe).

2. Desenroscar o porta-lente (3) com a ferramenta auxiliar (6) e remover.

Atenção: Abrir o canal do raio da cabeça de laser apenas brevemente, para protegê-lo de 
poeira e sujeira. Durante atividades de montagem prolongadas, a Precitec recomenda 
isolar a cabeça de laser com um filme protetor para proteger o sistema ótico contra 
sujidades.

Nota: Coberturas de proteção e filmes protetores adequados podem ser consultados, por 
exemplo, no leque de produtos da MOCAP (www.mocap.com).

 Limpar as sujidades e respingos da lente, se for o caso substituir o porta-lente.

Para informações detalhadas sobre a limpeza consulte o Capítulo 7.2 „Instruções de 
limpeza para os sistemas óticos (Nd:YAG)“, página 7-73.

Se as lentes no porta-lente não ficarem mais limpas ou estiverem danificadas, 
elas devem ser substituídas.

3. Enroscar o porta-lente (5) com a ferramenta auxiliar (6) na cabeça de laser (4) até 
a marcação zero atingir a altura da aresta inferior visível.

Neste procedimento observe o O-Ring.
Um O-Ring defeituoso ou mal posicionado no porta-lente pode causar perda de gás de 
corte ou descontrolar a regulagem da posição do foco.

4. Inserir o inserto do sensor (2) (com o vidro de proteção e bico) completamente 
antes de fixar a porca na cabeça de laser (4) e apertar a porca (1) com a mão.

Neste procedimento observe os pinos de posicionamento na cabeça de laser, estes 
devem engatar no inserto do sensor. O inserto do sensor não pode ficar emperrado!

Atenção - Sistema de raio laser!

Verifique a centralização do sistema ótico de focalização e a posição do foco 
(vide Capítulo 4.3, página 4-46) após cada desmontagem/ montagem do porta-
lente.
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5.6 Limpar/ trocar o sistema ótico de focalização (lente com encaixe) SolidCutter
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6 Análise de falhas, diagnóstico
6 Análise de falhas, diagnóstico

6.1 Instruções de segurança

Normas gerais de segurança Pressupõe-se conhecimentos e comportamentos relativos às seguintes 
normas de segurança de validade geral:

• VDE Disposições, especialmente VDE 0100/0837

• BGV A1 Normas gerais

• BGV A3 Instalações e equipamentos elétricos

• BGV B2 Normas de prevenção de acidentes com radiação laser

Requisitos de pessoal Todas as atividades de reparo e qualquer intervenção para a eliminação de 
erros requerem conhecimentos especializados e podem ser executadas 
somente por pessoal técnico treinado. A Precitec não se responsabiliza por 
danos causados pela não observação ou conhecimento insuficiente do 
manual de instruções.

O pessoal técnico deve ser instruído conforme as normas e instruções de 
segurança, sendo alertados sobre os possíveis perigos.
Adicionalmente devem ser observadas as normas do fabricante do sistema. 
Os meios de proteção prescritos devem ser utilizados.

A Precitec não se responsabiliza por danos causados por um reparo ou 
intervenção tecnicamente incorreta efetuada por pessoas não autorizadas.

Cuidado - Tensão elétrica perigosa!

O sistema deve ser desligado e bloqueado contra religação antes de todos os 
trabalhos de manutenção e reparo na cabeça de laser e no controle MC.

Cuidado - Perigo de esmagamento!

Em todos os trabalhos de manutenção e reparos não chegue as mãos ou 
outras partes do corpo perto do eixo de deslocamento ou embaixo da cabeça 
de laser.

Cuidado - Raio laser!

O sistema deve ser desligado antes de qualquer trabalho de manutenção e 
reparo na cabeça de laser. Durante o modo de ajuste o sistema trabalha 
possivelmente na classe de laser 4:

• Evite a exposição dos olhos ou da pele à irradiação direta ou dispersa.

• Não olhe para o raio laser, nem com instrumentos óticos.

• Use óculos de proteção para laser conforme DIN EN 207 e BGV B2.

Atenção - Sistema ótico sensível!

Poeira ou sujidades aderentes podem causar penetrações e danificar o 
sistema ótico. Por isso toque somente nas superfícies inativas dos 
componentes óticos.
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6.2 Falhas SolidCutter
6.2 Falhas

6.2.1 Falhas mecânicas

Tabela 6-1 Análise de falhas: Falhas mecânicas

Falha Causa Medida corretiva

Pequena alteração da 
distância de trabalho

– Desvio de temperatura do sensor

– Desgaste do bico

– Acúmulo de sujeira

– Calibração 
(vide manual de instruções MC)

Falta pressurização do gás 
de corte

O gás de corte não está conectado 
corretamente

– Conectar o gás de corte 
corretamente

Junta de vedação no porta-lente com 
defeito

– Substituir o anel de vedação

O gás de corte escapa lateralmente da 
cabeça de laser no (SolidCutter)

– Substituir o inserto do sensor 
(vide Capítulo 5.4.2, página 5-59)

A água de refrigeração 
penetra na cabeça de laser 
(SolidCutter)

Circuito de refrigeração com defeito – Enviar o SolidCutter para reparos

A água de refrigeração não 
chega corretamente

Acúmulo de sujeira na entrada da água – Limpar o circuito de refrigeração

A centralização da lente está 
emperrada

A rosca da centralização da lente está 
danificada ou suja

– Enviar o SolidCutter para reparos

Não é possível achar o foco Foi montada uma lente com distância 
focal incorreta

– Verificar a distância focal da lente , 
se for o caso substituir o porta-lente 
(vide Capítulo 3.3.1, página 3-33)

Corte de má qualidade Lente suja ou com defeito – Limpar a lente, se for o caso substituir 
(vide Capítulo 5.6, página 5-66)

O vidro de proteção está sujo – Substituir o vidro de proteção 
(vide Capítulo 5.5, página 5-62)

A posição do foco/ centralização do 
foco está ruim

– Verificar a posição/ centralização do 
foco, se for o caso eliminar o erro 
(vide Capítulo 4.3, página 4-46)

O motor (eixo, LD) trabalha, mas 
a cabeça de laser não se move 
ou o faz com solavancos

Correia dentada com defeito – Enviar o SolidCutter para reparos

A junta de vedação radial no adaptador 
de rolamento inferior (lado da cabeça) 
está com defeito

– Remover e limpar o tubo protetor, se 
for o caso trocar a junta de vedação 
danificada 
(vide Capítulo 5.4.3, página 5-60)

O aperto do cabo no tambor de cabo 
está frouxo, cabo sem tensão ou 
rompido

– Enviar o SolidCutter para reparos

Após a marcha de referência o 
eixo não percorre mais o curso 
completo

A junta de vedação radial no adaptador 
de rolamento inferior (lado da cabeça) 
está com defeito

– Remover e limpar o tubo protetor, se 
for o caso trocar a junta de vedação 
danificada 
(vide Capítulo 5.4.3, página 5-60)
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6 Análise de falhas, diagnóstico
6.2.2 Falhas elétricas

Tabela 6-2 Análise de falhas: Falhas elétricas

Falha Causa Medida corretiva

Mensagem de colisão ativa 
continuamente

Tampa de proteção com defeito (contato 
entre o eletrodo do bico e o inserto do 
sensor)

– Substituir a tampa de proteção 
(vide Capítulo 5.4.1, página 5-58)

Cabo de controle com defeito – Substituir o cabo de controle

Mensagem de cabo quebrado 
ativa continuamente

O cabo do sensor não está conectado – Encaixar o cabo

O cabo do sensor está danificado – Substituir o cabo

A indicação de distância está 
incorreta

Depósito de sujeira no contorno interno 
do inserto do sensor, entre o cone 
interno e a luva externa

– Remover o vidro de proteção

– Limpar o contorno interno do inserto 
do sensor

– Montar o vidro de proteção 
conforme as instruções

(vide Capítulo 5.5, página 5-62)

Tampa de proteção com defeito ou 
ausente

– Limpar o espaço entre o cone 
interno e a luva externa no inserto 
do sensor

– Montar uma nova tampa de 
proteção 
(vide Capítulo 5.4.1, página 5-58)

A indicação de distância 
está incorreta e muda 
conforme a posição da 
máquina

O cabo do sensor está danificado – Substituir o cabo

A cabeça de laser/ motor (eixo) 
não se movimentam

Cabo de controle/ cabo do motor com 
defeito ou não está conectado 
corretamente

– Verificar o cabo de controle/ cabo do 
motor 

Na marcha de referência o eixo 
se move apenas para cima e 
permanece parado no 
interruptor final superior

O interruptor de referência está com 
defeito (interruptor de referência permanece 
fechado)

– Verificar o cabo de controle

– Se não puder corrigir o erro, enviar o 
SolidCutter para reparos.

Na marcha de referência o eixo 
se move apenas para baixo e 
permanece parado no 
interruptor final inferior

Pequena alteração da distância 
de trabalho

– Desvio de temperatura do sensor

– Desgaste do bico

– Acúmulo de sujeira

– Calibração 
(vide manual de instruções MC)

Informações detalhadas sobre falhas do sistema analítico eletrônico 
Lasermatic® Z e do controlador do motor podem ser consultadas em separado 
Manual de instruções MC8610 (MasterUnit, ServoUnit, unidade de controle 
remoto).
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7 Apêndice

7.1 Conversão de unidades

Tabela 7-1 Apêndice: Unidades - Tabela de conversão

7.2 Instruções de limpeza para os sistemas óticos (Nd:YAG)

1,0 mm = 0,03937" 

25,4 mm = 1,0"

1,0 kg = 2,20 lb (libras)

1,0 bar = 0,1 MPa
= 14,50 psi (libras/polegada quadr.)
= 0,99 atm (atmosfera)

1,0 l (litro) = 1,06 qt (1/4 EUA)
= 0,88 qt (1/4 Imp)

0,0284 l = 1,0 fl oz (onça líquida)

Atenção!

• Descartar o material sujo, não passar sobre a superfície do sistema ótico.

• Usar as soluções de lavagem somente uma vez (risco de acúmulo de sujeira).

• Segurar a ferramenta de limpeza somente no cabo/ punho!

• A ferramenta de limpeza deve estar sempre umedecida com produto de 
limpeza!

Cuidado - Usar óculos de proteção!

Ao limpar o sistema ótico com metanol há risco de cegueira devido a respingos 
nos olhos.

Em caso de contato com os olhos lavar no mínimo durante 15 minutos com 
muita água; para uma lavagem eficiente manter as pálpebras bem abertas.
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7.2 Instruções de limpeza para os sistemas óticos (Nd:YAG) SolidCutter
7.2.1 Produtos de limpeza e acessórios

Produto de limpeza Aplicação preferencial de produtos de limpeza, como segue:

• Metanol - metanol para análises, teor >99,5 %
Usar óculos de proteção, risco de cegueira devido a respingos nos olhos.

• Acetona - acetona para análises, teor de 99,5 % 
(por exemplo, Honeywell Riedel-de Haën, Mat-Nº. 830200)

• Iso-Propanol - 2-Propanol para análises, teor de 99,7 %, 
(por exemplo, Merck Chemicals)

• Etanol

• Dodecil sulfato de sódio com água destilada - "shampoo para cavalos" 
Orvus (não usar detergente comum, pois ele deixa resíduos)

Ferramentas de limpeza • Jato de gás - ar comprimido limpo ionizado (seco, sem óleo, sem poeira, a 
ionização remove a carga estática da superfície do sistema ótico)

• Panos de microfibras para o sistema ótico

• Papel de limpeza de lentes

• Buchas de limpeza (cuidado, o cabo de plástico pode se dissolver em acetona )

• Toalha de papel sem fiapos
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7.2.2 Procedimento de limpeza

Remover sujeira solta da superfície

Remover sujeira aderente da superfície

 Remover partículas soltas sobre a superfície completamente com um jato de gás

A sujeira e as ferramentas podem danificar a superfície durante a limpeza. Prestar 
atenção especial às pequenas partículas de vidro na borda dos substratos.

Quando não é possível remover as sujidades com um jato de gás, devem ser 
tomadas as seguintes medidas de limpeza.

 Limpar peças muito sujas através de banho em placa de Petri ou frasco graduado:

• Preparar placa de Petri (como exemplo): 
Forrar o piso com papel para limpeza de lentes ou toalhas de papel sem fiapos 
1. Detergente+ água destilada 
2. Água destilada 
3. Álcool

• Mergulhar em sequência nos três líquidos diferentes, limpar cuidadosamente 
em cada etapa.

 Remover a sujidade muito aderente com uma pequena bucha de limpeza:

• Umedecer a bucha de limpeza previamente com o líquido (aprox. 1-2 gotas). 
Evitar exercer muita pressão na limpeza.

• Não esfregar espalhando sujidades pontuais, e sim procurar recolher a 
sujidade localmente.

• Remover sujeira espalhada na superfície com movimentos de limpeza em 
espiral, partindo do centro para a periferia da superfície ótica. 
O líquido deve evaporar logo após a passagem da bucha de limpeza. Assim não 
permanecem resíduos.

Alternativa à bucha de limpeza: 
Remover a sujeira aderente do sistema ótico com um pano de microfibras (umedecido 
com produto de limpeza) através de rápidos movimentos giratórios.
(Em cada etapa de trabalho usar uma parte ainda limpa do pano.)

Se for o caso, o líquido pode ser soprado para fora da superfície ótica com um 
forte jato de gás.

Após a limpeza do sistema ótico, controlar novamente se ainda há sujeira 
através de uma inspeção visual.
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7.3 Peças disponíveis para fornecimento, acessórios SolidCutter
7.3 Peças disponíveis para fornecimento, acessórios

Nome do produto Denominação do produto Número de referência Itens

SolidCutter - Combinação de colimador reto (straight design)

SolidCutter QBH / FC75 SolidCutter QBH F75 P0795-1154-00001

SolidCutter QBH / FC100 SolidCutter QBH F100 P0795-1175-00001

SolidCutter D / FC75 SolidCutter D F75 P0795-1178-00001

SolidCutter D / FC100 SolidCutter D F100 P0795-1176-00001

SolidCutter - Combinação de colimador angulado (angled design)

SolidCutter 90° QBH / FC75 SolidCutter 90°QBH F75 P0795-1182-00001

SolidCutter 90° QBH / FC100 SolidCutter 90°QBH F100 P0795-1180-00001

SolidCutter 90° D / FC75 SolidCutter 90°D F75 P0795-1184-00001

SolidCutter 90° D / FC100 SolidCutter 90°D F100 P0795-1181-00001

Cabeça de laser FF75

Porta-lente com sistema ótico OL SolidCutter F75 P0795-1189-00001

Inserto do sensor SE SolidCutter F75 P0795-1193-00001

Bicos (eletrodo do bico) DE YH27 2.0 F70 us
DE YH27 1.2 F70 us
DE YH27 1.0 F70 us
DE YH27 0.8 F70 us
DE YH27 1.5 F70 us

P0589-428-00020
P0589-425-00012
P0589-426-00010
P0589-424-00008
P0589-427-00015

Cabeça de laser FF100

Porta-lente com sistema ótico OL SolidCutter F100 P0795-1202-00001

Inserto do sensor SE SolidCutter F100 P0795-1204-00001

Bicos (eletrodo do bico) YH27 1.2 F70 us
YH27 1.5 F70 us
YH27 1.0 F70 us
YH27 2.0 F70 us
YH27 1.7 F70 us

P0787-482-00012
P0787-483-00015
P0787-481-00010
P0787-1001-00020
P0787-1002-00017

Cabeça de laser FF125

Porta-lente com sistema ótico OL SolidCutter F125 P0795-1229-00001

Inserto do sensor SE SolidCutter F100 P0795-1204-00001

Adaptador de extensão VA ZM SolidCutter VA F125 P0795-1223-00001

Bicos (eletrodo do bico) YH27 1.2 F70 us
YH27 1.5 F70 us
YH27 1.0 F70 us
YH27 2.0 F70 us
YH27 1.7 F70 us

P0787-482-00012
P0787-483-00015
P0787-481-00010
P0787-1001-00020
P0787-1002-00017

Peças de reposição

O-Ring (porta-lente LH)
O-Ring (inserto do sensor SE)

OR Viton ø31.0 x 1.0
OR Viton ø38.0 x 1.5

PBMO0-045-255KF
PBMO0-000-884KF

Vidro de proteção OG Y D30 d5 P0795-1201-00001

Tampa de proteção F75
Tampa de proteção F100

ZM YH27 F70 BNC DR
ZM YR30/22 F100 DR

P0589-808-00001
P0787-467-00001
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Tabela 7-2 Apêndice: Peças disponíveis para fornecimento

Nome do produto Denominação do produto Número de referência Itens

Acessórios

Ferramentas auxiliares
- Porta-lente LH F75 (sistema ótico, posição do foco)
- Porta-lente LH F100/ F125 (sistema ótico, 
                                               posição do foco)
- Vidro de proteção OG
- Suporte do vidro de proteção OGH
- Junta de vedação radial

WH11086
WH11060

WH11071
WH11068
WH11078

P0001-1086-00001
P0001-1060-00001

P0001-1071-00001
P0001-1068-00001
P0001-1078-00001

Ponta Teach
- SE75
- SE100

ZM SE YH27 TS
ZM SE YR30 F100 TS

P0589-445-0001
P0787-485-0001

Maleta de manutenção do sistema ótico 
(kit de limpeza, sistemas óticos)

ZO Box Clean II P0001-0000-Q0002

Unidade de tratamento de ar (ar de lavagem) ZM PURGE Sytems SSL PBDF0-044-498DF

Placa de conexão (conexão para robô) AA YRC P0795-710-00001

Sensor de colisão QS-AW QuickSTOP ZM SolidCutter KLS P0795-1227-00001

Manual de instruções

SolidCutter (alemão) BA SolidCutter - DE P0795-66364

SolidCutter (inglês) BA SolidCutter - EN P0795-66365

SolidCutter - CD TD SolidCutter - [CD] P0795-66367

outros idiomas --- sob consulta
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