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SIEMENS controller
Διαδροµές Χ/Υ/Ζ 420/240/450
6.000 στροφές στην άτρακτο
Τύπος ατράκτου BT30 Taiwan µε servo spindle motor
Αυτόµατη αλλαγή εργαλείων µε 8 ή 12 θέσεις
Ταχύτητες αξόνων Χ/Υ/Ζ 20/20/20m/min µε SIEMENS servo motors
Γλίστρες Linear motion Taiwan
Βάση από χυτοσίδηρο για ακρίβεια και µέγιστη στιβαρότητα

Tώρα από
22.900 €

new diamiseis templates ERG:new diafimiseis templates 06/09/2018 20:43 Page 41

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIEMENS controller
Διαδροµές Χ/Ζ 280/650
Μέγιστο µήκος κατεργασίας 500mm
Μέγιστη διάµετρο κατεργασίας Φ200
Τύπος ατράκτου Α2-6 Taiwan
Τύπος πόντας MT4
Ταχύτητες αξόνων Χ/Ζ 15/15m/min µε SIEMENS servo motors
Γλίστρες Linear motion Taiwan
Βάση από χυτοσίδηρο για ακρίβεια και µέγιστη στιβαρότητα

Tώρα από
18.900 €
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Παγκόσμια Πρεμιέρα:
DMC 1850 V
Ως το μεγαλύτερο μοντέλο των επιτυχημένων κάθετων κέντρων
κατεργασίας της DMG MORI, η νέα DMC 1850 V συμπληρώνει το κενό
μεταξύ της μικρότερης DMC 1450 V και των μηχανών DMF
μετακινούμενης κολώνας

Η DMG MORI τοποθετεί την DMC 1850 V μεταξύ των μικρότερων αντίστοιχων μηχανών της
σειράς DMC V και της μεγαλύτερης σειράς DMF.
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DMG MORI

• 36 μήνες εγγύηση για όλες τις ατράκτους
της σειράς MASTER χωρίς περιορισμό στον
χρόνο λειτουργίας
• Άτρακτος inlineMASTER με 15,000 rpm, εναλλακτικά άτρακτος speedMASTER με 20,000
rpm, καθώς και άτρακτος υψηλών στροφών
40,000 rpm
• Προαιρετικά SK 50 / HSK-A100 άτρακτος
powerMASTER με 288 Nm
• toolSTAR μύλοι εργαλείων με 0.9 sec.
χρόνο αλλαγής εργαλείου και μέχρι 120 θέσεις
• <5 μm ακρίβεια και θερμική σταθερότητα
λόγω της ενσωματωμένης ψύξης και του συστήματος μέτρησης SmartSCALE από την
MAGNESCALE

• Αυξημένη σταθερότητα και ακρίβεια χάρη
στην ενιαία βάση της μηχανής από γραφιτούχο χυτοσίδηρο και απευθείας συζευγμένους κινητήρες με ταχεία πρόωση 42 rpm
• Μέγιστο βάρος τεμαχίου 3,000 kg
• Διαστάσεις τεμαχίων μέχρι 1,850 x 700 x
550 mm (μέγεθος τραπεζίου 2,160 x 750
mm)
• Νέο DMG MORI Stealth Design
• CELOS με SIEMENS ή CELOS με HEIDENHAIN
(TNC 640)

Η σειρά DMC V εντυπωσιάζει εδώ και πολλά
χρόνια στα κάθετα κέντρα κατεργασίας με
στιβαρό σχεδιασμό μηχανής, καινοτόμο αντίληψη ψύξης και αρθρωτό σχεδιασμό που

παρέχει λύσεις για μηχανουργική κατεργασία ακριβείας και βαριά χρήση. Η DMG MORI
έχει υλοποιήσει και βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο αυτά τα στοιχεία και για την
DMC 1850 V. "Η μηχανή εντυπωσιάζει λόγω
της υψηλής σταθερότητας και στιβαρότητας,
που επιτυγχάνεται με την ενιαία βάση από
γραφιτούχο χυτοσίδηρο", λέει ο Markus
Rehm, Διευθύνων Σύμβουλος της DECKEL
MAHO Seebach GmbH. Επιπλέον, η DMC 1850
V εντυπωσιάζει με την υψηλή της μηχανική
ακρίβεια. Το αποτέλεσμα είναι ακρίβεια
κάτω από 5 μm και στους τρεις άξονες καθώς
και υψηλότερο ποσοστό αφαίρεσης μετάλλου της τάξης του 20%. Η μεγάλη διαδρομή
του X-άξονα των 1850 mm τοποθετεί την DMC

Καλούπι για πατάκι οχήματος.

Τεύχος 132
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1850 V μεταξύ των μικρότερων αντίστοιχων
μηχανών της σειράς DMC V και της μεγαλύτερης σειράς DMF. Το νέο κάθετο κέντρο κατεργασίας επιτρέπει ευέλικτες εφαρμογές
στη μηχανολογία, στον τομέα κατασκευής
καλουπιών και στον τομέα της αεροδιαστημικής.
Κάθε βιομηχανικός τομέας έχει διαφορετικές
απαιτήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά της
μηχανής. "Σύμφωνα με λεπτομερή ανάλυση
της αγοράς, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε όλες τις απαιτήσεις στον τομέα της κάθετης μηχανουργικής κατεργασίας στη
μηχανή DMC 1850 V με συγκεκριμένες βελτιώσεις ", εξηγεί ο Markus Rehm. Αυτό καθιστά τη μηχανή ιδιαίτερα ευέλικτη στο πεδίο
των 3 και των 4 αξόνων.
Με την DMC 1850 V, η DMG MORI ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς με ένα κάθετο κέντρο κατεργασίας με μεγάλη περιοχή
εργασίας και μεγάλο φορτίο τραπεζιού. Οι
διαδρομές είναι 1,850 x 700 x 550 mm στους
X-, Y- και Z-άξονες, ενώ στο τραπέζι με διαστάσεις 2,160 x 750 mm μπορούν να φορτωθούν τεμάχια μέχρι 3,000 kg. Με πόρτα που
ανοίγει έως 1,967 mm και απόσταση από την
πόρτα μέχρι το κέντρο του τραπεζιού μόλις
677 mm, η περιοχή εργασίας είναι εργονομικά σχεδιασμένη και ευπρόσιτη.
Μια μεγάλη ποικιλία ατράκτων για κάθε
πεδίο εφαρμογής, ταχεία πρόωση 42 m/min
και επιτάχυνση 5m/s² σε όλους τους άξονες,

στηρίζουν την υψηλή παραγωγικότητα της
DMC 1850 V. Εκτός από την άτρακτο inlineMASTER που παρέχεται ως βασική επιλογή,
η σειρά περιλαμβάνει ατράκτους ακριβείας
με ταχύτητες μέχρι 40.000 rpm και ατράκτους powerMASTER για βαρέως τύπου
κοπές με ροπή μέχρι 288 Nm. Τα μοντέλα
των ατράκτων της σειράς MASTER θα διατίθενται από το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Η
DMG MORI παρέχει εγγύηση 36 μηνών για τις
ατράκτους MASTER - ανεξάρτητα από τις
ώρες λειτουργίας.

βεια κάτω από 5 μm και στους τρεις άξονες.
Κανόνες μέτρησης στην βασική έκδοση συμβάλλουν στην ακρίβεια αυτή όσο και η καινοτόμος ψύξη για προστασία από τις θερμικές
επιδράσεις.
Τα μέτρα ψύξης περιλαμβάνουν ψύξη του κινητήρα καθώς και της φλάντζας της ατράκτου, την ψύξη του μπλοκ εδράνου του
περικοχλίου του άξονα Υ και Ζ, ψύξη του μανδύα των κινητήρων όπως και των φλαντζών
των εδράνων των κοχλιών του άξονα Χ-, Υκαι Ζ.

Η βασική έκδοση της DMC 1850 V παρέχει
χώρο για 20 εργαλεία. Κατ’ επιλογή διατίθενται μύλοι με ως 120 θέσεις εργαλείων. Το μέγιστο μήκος εργαλείου είναι 400 mm. Η DMG
MORI έχει τοποθετήσει το σύστημα αλλαγής
εργαλείων στο εξωτερικό του χώρου εργασίας για να αποφύγει σημεία σύγκρουσης και
να το προστατεύσει από τα γρέζια. Οι απότομες κλίσεις των 35° στο χυτό της μηχανής, σε
συνδυασμό με τον γρεζομεταφορέα και την
έκπλυση της επιφάνειας εργασίας εξασφαλίζουν αξιόπιστη απομάκρυνση γρεζιών. Η
αυτόματη έκπλυση του τραπεζιού είναι διαθέσιμη ως προαιρετική επιλογή, για την περαιτέρω βελτίωση απομάκρυνσης των
γρεζιών.

Επιπλέον, η DMC 1850 V έχει εσωτερική ψύξη
του κινητήρα του κοχλία του άξονα Χ και ψύξη
στους γραμμικούς οδηγούς στους Χ, Υ και Ζ.
Αυτό επιτρέπει, μακροχρόνια, υψηλή ακρίβεια του μηχανήματος.

Εξαιτίας της απευθείας σύζευξης των κινητήρων στους κοχλίες (ball screw) και στις δύο
πλευρές σε όλους τους άξονες, η DMC 1850
V επιτυγχάνει εντυπωσιακή ποιότητα όσον
αφορά την επιφάνεια του τεμαχίου και ακρί-

“

Εξωτερικά, το λειτουργικό stealth design της
DMC 1850 V ξεχωρίζει. Ο φάρος δείχνει την
κατάσταση του μηχανήματος, ο μύλος εργαλείων μπορεί εύκολα να προσεγγιστεί και
καθίσταται δυνατή ανά πάσα στιγμή η εποπτεία του εσωτερικού του μηχανήματος από
τα μεγάλα παράθυρα παρακολούθησης, στην
μπροστινή και στη δεξιά πλευρά της καμπίνας. Η κινητή οθόνη αφής 21,5" επιτρέπει την
παρακολούθηση της περιοχής εργασίας από
τον χειριστή από την μπροστινή πλευρά του
μηχανήματος. Για το control, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ CELOS με Siemens
840D solutionline και CELOS με HEIDENHAIN
TNC 640.

Εξαιτίας της απευθείας σύζευξης των κινητήρων στους κοχλίες (ball screw) και στις δύο
πλευρές σε όλους τους άξονες, η DMC 1850 V επιτυγχάνει εντυπωσιακή ποιότητα όσον
αφορά την επιφάνεια του τεμαχίου και ακρίβεια κάτω από 5 μm και στους τρεις άξονες.
Κανόνες μέτρησης στην βασική έκδοση συμβάλλουν στην ακρίβεια αυτή όσο και η
καινοτόμος ψύξη για προστασία από τις θερμικές επιδράσεις.
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ΜEBApro 260 GP:
Υψηλή τεχνολογία σε μόλις 3 m2²

Γράφει η
Γεωργία Σέμπου της εταιρείας
BIG BLUE TOOLS ,
αντιπρόσωπος της MEBA
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MEBA

το MEBApro 260 GP είναι εύκολο στη χρήση,
ενώ το control διαθέτει αυτόματη καταγραφή
μεγεθών υλικού.

Η

σειρά μηχανημάτων MEBApro, αντιπροσωπεύει την υψηλή τεχνολογία σε συνδυασμό με την εξαιρετική
σχέση ποιότητας τιμής. Η MEBA
είναι ο πρώτος κατασκευαστής του χώρου που
έχει παράγει σχεδόν όλων των ειδών πριονοκορδέλες, με τέτοιο τρόπο ώστε και η πρόωση
του υλικού καθώς και η κορδέλα να οδηγούνται με ακρίβεια. Σε αυτό τον τομέα η MEBA καινοτομεί χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του
ηλεκτρικά οδηγούμενου ball screw. Αυτή η μέθοδος εγγυάται τη βέλτιστη ακρίβεια ισχύος και
ακρίβεια κοπής για την παραγωγική διαδικασία, ενώ προστατεύει τη λεπίδα από τη γρήγορη φθορά. Επιπλέον, το ηλεκτρικό σύστημα
είναι οικονομικό και προστατεύει τους φυσικούς πόρους.

του μήκους του κομματιού. Η ψηφιακή ένδειξη της κλίσης, το σύστημα μέτρησης και το
χειριστήριο είναι εργονομικά τοποθετημένα
στο πάνω μέρος του μηχανήματος προστατεύοντάς τα από τα γρέζια και τη λίπανση που
απαιτεί η διαδικασία. Χάρη στο σχεδιασμό του

Άλλο ένα πλεονέκτημα του μηχανήματος
είναι ότι η πρόωση καθόδου της λεπίδας
πραγματοποιείται μέσω ατράκτου με ελεγχόμενο σερβομοτέρ με σαφή πλεονεκτήματα
σε σχέση με την οδήγηση με κιβώτιο ταχύτητας. Η πίεση της κοπής ελέγχεται μέσω αισθητήρα. Τα οφέλη της χρήσης αυτών των
εξαρτημάτων στην κατασκευή μιας πριονοκορδέλας είναι: η γρήγορη και ακριβής τοποθέτηση, η εξασφάλιση της συνεχούς και

Η πριονακορδέλα MEBApro 260 GP καλύπτει
μεγάλο εύρος μεγεθών, με δυνατότητα κοπής
260 mm στρογγυλής διατομής ή 260 x 300 mm
παραλληλεπίπεδης διατομής. Το μηχάνημα
συνδυάζει το πατενταρισμένο σύστημα και τις
τελευταίες τεχνολογίες της ΜΕΒΑ στο βασικό
του εξοπλισμό. Επιπλέον, το MEBApro καλύπτει
ίχνος μόλις 3 m².

Το MEBApro 260 GP βασίζεται στη στιβαρή
κατασκευή του σκελετού του συστήματος
οδήγησης της κορδέλας. Ο σκελετός του μηχανήματος έχει κλίση περίπου 2° για αποτελεσματικότερη κοπή. Η κορδέλα οδηγείται
με ακρίβεια από γραμμικούς οδηγούς (linear
guides). Το σύστημα αλλαγής κλίσης εδράζεται σε ένα αξιόπιστο ρουλεμάν και διαθέτει
ψηφιακή ένδειξη. Το σύστημα διαθέτει στοπ
στις 90°, 45° και στις 30°, οποιαδήποτε άλλη
γωνία μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί ώστε
να μην υπάρχουν αποκλίσεις στη μέτρηση

Τεύχος 132
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ομαλής τροφοδοσίας για βέλτιστη απόδοση
του μηχανήματος και μειωμένη φθορά.
Στον βασικό εξοπλισμό του μηχανήματος περιλαμβάνεται σύστημα ψεκασμού λίπανσης
της λεπίδας, που εξοικονομεί πόρους διατηρώντας καθαρότερο το χώρο. Η παροχή λα-

διού ρυθμίζεται μέσω αντλίας. Η ευέλικτη
πριονοκορδέλα MEBApro 260 GP με συστήματα αιχμής αξιοποιεί τον ημιαυτόματο κύκλο
κοπής διαθέτοντας υψηλή ταχύτητα συγκράτησης υλικού, ενσωματωμένο σύστημα απομάκρυνσης γρεζιού και οδηγούς καρβιδίου για

“

Η πριονακορδέλα MEBApro 260 GP καλύπτει μεγάλο
εύρος μεγεθών, με δυνατότητα κοπής 260 mm
στρογγυλής διατομής ή 260 x 300 mm
παραλληλεπίπεδης διατομής. Το μηχάνημα
συνδυάζει το πατενταρισμένο σύστημα και τις
τελευταίες τεχνολογίες της ΜΕΒΑ στο βασικό του
εξοπλισμό. Επιπλέον, το MEBApro καλύπτει ίχνος
μόλις 3 m2
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την ευθυγράμμιση της πριονολάμας.
Υπάρχουν ακόμη πολλές επιλογές στην εφαρμογή του μηχανήματος με την προσθήκη εξοπλισμού όπως το γραμμικά οδηγούμενο
σύστημα μέτρησης μήκους της MEBA ή την προσθήκη ραουλόδρομων.
Συνολικά, η στιβαρή κατασκευή και η χρήση
μέσων υψηλής τεχνολογίας απλουστεύουν
τη χρήση του μηχανήματος, απαιτούν λιγότερη συντήρηση από τα συμβατικά συστήματα, προστατεύουν τη λεπίδα της κορδέλας
και αυξάνουν την αντοχή και την αξιοπιστία
του μηχανήματος.

MEBA_pro260:NEW ERG 07/09/2018 21:25 Page 15
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Tecnomatix
Η νέα εποχή στη βιομηχανική παραγωγή έφτασε! Γνωρίστε το λογισμικό Tecnomatix της Siemens PLM μέσα από τα μοναδικά του εργαλεία!
Γράφει ο Δημήτρης Τζιάτζιος,
Μηχανικός της EXPERTCAM SOLUTIONS

Σ

ε όλες τις μεγάλες βιομηχανίες, οι πιέσεις της αγοράς και τα διαρθρωτικά
κόστη απαιτούν από τους κατασκευαστές να κατασκευάσουν περισσότερους αυτοματισμούς και μεγαλύτερη ευελιξία
στις εγκαταστάσεις παραγωγής τους. Οι μεμονωμένες μονάδες παραγωγής χρειάζεται να
αυξήσουν τον αριθμό των προϊόντων που μπορούν να κατασκευάσουν, ενώ υπερβαίνουν
τους σημερινούς ποιοτικούς στόχους τους και
βελτιστοποιούν το αποτύπωμα του μηχανουργείου τους. Οι κατασκευαστές πρέπει να βασίζονται, περισσότερο από ποτέ, σε συστήματα
ρομποτικής και αυτοματισμού για την ενίσχυση
της αποδοτικότητας και της ευελιξίας της παραγωγής.
Με τις λύσεις προσομοίωσης της παραγωγής
και προγραμματισμού ρομποτικής που προσφέρει το Tecnomatix μπορείτε να εργαστείτε
σε περιβάλλοντα αρχειοθέτησης και διαχείρισης δεδομένων για την ανάπτυξη ρομποτικών και αυτοματοποιημένων συστημάτων
παραγωγής. Αυτά τα εργαλεία απευθύνονται
σε πολλαπλά επίπεδα προσομοίωσης ρομ-
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πότ και εξέλιξης σταθμών εργασίας, από
απλούς ρομποτικούς σταθμούς έως ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής και ζώνες.
Χρησιμοποιώντας εργαλεία συνεργασίας,
μπορείτε να ενισχύσετε την επικοινωνία και
τον συντονισμό μεταξύ των κλάδων παραγωγής, επιτρέποντας πιο έξυπνη λήψη αποφάσεων. Αυτό σας επιτρέπει να μεταφέρετε τα
συστήματα αυτοματισμού online πολύ πιο
γρήγορα και με λιγότερα λάθη.

Τί είναι το σύστημα RobotExpert ;
Το RobotExpert είναι ένα σύστημα προσομοίωσης ρομποτικής που βασίζεται σε Microsoft® Windows® και υποστηρίζει την
προσομοίωση και τον προγραμματισμό εκτός
σύνδεσης για μοναδικές βιομηχανικές εφαρμογές, όπως χειρισμός υλικών, κοπή, επεξεργασία υλικών και συγκόλληση τόξου.
Οφέλη
• Εικονική βελτιστοποίηση των ρομποτικών
διαδικασιών.
• Υψηλότερη απόδοση λόγω βελτιστοποι-
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ημένου χρονικού κύκλου.
• Τυποποιημένος προγραμματισμός ρομπότ.
• Μειωμένος χρόνος διακοπής όταν εισάγεται μια αλλαγή ή ένα καινούργιο προϊόν.
• Αποφυγή ανθρώπινων κινδύνων και δαπανηρών ζημιών σε εξοπλισμό κατά τη διάρκεια
εισαγωγής νέου προγράμματος.
• Εύκολη προετοιμασία της σύνταξης ειδικού
προγράμματος για ρομπότ.
Χαρακτηριστικά
• Τρισδιάστατη μοντελοποίηση των εργαλείων κινηματικής και των ρομπότ.
• Υποστήριξη των ρομπότ από ένα ευρύ
φάσμα προμηθευτών.
• Ανίχνευση συγκρούσεων.
• Αναπαράσταση γραφημάτων Gantt.
• Offline προγραμματισμός ρομπότ.
• Ακριβής υπολογισμός του χρονικού κύκλου
χρησιμοποιώντας ρεαλιστική προσομοίωση
ρομπότ (RRS).
• Εξαιρετικά προσαρμοζόμενη διεπαφή χρήστη και λειτουργικότητα.
• Έξυπνο και εγγενές λογισμικό περιβάλλον-

EXPERTCAM_TECNOMATIX:NEW ERG 07/09/2018 23:54 Page 17

+

Tecnomatix Siemens PLM

τος Windows.
• Δυνατότητα μεταφόρτωσης προγραμμάτων
ρομπότ από το μηχανουργείο.

Γενικά
Η χρήση ρομπότ επεκτείνεται ραγδαία σε ποικίλες βιομηχανίες. Ολοένα και περισσότερες
εργασίες που προηγουμένως διεξάγονταν
από ανθρώπους, πλέον γίνονται από ρομπότ.
Το λογισμικό Tecnomatix από την Siemens
PLM Software είναι ένας αποδεδειγμένος
ηγέτης στην αγορά της προσομοίωσης ρομποτικής και του off-line προγραμματισμού και
τώρα προσφέρει το RobotExpert, ένα εύκολο
στη ανάπτυξη λογισμικό σύστημα υποστήριξης μοναδικών βιομηχανικών εφαρμογών,
όπως επιλογή και απόθεση αντικειμένων
(pick-and-place), συγκόλληση με τόξο, στίλβωση, κόλληση και άλλα.
Το λογισμικό RobotExpert επιτρέπει τον σχεδιασμό, την προσομοίωση, τη βελτιστοποίηση
και τον off-line προγραμματισμό ρομποτικών
εφαρμογών για τη μεγιστοποίηση της ταχύτητας, της ευελιξίας και της λειτουργίας αυτών
των αυτοματοποιημένων συστημάτων.
Διαθέτοντας ένα διαισθητικό 3D περιβάλλον,
το λογισμικό συνδυάζει την απλότητα για να
βελτιστοποιήσει τις ρομποτικές διαδρομές και
να βελτιώσει τους χρονικούς κύκλους προσομοιώνοντας εικονικά αντίγραφα πλήρων
κατασκευαστικών κυττάρων και συστημάτων.
Ως κατασκευαστής, χρειάζεται να μεγιστοποιείτε την απόδοση των επενδύσεων κεφαλαίου. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα των
επιλογών που διατίθενται από τους σημερινούς πωλητές ρομπότ συνεπάγεται ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματός σας
αποτελούν κομβικής σημασίας ζητήματα για
την επίτευξη της υψηλότερης απόδοσης.
Το RobotExpert είναι μια ανεξάρτητη λύση
λογισμικού η οποία υποστηρίζει τα ρομπότ
από πολλούς προμηθευτές και βασίζεται σε
περισσότερες από δύο δεκαετίες εμπειρίας,
παρέχοντας ρομποτικές λύσεις για μερικές

Προσομοίωση συγκολλήσεων και μεταφορά αντικειμένων pick & place
με το εργαλείο RobotExpert.
από τις πιο σύνθετες εφαρμογές. Το RobotExpert μπορεί να παράγει τον καταλληλότερο
συνδυασμό εξοπλισμού για την κάλυψη συγκεκριμένων κατασκευαστικών αιτημάτων,
υποστηρίζοντας την ταχύτερη εισαγωγή του
προϊόντος καθώς και την έγκαιρη αξιολόγηση
των χρόνων κατασκευής, του κόστους και των
επενδυτικών έργων.

Σχεδιασμός της διάταξης του χώρου εργασίας του ρομπότ και μοντελοποίηση
Το RobotExpert περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη ρομπότ και διευκολύνει την
εύκολη 3D μοντελοποίηση πρόσθετων ρομπότ και αυτοματισμού, με μοναδικές δυνατότητες που υποστηρίζουν τη μοντελοποίηση
σύνθετων κινηματικών συσκευών. Χρησιμο-

ποιώντας τη μορφή δεδομένων JT, η οποία
είναι πρότυπο Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO 14306: 2012), το RobotExpert παρέχει ομαλή ενσωμάτωση δεδομένων 3D με
οποιοδήποτε σύστημα που μπορεί να δημιουργήσει μοντέλα JT.
Μπορείτε να μοντελοποιήσετε μοντέλα 3D
από το μηδέν χρησιμοποιώντας το RobotExpert ή να εισάγετε μοντέλα 3D από άλλα εργαλεία ή μορφές CAD (CAD). Η εισαγωγή
υποστηρίζεται από μια πλούσια ποικιλία CAD
μεταφραστών, συμπεριλαμβανομένης της
μετατροπής από το λογισμικό NX, το λογισμικό Solid Edge, τα λογισμικά SolidWorks,
CATIA και Pro / Engineer, καθώς και από εγγενείς μορφές όπως IGES, STEP και Parasolid.

Τεύχος 132
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προγραμματισμού κίνησης του ελεγκτή, το
RobotExpert παρέχει εξαιρετικά ακριβή υπολογισμό του χρονικού κύκλου. Το RobotExpert
σας βοηθάει να εντοπίζετε δυναμικά τις συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης
και της κίνησης των ρομπότ, βελτιώνοντας την
ασφάλεια των εργαζομένων στο μηχανουργείο
και αποτρέποντας τις δαπανηρές βλάβες στον
εξοπλισμό.
Χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό ανίχνευσης
σύγκρουσης, μπορείτε να αναλύσετε προσεκτικά εάν υπάρχει διείσδυση, σύγκρουση
επαφής ή σχεδόν αδυναμία. Ένα διάγραμμα
Gantt χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει
λειτουργίες και εργασίες που εκτελούνται με
παραγωγικούς πόρους, όπως ρομπότ και εξοπλισμός αυτοματισμού.
Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να απεικονίσετε και να βελτιστοποιήσετε εύκολα ολόκληρο τον κύκλο εργασιών μέσω ενός
διαισθητικού γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI).

Πρωτοποριακή λύση με υψηλό βαθμό
προσαρμογής
Το RobotExpert παρέχει μια πρωτοποριακή
λύση ρομποτικής προσομοίωσης και προγραμματισμού. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις της εταιρείας ή οι τυποποιημένες
διαδικασίες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό ρομπότ μπορούν να υποστηριχθούν
από το λογισμικό RobotExpert μέσω ενός
πολύ ισχυρού πακέτου ανάπτυξης λογισμικού
και με βάση μια υπερσύγχρονη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών NET.

Προσομοίωση γυαλίσματος πτερυγίων με το εργαλείο RobotExpert.
Προσομοίωση κίνησης για ρομπότ και μη- νικών κύκλων, την ανάλυση των επιδόσεων
χανισμούς
σε πραγματικό χρόνο και εξοικονομεί χρόνο
Το RobotExpert παράγει ρυθμιζόμενες διαδρομές κίνησης με βάση τις λειτουργίες του
ελεγκτή. Επιτρέπει τον υπολογισμό των χρο-
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δοκιμής. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με την ρεαλιστική προσομοίωση ρομπότ
(RRS) βασισμένη στο πραγματικό λογισμικό

Ιούλιος - Αύγουστος 2018

Αυτό παρέχει έναν υψηλό βαθμό δυνατότητας
προσαρμογής στη λειτουργικότητα, την εμφάνιση και την αισθητική του RobotExpert μέσω
του γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής και
των μορφών διαλόγου, τα οποία μπορούν να
προσαρμοστούν σε συγκεκριμένες εργασίες.

Προγραμματισμός εκτός σύνδεσης
Το RobotExpert επιτρέπει ακριβείς προσομοιώσεις των ακολουθιών κίνησης του ρομπότ
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και την παράδοση προγραμμάτων στο μηχανουργείο. Το λογισμικό διασυνδέεται με τα
περισσότερα βιομηχανικά ρομπότ, προσαρμόζοντας το πρόγραμμα στις προδιαγραφές
του ελεγκτή. Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες σχετικά με τον ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών κίνησης και
επεξεργασίας, στις δημιουργούμενες διαδρομές
ρομπότ. Το RobotExpert παράγει τότε το πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να μεταφορτωθεί στον
πραγματικό ελεγκτή ρομπότ. Επίσης, μία μοναδική δυνατότητα του RobotExpert είναι η δυνατότητα αποστολής υπαρχόντων προγραμμάτων
ρομποτικής από το μηχανουργείο, γεγονός που
καθιστά δυνατή την επαναχρησιμοποίηση και
βελτιστοποίησή τους.
Μάλιστα, μπορείτε να προσαρμόσετε τις δικές
σας εντολές προγραμματισμού εκτός σύνδεσης
με παραμετρικό τρόπο και να διατηρεί τις εντολές και τις μακροβιβλιοθήκες, εξασφαλίζοντας
έτσι την τυποποίηση των προγραμμάτων σε ολόκληρο τον οργανισμό.
Εάν μια ειδική εφαρμογή ρομποτικής απαιτεί
συγκεκριμένη σύνταξη μέσω προγραμμάτων,
μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε αυτήν τη
σύνταξη σε βιβλιοθήκες, οι οποίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εκ νέου όποτε χρειάζεται για
να αποφευχθεί η πρόσθετη προσπάθεια από την
πλευρά του μηχανικού.

“

Το λογισμικό Tecnomatix από την Siemens PLM Software
είναι ένας αποδεδειγμένος ηγέτης στην αγορά της
προσομοίωσης ρομποτικής και του off-line προγραμματισμού
και τώρα προσφέρει το RobotExpert, ένα εύκολο στη
ανάπτυξη λογισμικό σύστημα υποστήριξης μοναδικών
βιομηχανικών εφαρμογών, όπως επιλογή και απόθεση
αντικειμένων (pick-and-place), συγκόλληση με τόξο,
στίλβωση, κόλληση και άλλα.

Η Expertcam Solutions είναι στη διάθεσή σας
για μία παρουσίαση του Tecnomatix.
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Προσομοίωση λείανσης με το εργαλείο RobotExpert.
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HEIDENHAIN: Γρανάζια
υψηλής ακρίβειας - η μέγιστη
πειθαρχία των 5 αξόνων
LAC-Load adaptive control: τελειοποιώντας τη δυναμική ακρίβεια.

Παρουσιάζει ο Τάσος Μηλιώνηs
της εταιρείας MB MILIONIS, αντιπρόσωπος
της HEIDENHAIN σε Ελλάδα και Κύπρο

Photo: Όλα εδώ αλληλοσυμπληρώνονται. Το TNC 640 με LAC, εξασφαλίζει δυναμική ακρίβεια στους περιστρεφόμενους άξονες
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Η GIF&CO.KG είναι μια εταιρία που εδρεύει στο
Ντόρτμουντ της Γερμανίας και λειτουργεί
σύμφωνα με το ρητό “κάνουμε το αδύνατο,
δυνατό”.
Είναι μια αρχή που εφαρμόζει και κάνει πράξη
ο Dr.Bieker και η ομάδα του στην πενταξονική
μηχανουργική κατεργασία γραναζιών με περίπλοκη και κατά παραγγελία οδόντωση.
Η συγκεκριμένη μέθοδος παραγωγής είναι
ακόμα σχετικά καινούρια στον τομέα της τεχνολογίας γραναζιών. Το δυνατό της σημείο
είναι οι σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες
που προσφέρονται για τη γεωμετρική σχεδίαση καινοτόμων γραναζιών υψηλής απόδοσης και η ικανότητα κατασκευής σχεδόν
από οποιοδήποτε υλικό.
Η προϋπόθεση για να εφαρμοστούν αυτές οι
δυνατότητες, είναι μια παραγωγική διαδικασία που έχει μελετηθεί και βελτιστοποιηθεί
μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Στόχος
είναι να ελαχιστοποιηθούν οι διαστασιακές
αστοχίες και να αντισταθμιστούν οι παραμένουσες αποκλίσεις.
Το “κλειδί της επιτυχίας” για να πετύχει η εταιρία τέτοια αυστηρή ακρίβεια και αυστηρές
ανοχές, είναι ο συνδυασμός ενός κέντρου κατεργασίας ALZMETALL MACHINING CENTRE και
του HEIDENHAIN TNC 640, με ενεργοποιημένη
τη λειτουργία LAC (load adaptive control).
“Η απόλυτη διασφάλιση ποιότητας καθορίζει
τη διαδικασία παραγωγής, η οποία είναι οικονομική ακόμα και σε μία παρτίδα παραγωγής ενός κομματιού”
Ο Dr. Rafael Bieker και η ομάδα του, δεν θεωρούν την πενταξονική μηχανουργική κατεργασία κατασκευής γραναζιών ευθείας και
λοξής οδόντωσης, ανταγωνιστική στις καθιερωμένες μεθόδους παραγωγής. Αντιθέτως,
ο ίδιος και η ομάδα του, προσπαθούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια των εφαρμοζόμενων
μεθόδων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η παραγωγή ενανθρακωμένων γραναζιών διπλής ελικοειδούς ελίκωσης σε κέντρο κατεργασίας ALZMETALL 5-AXIS.
Η πενταξονική κατεργασία γραναζιών με την
εφαρμοζόμενη βελτιστοποιημένη διαδικα
σία, επιτρέπει την κατεργασία των σκληρυ-
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Σήμερα, μας παίρνει μόνον 10 λεπτά να
εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα κατεργασίας ενός γραναζιού
Dr. Rafael Bieker, Managing Director of
GIF MBH & CO. KG

μένων οδοντώσεων γραναζιών και καθιστά
τις επόμενες φάσεις κατεργασίας περιττές,
όπως, για παράδειγμα, τη λείανση. Κατά τη
συμβατική λείανση γραναζιών, ακολουθείται
διαδικασία με πολλά στάδια πριν εξασφαλισθούν η απαιτούμενη ποιότητα και το προφίλ
επαφής. Περιέχει λείανση (ρεκτιφιέ), μετρήσεις και επιδιορθωτική λείανση. Αντίθετα, η
GIF πετυχαίνει την απαραίτητη ακρίβεια σε
μια και μοναδική φάση κατεργασίας χρησι-

μοποιώντας πενταξονικά μηχανήματα από το
πρώτο κιόλας γρανάζι.

Πρώτα η κατεργασία και μετά οι λειτουργίες αντιστάθμισης
Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, οι κατασκευαστικές διαδικασίες στην GIF είναι προς
το παρόν σε θέση να πετύχουν διαστασιακές
αποκλίσεις μικρότερες των 10μm στις πλευρές της οδόντωσης. καλύπτοντας και τις πιο

αυστηρές προδιαγραφές στην τεχνολογία
γραναζιών.
Παρ' όλα αυτά υπάρχει πολλή δουλειά που
πρέπει να γίνει πριν επιτευχθούν αυτά τα
αποτελέσματα με αξιοπιστία στη διαδικασία
επεξεργασίας. “Όταν βελτιστοποιούμε μια
διαδικασία για περισσότερη ακρίβεια, στις
πρώτες μετρήσεις που γίνονται, δίνεται προτεραιότητα στη βελτίωση της ποιότητας”
όπως υποστηρίζει ο managing director της
εταιρίας και προσθέτει: “Τα στάδια βελτίωσης
που ακολουθούν αποτελούν τις μεγαλύτερες
προκλήσεις και αποδίδουν μικρές βελτιώσεις στην ακρίβεια, που όμως είναι αδιαμφισβήτητα, αναγκαίες.
Η παραγωγή γραναζιών ακριβείας, με υψηλή
αξιοπιστία, οδήγησε σε ένα κοινό project, με
το εργαστήριο εργαλειομηχανών WZL, του
πανεπιστημίου RWTH, του Aachen και το
οποίο υποστηρίζεται σαν μέρος του “Κεντρικού Προγράμματος Καινοτομιών για SMEs
από το γερμανικό ομοσπονδιακό υπουργείο

Photo: Για ένα δυναμικό ξεκίνημα σε συνδυασμένη τόρνευση και φρεζάρισμα η GIF επένδυσε σε ένα ALZMETALL GS1400/5FDT.
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κατεργασία που εξαρτώνται από το σημείο
επαφής και εφαρμόζονται κατά την πενταξονική κατεργασία καμπύλων πλευρών οδόντων.
Τα προαπαιτούμενα γι' αυτό συμπεριλαμβάνουν ακριβείς μετρήσεις του κοπτικού εργαλείου (η GIF χρησιμοποιεί ένα εργαλείο
μέτρησης με λέιζερ της BLUM για αυτό το
σκοπό) και έτσι μεταφέρει το κάθετο διάνυσμα στο σημείο επαφής χρησιμοποιώντας τον
μετεπεξεργαστή (post processor) του συστήματος GearCAM που προσφέρεται από την Euklid CADCAM AG.

Ακριβείς περιστρεφόμενοι άξονες: Το
Kinematics Opt μειώνει την επιρροή της
θερμοκρασίας

οικονομικών και ενέργειας (BMWi). Στόχος
ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος παραγωγής για την πενταξονική κατεργασία κωνικών
γραναζιών υψηλής ακρίβειας. Η GIF χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα της μελέτης και
τα προσφάτως ανεπτυγμένα μοντέλα αντιστάθμισης, εφαρμόζοντάς τα στις παραγωγικές της διαδικασίες. Πρώτα, όμως, ήταν
αναγκαίο να βελτιωθούν όλα τα βήματα της
απαιτούμενης μηχανουργικής κατεργασίας
για κατασκευές ακριβείας -για παράδειγμα,
επιλέγοντας τις στρατηγικές και τις κατάλληλες παραμέτρους της κατεργασίας. Μόνο
όταν αυτές οι επιλογές εξαντλήθηκαν, μπόρεσαν να εφαρμοστούν οι διαδικασίες αντιστάθμισης.

LAC: ικανοποιώντας απαιτήσεις δυναμικής ακρίβειας
Η ομάδα της GIF σκέφτηκε ότι είναι σημαντικό
το νέο μηχάνημα παραγωγής γραναζιών να
έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: υψηλό επίπεδο βασικής στατικής ακρίβειας και να συμφωνεί με τις ειδικές απαιτήσεις δυναμικής
ακρίβειας. Η ομάδα επέλεξε το κέντρο κατεργασίας ALZMETALL GS1400/5FDT εξοπλισμένο
με το HEIDENHAIN TNC640 και την επιλογή LAC
ενεργοποιημένη, για επιλογή των παραμέτρων ελέγχου ανάλογα με το φορτίο.

page 26

Οι διαδρομές κατεργασίας των περιστρεφόμενων αξόνων A και C είναι υψηλής δυναμικής. Όμως είναι επίσης πολύ ευαίσθητες σε
αλλαγές φορτίου και ροπής αδράνειας. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη δυναμική
απόδοση και να μειώσει την ακρίβεια του περιγράμματος. Η επιλογή του LAC της HEIDENHAIN βελτιστοποιεί τις παραμέτρους ελέγχου
της μηχανής ανάλογα με το φορτίο. Αυτή η
ρυθμιστική λειτουργία ενισχύει τη δυναμική
απόδοση και την υψηλή ακρίβεια κατεργασίας των περιστρεφόμενων αξόνων, που
ήταν ψηλά στις προτεραιότητες για την GIF.

Η GIF χρησιμοποιεί το Kinematics Opt σε
εφαρμογές κατεργασίας οδοντώσεων για να
αντισταθμίσει τις αποκλίσεις που σχετίζονται
με τη θερμοκρασία στους περιστρεφόμενους
άξονες της μηχανής - ο Rafael Bieker το θεωρεί αυτό κρίσιμο.
Με έναν αισθητήρα επαφής HEIDENHAIN,
ένας κύκλος μέτρησης ελέγχει αυτόματα
τους περιστρεφόμενους άξονες σε μια
σφαίρα ρύθμισης (καλιμπράρισμα). Αυτή η
λειτουργία καθορίζει τα χωρικά σφάλματα
του άξονα ανάκλισης και του περιστρεφόμενου τραπεζιού, σε διάφορες θέσεις. Στη συνέχεια, υπολογίζει μια βέλτιστη κινηματική
περιγραφή της μηχανής και την αποθηκεύει
απευθείας, κάνοντας δυνατό τον περιορισμό
των χωρικών λαθών για μεταγενέστερες κατεργασίες.

Υπολογίζοντας τις αποκλίσεις μορφής
των εργαλείων με τρισδιάστατη αντιστάθμιση ακτίνας καμπυλότητας της κοπτικής
Στρατηγική: Ιδιαίτερη ταξινόμηση εργαακμής εργαλείων.
Αν η επιθυμητή ακρίβεια κατεργασίας των λείων μειώνει τις επιπτώσεις της φθοπλευρών της οδόντωσης βρίσκεται τουλάχι- ράς
στον στην κλάση 5 της δωδεκαβάθμιας κλίμακας κατασκευαστικών ανοχών (όπως στην
περίπτωση της GIF, τότε “λειτουργίες όπως η
τρισδιάστατη αντιστάθμιση ακτίνας καμπυλότητας κοπτικής ακμής εργαλείων” είναι εξαιρετικά σημαντικές υποστηρίζει ο Bieker.
Αυτή η λειτουργία της HEIDENHAIN αντισταθμίζει διακυμάνσεις της ακτίνας καμπυλότητας της ακμής του εργαλείου κατά την
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Η γνώση που αποκτάται για την φθορά των εργαλείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ειδικών στρατηγικών χρήσης. Πρώτα,
είναι αναγκαίο να καθορισθεί σε ποιά έκταση
επηρεάζεται η φθορά των εργαλείων από τις
διάφορες ειδικές χρήσεις τους. Για παράδειγμα η ακτίνα καμπυλότητας της κοπτικής
ακμής ενός εργαλείου μεταβάλλεται ανάλογα με τη διάρκεια χρήσης του. Έτσι προκα-
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και γραναζιών διπλής έλικας, όπως και λειτουργίες αντιστάθμισης όλων των συνήθων
αποκλίσεων κατά την κοπή της οδόντωσης).
Στο φάσμα των δυαδικοτήτων του περιλαμβάνονται γρανάζια κατά DIN, Gleason και κωνικά
γρανάζια Klingelnberg, όπως επίσης κωνικά
γρανάζια ειδικής οδόντωσης.
To GearCAM ήδη περιλαμβάνει πολλές λειτουργίες που υποστηρίζουν την τεχνολογία
φρεζαρίσματος (προσανατολισμένες στην
ποιότητα στρατηγικές, βάσεις δεδομένων εργαλείων, διαχείριση ιδιαίτερων δεδομένων
των χρηστών).
Η πενταξονική κατεργασία μπορεί να κατασκευάσει όλες σχεδόν τις
γεωμετρικές μορφές γραναζιών.
λείται αυξημένη παραμόρφωση στο εργαλείο
που έχει σημαντική επίδραση στην ακρίβεια
κατεργασίας.Η GIF καταγράφει και ταξινομεί
τα χαρακτηριστικά των εργαλείων της και
συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία σε μία
βάση δεδομένων. Όλες αυτές οι πληροφορίες
επιτρέπουν ποιοτικό σχεδιασμό της κατεργασίας σε συνδυασμό με ειδικές στρατηγικές
φρεζαρίσματος που αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
Ο προγραμματιστής αποφασίζει πόσα κοπτικά
εργαλεία φινιρίσματος θα χρησιμοποιήσει
και με ποιές παραμέτρους κοπής, ώστε το
γρανάζι να ολοκληρωθεί με την απαιτούμενη ποιότητα. Όταν είναι γνωστή η συμπεριφορά φθοράς των εργαλείων το GearCAM σε
συνδυασμό με το HEIDENHAIN TNC 640 δίνει
τη δυνατότητα αντιστάθμισης της παραμόρφωσης του κοπτικού εργαλείου κατά μήκος
της διαδρομής κοπής.

Νέο δυναμικό
Το κέντρο κατεργασίας ALZMETALL με την μονάδα TNC 640 εξοπλισμένη με LAC, βοηθά
την GIF να εφαρμόζει την πολύ βελτιωμένη
διαδικασία της για κατασκευές γραναζιών με
αξιόπιστα αποτελέσματα. Η χρήση πενταξονικής μηχανουργικής κατεργασίας προσδίδει
νέους βαθμούς ελευθερίας στην κατασκευή
γραναζιών σύμφωνα με τις αυστηρότερες
προδιαγραφές ποιότητας.

Η πενταξονική κατεργασία μπορεί να κατασκευάσει όλες σχεδόν τις γεωμετρικές μορφές γραναζιών.

LAC – Load Adaptive Control
GearCAM για καινοτόμες λύσεις κατασκευής γραναζιών
Όταν πρωτοξεκίνησε την πενταξονική κατεργασία γραναζιών, η GIF βασίστηκε σε αξιόπιστους συνεργάτες. Ένας από αυτούς ήταν η
εταιρεία Euklid CADCAM AG με έδρα στην Ελβετία, που είχε πολύχρονη εμπειρία στο πενταξονικό φρεζάρισμα περίπλοκων προϊόντων.
Με προτροπή της GIF η Euclid ξεκίνησε την
ανάπτυξη του Euklid GearCAM, ενός συστήματος υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένου
για πενταξονικό φρεζάρισμα γραναζιών.
Από την αρχή η Euclid εστίασε στην επίτευξη
απόλυτης μαθηματικής ακρίβειας και την συνδύασε με τις απαιτήσεις μιας πρακτικής λύσης
“στη γλώσσα των γραναζοποιών” με μια ευκολονόητη επικοινωνία με τους χρήστες. Σήμερα
το GearCAM προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία
επιλογών για τον προγραμματισμό κατεργασίας NC γραναζιών ευθείας οδόντωσης (αλλά
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Το πρακτικό πλεονέκτημα όλων αυτών είναι
ότι “σήμερα απαιτούνται 10 λεπτά για τη δημιουργία προγράμματος κατεργασίας NC
κάθε τύπου γραναζιών με αξιοπιστία” λέει ο
Dr. Rafael Bieker.
Η GIF στηρίχτηκε στην σύσταση της ALZMETALL για ένα HEIDENHAIN TNC 640. “Δεν μετανιώσαμε γι αυτό”.
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Η ειδική λειτουργία του HEIDENHAIN TNC καθορίζει το φορτίο, αυτόματα επιλέγει τις βέλτιστες
παραμέτρους ελέγχου και προσαρμόζει την κατεργασία σε αυτές. Το αποτέλεσμα είναι υψηλότερη δυναμική ακρίβεια και συντομότεροι
χρόνοι κατεργασίας.
++ Μάθετε περισσότερα για το LAC στο video:
youtu.be/E5e_pwR_AWg
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HERMLE: ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΔΙΔΥΜΟ

ΕΥΧΕΡΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΞΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
Η Carbomill AG, ένα εξαιρετικό κέντρο μηχανουργικής κατεργασίας συνθετικών υλικών
αποτελούμενων από ίνες, εξαρτήματα οχημάτων αγώνων, ζωτικά εξαρτήματα για τον
αεροδιαστημικό τομέα καθώς και κατασκευές καλουπιών, έχει επεκτείνει το εύρος
των υπηρεσιών και της προμηθευτικής ευε-
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λιξίας με τη βοήθεια ενός Hermle C 42 U.
Περισσότερα από 10 χρόνια πολυδιάστατης εμπειρίας στην ανάπτυξη, χύτευση και μηχανουργική κατεργασία εξαρτημάτων Formula 1,
συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής εργαλείων και παραγωγής συστημάτων συγκράτησης για ειδικές μηχανουργικές κατασκευές -
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αυτή ήταν η βάση στην οποία ο Patrick Meyer
έκανε το γενναίο βήμα να ξεκινήσει ως ένα
ανεξάρτητο κέντρο κατεργασίας και παροχής
υπηρεσιών στην κατασκευή καλουπιών και την
παραγωγής σφιγκτήρων, ολοκληρωμένο φρεζάρισμα και μηχανουργική κατεργασία μεγάλων εξαρτημάτων, ταυτόχρονα με την
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τεχνολογία cnc

κές δυνατότητες. Ο Patrick Meyer σχολιάζει:
“Λαμβάναμε και ακόμα λαμβάνουμε όλο και
περισσότερες αιτήσεις προσφοράς και παραγγελίες για μηχανουργική κατεργασία
ακριβείας ολοκληρωμένων εξαρτημάτων
από τον τομέα της αεροπορίας και διαστημικής. Από την μία, αυτό σημαίνει εργασία με
υλικά από κράματα αλουμινίου και τιτανίου.
Από την άλλη, η κατασκευή ολοκληρωμένων
εξαρτημάτων από συμπαγή υλικά προϋποθέτει μεγάλο αριθμό κατεργασιών κοπής. Δεδομένου ότι έχουμε ήδη μεγάλη επιτυχία με
ένα πενταξονικό κέντρο μηχανουργικής κατεργασίας για μεγάλα εξαρτήματα, αρχίσαμε
να ψάχνουμε για ένα πενταξονικό κέντρο μηχανουργικής κατεργασίας με τη δυνατότητα
να κατασκευάζει έως και μετρίου μεγέθους
κομμάτια, από την αρχή μέχρι το τέλος με ένα
δέσιμο.
Σε πολλές περιπτώσεις είχαμε σκεφτεί ότι
βρήκαμε τους κατάλληλους προμηθευτές,
μόνο για να βρούμε την αρχική μας ικανοποίηση διαψευσμένη όταν φτάναμε στο σημείο
να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες σχετικά με
την απόδοση, αξιοπιστία και το βάθος της
υποστήριξης καθώς και την παροχή υπηρεσιών.
Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς σε ό,τι προσφέρουμε στους δικούς μας
πελάτες, και αυτός είναι ο λόγος που επιλέξαμε ένα κέντρο πενταξονικής μηχανουργικής κατεργασίας C 42 U της Hermle.
Η Hermle ταίριαζε στις απαιτήσεις μας εξαιρετικά, από πολλές οπτικές γωνίες προσφέροντας ένα τέλειο πακέτο.
Παρουσιάζει η εταιρεία
ROUTIS CNC MACHINING
ανάπτυξη προϊόντων για CFRP/GFRP και
CAD/CAM το 2011. Με την προσοχή εστιασμένη
σε αυτές τις περιοχές της αγοράς, η τεχνολογική του εταιρία Carbomill AG στη Seon της
Ελβετίας, γρήγορα αναγνωρίστηκε σε μια
εξαιρετική θέση στην Ελβετική κοινότητα κατεργασίας μετάλλων. Οι πελάτες της Carbomill γρήγορα συνειδητοποίησαν τις
δυνατότητες αυτού που είχαν στη διάθεσή

τους σχετικά με όλη αυτή την τεχνογνωσία
πάνω στα σύνθετα μηχανουργικά εξαρτήματα και την ακρίβεια κατεργασίας τους.
Με σκοπό να ανταπεξέλθουν με την αυξανόμενη ζήτηση αξιόπιστα και εμπρόθεσμα, οι
τέσσερις, σήμερα, ειδικοί της Carbomill αντιμετωπίζουν τη διπλή πρόκληση του να παραμείνουν στην αιχμή της τεχνολογίας ενώ
ταυτόχρονα να αυξάνουν και τις παραγωγι-

Η καλά μελετημένη πενταξονική φιλοσοφία
τους, έχει δοκιμαστεί ξανά και ξανά ώστε να
εξασφαλίζει απόλυτη μακροχρόνια ακρίβεια,
όποιον και να ρωτήσαμε και επιβεβαίωσε το
μεγάλο βαθμό διαθεσιμότητας και πήραμε
του ίδιου είδους απαντήσεις σχετικά με την
υποστήριξη που παρέχουν.

Πέντε άξονες, κατεργασία ακριβείας,
επτά ημέρες την εβδομάδα
Έτσι στα τέλη του 2016 παραδόθηκε ένα πενταξονικό κέντρο κατεργασίας C 42 U με επι-

Τεύχος 132
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πρόσθετο φορείο 88 εργαλείων (ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 120 μαζί με τα
42 του βασικού φορείου) και ένα περιστρεφόμενο τραπέζι 440mm
Με τις μεγάλες διαδρομές εργασίας και ταχείας κίνησης των Χ =800 mm, Y = 800 mm
και Z = 550 mm, το μεγάλο εύρος στροφής
του περιστρεφόμενου C άξονα των +/- 130
μοιρών (με οδήγηση ισχύος) και τον περιστρεφόμενο άξονα Α με 55 rpm και τελικά
μέγιστο βάρος φορτίου τραπεζιού 450 kg, το
κέντρο κατεργασίας C 42 U είναι ιδανικό για
πεντάπλευρη, πενταξονική πλήρη συγχρονισμένη μηχανουργική κατεργασία ιδιαίτερα
περίπλοκων προϊόντων.
Ο μεγάλος χώρος εργασίας του κέντρου κατεργασίας C 42 U, με τρεις άξονες
εργαλείων και δύο άξονες (C και Α =440 mm ανακλινόμενο περιστρεφόμενο
τραπέζι) για το κομμάτι για βέλτιστη απόδοση των εργαλείων κατά την πενταξονική πλήρη / συγχρονισμένη κατεργασία σύνθετων κομματιών για την αεροπορική βιομηχανία, υπογραμμίζει την καλή προσβασιμότητα και λειτουργική
άνεση κατά την κατεργασία, τον χειρισμό και την επικοινωνία με τη μηχανή

Για να επιτευχθεί αυτό τα 130 κοπτικά εργαλεία μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα
περιπτώσεων κατεργασίας σε διάφορες παρτίδες προϊόντων, έτσι που η αντικατάσταση
εργαλείων περιορίζεται στο ελάχιστο..
Η άτρακτος των περιστρεφόμενων εργαλείων φθάνει ταχύτητα περιστροφής μέχρι
18000 rpm οπότε γίνεται ιδανική για κατεργασία κραμάτων αλουμινίου και τιτανίου. Η
ταχύτητα περιστροφής μπορεί να ρυθμίζεται
κατά βούληση ώστε να καλύπτει ανάγκες ξεχονδρίσματος και φινιρίσματος όποτε απαιτείται.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η κατεργασία
γίνεται χωρίς κοπτικό υγρό, αλλά για την περίπτωση κατεργασίας χάλυβα και τιτανίου
υπάρχει σύστημα ICS 80 bar (με εσωτερική
ψύξη εργαλείων).

Aπό αριστερά στα δεξιά Alfredo Lapini, προγραμματιστής CAM Fabienne Weiss,
CEO Patrick Meyer και προγραμματιστής CAM Markus Schwarz, όλοι από την
Carbomill AG Seon, Switzerland
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Επιπρόσθετα υπάρχει σύστημα ρύθμισης εργαλείων, ανίχνευση θραύσης εργαλείων, αισθητήρες επαφής, απομόνωση των γυάλινων
μετρητικών κανόνων, έκδοση δυναμικών
γραμμικών αξόνων, πακέτο HIMS (Hermle Information Monitoring Software) και μονάδα
ελέγχου Heidenhain TNC 640.
www.carbomill.ch
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[ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΝΕΑ]

SolidCAM - Tο κορυφαίο ολοκληρωμένο λογισμικό
δημιουργίας μηχανουργικών κατεργασιών (CAM),
για τον αποδοτικό και κερδοφόρο προγραμματισμό
CNC εργαλειομηχανών
Με την τεχνική υποστήριξη της AlfaSolid
Η εταιρεία SolidCAM διαθέτει πάνω από 30
χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατεργασιών,
με πάνω από 19.000 πελάτες παγκοσμίως. Το
SolidCAM λειτουργεί ως ενσωματωμένο στα
καλύτερα λογισμικά CAD της αγοράς και πιο
συγκεκριμένα στο SOLIDWORKS. Ενσωματώνεται μέσω ενός ενιαίου παραθύρου και συνεργάζεται πλήρως με το πρότυπο σχέδιο
(τρισδιάστατη γεωμετρία) που έχουμε δημιουργήσει στο SOLIDWORKS. Το γεγονός αυτό
το καθιστά ως ένα από τα πιο ανταγωνιστικά
προϊόντα.
Η εταιρεία AlfaSolid, επίσημη αντιπρόσωπος
του SolidCAM στην Ελλάδα και την Κύπρο, πα-
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ρέχει στους πελάτες της την καλύτερη τεχνική
υποστήριξη και αναλαμβάνει τη βελτιστοποίηση του post-processor.
Παρέχοντας μία εύχρηστη και ολοκληρωμένη
λύση, το SolidCAM υποστηρίζει μία πληθώρα
κατασκευαστικών εφαρμογών:
➢ 2.5D Milling
Ισχυρό και εύκολο στην χρήση εργαλείο παραγωγής διαδρομών 2.5 αξόνων
➢ 2.5D Αυτόματη αναγνώριση χαρακτηριστικών & Κατεργασίες
Pockets, Chamfers και Drills – το SolidCAM
AFRM προγραμματίζει αυτόματα σχεδόν όλες
τις κατεργασίες 2.5 αξόνων.

Ιούλιος - Αύγουστος 2018

➢ HSS
Υψηλής ταχύτητας κατεργασία επιφανειών 3D
– Σημαντικό εργαλείο για κάθε μηχανουργείο
➢ HSM - 3D High Speed Machining
Αποδοτικό ξεχόνδρισμα και το πιο ραφιναρισμένο φινίρισμα στις τρισδιάστατες κατεργασίες!
➢ Simultaneous 5-Axis Milling
Εξελιγμένες 5 αξονικές διαδρομές από πολύ
εύκολο περιβάλλον χρήσης
➢ Indexial 5-Axis Milling
Ισχυρό εργαλείο διαχείρισης πολλών αξόνων
για κατεργασίες πολλών προσώπων/φάσεων- εύκολη επιλογή συστήματος συντεταγμένων
➢ Turning
Γρήγορη και αποτελεσματική τόρνευση
➢ Advanced Mill-Turn
Εύκολος προγραμματισμός για πολύπλοκους φρεζό-τορνους πολλών ατράκτων εργαλειοφορέων και αξόνων
➢ Solid Probe
Ενσωματωμένο εργαλείο για ποιοτικό
έλεγχο, μέτρηση και μηδενισμό του αρχικού
κομματιού
➢ iMachining 3D
Καινοτόμο εργαλείο προγραμματισμού 3d
κοπών αυτόματου υπολογισμού συνθηκών
κοπής σύμφωνα με το υλικό διατηρώντας
ομαλή φόρτιση του κοπτικού εργαλείου, 60%
ταχύτερες κοπές ξεχονδρίσματος και βέλτιστη διάρκεια ζωής εργαλείου
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Δελτίο τύπου

Στρατηγική Συνεργασία
Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ και AlfaSolid
Η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.) και η AlfaSolid ανακοινώνουν την έναρξη της
συνεργασίας στην προσπάθεια της πρώτης για
συνεχή βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού διασφαλίζοντας έτσι τους
στόχους της για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος.
Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. επέλεξε το
πανίσχυρο λογισμικό SOLIDWORKS 3D CAD για
την κάλυψη των σχεδιαστικών αναγκών του
οργανισμού και το λογισμικό κατεργασιών
SolidCAM για την ψηφιακή καθοδήγηση των
τριών μηχανών CNC που διαθέτει περνώντας
από τον σχεδιασμό στην παραγωγή με τον
αποδοτικότερο τρόπο.
Στα πλαίσια της συνεργασίας η AlfaSolid ανέλαβε την εκπαίδευση του εξειδικευμένου
προσωπικού της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. στην παραμετρική
σχεδίαση εξαρτημάτων και μηχανισμών με την
χρήση του SOLIDWORKS 3D CAD καθώς και στη
διαδικασία χειρισμού των μηχανών CNC με την
χρήση του SolidCAM. Με το πέρας των εκπαιδεύσεων η AlfaSolid θα παραμείνει στο
πλευρό της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. παρέχοντας τεχνική
υποστήριξη αλλά και εξειδικευμένες υπηρεσίες στην χρήση του SOLIDWORKS 3D CAD.
Σχετικά με τη Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης
Τροχαίου
Υλικού
Σιδηροδρομικού
(Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.)
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή
λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς
και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.
Το προσωπικό συντηρήσεως είναι άρτια εκπαιδευμένο και ευρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναγνώρισης της επαγγελματικής του
επάρκειας και η πιστοποίησή του βάσει των
επιταγών της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και
είναι υπεύθυνο για:
Την Προληπτική συντήρηση – Περιοδικές επισκευές
Αφορά στις περιοδικές επιθεωρήσεις που
λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα ή χιλιομετρικές διανύσεις ή ώρες
λειτουργίας εξαρτημάτων. Αφορούν τόσο ολόκληρα οχήματα ή επιμέρους εξαρτήματα-μηχανισμούς.
Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται
τόσο σε Μηχανοστάσια όσο και σε Εργοστάσια.
Τρέχουσα συντήρηση
Περιορίζεται σε μικροεπεμβάσεις οι οποίες
επιτρέπουν στο τροχαίο υλικό, κινητήριο ή ρυμουλκούμενο, να κυκλοφορήσει χωρίς ανωμαλία μέχρι την επόμενη επιθεώρηση. Οι
εργασίες τρέχουσας συντήρησης λαμβάνουν
χώρα στα Μηχανοστάσια.
Έκτακτες επισκευές
Αναφέρεται σε μεγάλης έκτασης επισκευές
οχημάτων ή συγκεκριμένων μηχανισμών που
έχουν υποστεί φθορές / ζημιές λόγω ατυχημάτων, τεχνικών βλαβών ή άλλων τυχαίων
συμβάντων. Οι εργασίες εκτάκτων επισκευών
λαμβάνουν χώρα στα Εργοστάσια.
Σχετικά με τη AlfaSolid
Η AlfaSolid είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος σε
Ελλάδα και Κύπρο του οίκου Dassault Systèmes
SOLIDWORKS Corporation (Λύσεις SOLIDWORKS
3D CAD, SIMULATION, CFD, οργάνωση PDM και
άλλα), καθώς και των οίκων SolidCAM Ltd (CAM
για CNC προγραμματισμό) και SOLUTIONIX &
FARO Technologies (3D Scanners).

Απώτερος σκοπός της ομάδας AlfaSolid είναι
να προσφέρει στην Ελληνική Βιομηχανία, τις
τεχνολογικές εκείνες λύσεις που τις κάνουν
πιο ανταγωνιστικές, που θα τις επιτρέψουν να
βγάλουν στην αγορά καλύτερα προϊόντα.
Η AlfaSolid παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
• Δομημένους & Εξειδικευμένους Πλήρεις Κύκλους Εκπαίδευσης SOLIDWORKS, SIMULATION, EPDM, SolidCAM κτλ.
• Τεχνική υποστήριξη SolidWorks & λοιπών
εφαρμογών, όπως SolidWorks SIMULATION,
SolidWorks EPDM, DriveWorks κτλ.
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Έργα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης προϊόντων.
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Έργα Οργάνωσης & Διαχείρισης Τεχνικών Δεδομένων,
Προϊόντων & Διαδικασιών Εταιρίας.
• Παροχή σχεδιαστικών & μελετητικών υπηρεσιών μέσω των Ελεύθερων Επαγγελματιών
Μηχανολόγων Σχεδιαστών και συνάμα χρηστών SolidWorks.
• Rapid Prototyping & Reverse Engineering
(Ταχεία πρωτοτυποποίηση & Ανάστροφη μηχανολογία), μέσω των πελατών μας και συνάμα
χρηστών του SolidWorks, οι οποίοι διαθέτουν
τα απαραίτητα μηχανήματα.

Τεύχος 132
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[ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ]

NIMAC ROBOTICS
Εγγύηση για την ομαλή μετάβαση της επιχείρησής
σας στην νέα εποχή της Ρομποτικής!
Η NIMAC ROBOTICS είναι το τμήμα ρομποτικής
της NIMAC GROUP. Το ελληνικό εργοστάσιο με
έδρα το Καβαλάρι Θεσσαλονίκης διαθέτει
μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή μηχανημάτων cnc και αυτοματισμών από το 1977. Τα
ελληνικά μηχανήματα της εταιρίας εξάγονται
σε περισσότερες από 12 χώρες.
Αξιοποιώντας το καταρτισμένο στελεχιακό
δυναμικό της, η NIMAC ROBOTICS απέκτησε
το 2017 την επίσημη αντιπροσωπεία στην Ελλάδα της COMAU, μέλος του FCA GROUP (FIAT
– CHRYSLER).
Διαθέτοντας τη μεγαλύτερη γκάμα ρομποτικών προϊόντων, η COMAU πρωταγωνιστεί
στην παγκόσμια αγορά ρομπότ. Παράλληλα
πρωτοπορεί τόσο στον τομέα των εφαρμογών
για ρομπότ όσο και στην σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή έχοντας δημιουργήσει την Ακαδημία Ρομποτικής COMAU σε
συνεργασία με το Πολυτεχνείο του Τορίνο.
Επιπλέον παρέχει τους πρωτοποριακούς
εξωσκελετούς MATE που διευκολύνουν την
πολύωρη χερωνακτική εργασία.
Η NIMAC ROBOTICS και η COMAU προσφέρουν
ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών από την με-
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λέτη, πώληση, εγκατάσταση και service ρομποτικών εφαρμογών για κάθε επιχείρηση
από την κατασκευαστική βιομηχανία μέχρι τη
βιομηχανία τροφίμων και ποτών.
Η εταιρία προσφέρει ειδικό πακέτο συνεργασίας με system integrators από όλη την Ελλάδα, παρέχοντας εκπαίδευση, βοήθεια στον
προγραμματισμό και επίδειξη λειτουργίας
πάνω σε ρομποτικό βραχίονα που λειτουργεί
μόνιμα στον εκθεσιακό της χώρο.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Παράλληλα με τα ρομποτικά συστήματα
COMAU , η επιχείρηση προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα λογισμικού που διευκολύνουν
τη χρήση των ρομπότ.
-Προγραμματισμός offline με το RoboDK.
Προγραμματισμός για όλα τα γνωστά ρομπότ
της αγοράς. Τρισδιάστατη προσομοίωση. Βιβλιοθήκη με ρομπότ, εργαλεία και εξωτερικούς άξονες.
Ειδικά modules για παλετοποίηση, pick and
place, συγκόλληση και πολλές άλλες εφαρμογές.

Ιούλιος - Αύγουστος 2018

-SPRUTCAM ROBOT.
Το εύχρηστο λογισμικό CAM για όλες τις ρομποτικές εφαρμογές.
Ιδανικό για κατεργασίες φρεζαρίσματος.
Εξαγωγή αρχείων σε όλα τα γνωστά Ρομπότ!

Εκπαίδευση από την NIMAC ROBOTICS.
Συνοψίζοντας, η NIMAC ROBOTICS με όραμα τη
δημιουργία συνεργασιών που αναβαθμίζουν την
ελληνική επιχείρηση, παρέχει ολοκληρωμένες
λύσεις σε εφαρμογές όπως:
Παλετοποίηση, Συγκόλληση, Συσκευασία, Φόρτωση μηχανών CNC, Συναρμολόγηση, Φρεζάρισμα, Bin picking με camera, Αυτόματη
αποθήκευση και μεταφορά με Αυτόνομα οχήματα (AGV).
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MICROSOL:

ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ PINNACLE
Εγκατάσταση δικόλωνου κάθετου κέντρου κατεργασίας του οίκου
PINNACLE
Γράφει ο Χρήστος Καραγιάννης
Microsol

Το δικόλωνο κάθετο κέντρο κατεργασίας Pinnacle DV 2132, εγκαταστάθηκε πρόσφατα με απόλυτη επιτυχία σε γνωστή μηχανική και κατασκευαστική
εταιρεία του ευρύτερου βιομηχανικού τομέα. Πρόκειται για μία CNC εργαλειομηχανή bridge type. Συνδυάζει πλήρως τις δυνατότητες κοπής και υψηλής ταχύτητας κατεργασίας σε ένα. Η σειρά DV14 είναι μία απόλυτα κερδοφόρα επένδυση, αφού ειδικεύεται στην μηχανική ακρίβεια για ιδιαίτερα
βαριά εξαρτήματα.
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[ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΝΕΑ]

Η ειδικά σχεδιασμένη δομή της μηχανής επιτρέπει στο μηχάνημα να
διατηρεί τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια μετά από χρόνια λειτουργίας.
Με τους γραμμικούς οδηγούς κύλισης στους άξονες X, Y, Z, παρέχεται
πλήρης ανθεκτικότητα στη φόρτωση.
Για να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις μεγάλων ταχυτήτων,
υψηλής ακρίβειας, η σειρά DV14 χρησιμοποιεί μία άτρακτο directdrive υψηλής ταχύτητας. Αυτό συνδυάζεται με ένα κιβώτιο ταχυτήτων
υψηλής / χαμηλής ταχύτητας, με ευρεία κλίμακα στροφών. Κάνοντας
έτσι το μηχάνημα ιδανικό για μηχανική κατεργασία υψηλής ταχύτητας.
Επιπλέον, το κιβώτιο ταχυτήτων παρέχει υψηλή ισχύ ροπής, επιτρέποντας στο μηχάνημα να εκτελεί βαριά κοπή με ευκολία. Η κεφαλή
της ατράκτου έχει σχεδιαστεί με προηγμένο σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης, σε συνδυασμό με τη χρήση συσσωρευτή για τον έλεγχο
του υδραυλικού κυλίνδρου, επιτρέποντας στην άτρακτο να κινείται
ομαλά και σταθερά ανά πάσα στιγμή.
Διατίθεται με κοντρόλ Fanuc i series , φάρο τριών χρωμάτων, καθώς
και κεντρικό αυτόματο σύστημα λίπανσης. Το καθαρό βάρος της μηχανής φτάνει τα 24.000 Kgr. Περιλαμβάνεται επίσης σύστημα αντιστάθμισης βάρους κεφαλής με μπουκάλα αζώτου, κυλινδρικούς
γραμμικούς οδηγούς σε X ,Y, Ζ άξονες, όπως και εναλλάκτης θερμότητας στην καμπίνα. Επιπλέον σημαντικό χαρακτηριστικό το ενεργό
ψυγείο ατράκτου, αλλά και το πιστόλι αέρα και ψυκτικού.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
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[ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ]

SprutCAM
Tόρνευση – Φρεζάρισμα &
πολυλειτουργική κατεργασία
Παρουσιάζει η εταιρεία RGcnctech

Η ενότητα Τόρνευσης – Φρεζαρίσματος του SprutCAM περιέχει αποτελεσματικές μεθόδους τόρνευσης
και φρεζαρίσματος για τον προγραμματισμό πολυαξονικής κατεργασίας σε κέντρα Κατεργασίας και
τόρνευσης με αυτόματη) εναλλαγή εργαλείων περιλαμβανομένων των τόρνων CNC ελβετικού τύπου
(μακράς τόρνευσης). Το SprutCAM έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού κέντρων τόρνευσης με επί
πλέον άτρακτο. Επιτρέπει τη δημιουργία προγραμμάτων ταυτόχρονης κατεργασίας περισσοτέρων
κομματιών με πολλαπλά εργαλεία.
Με εύκολη λειτουργία έχει την ικανότητα να προγραμματίζει βαλέτα, συστήματα απομάκρυνσης ετοίμων κομματιών, συστήξεχόνδρισμα, φινίρισμα, δημιουργία αυλάκων, κοπή σπειρώ- ματα τροφοδοσίας, μηχανισμός κεντραρίσματος εργαλείων,
ματος και παραλαβή των ετοίμων κομματιών. Η κατεργασία τόρ- κλπ
νευσης και φρεζαρίσματος είναι η μηχανουργική κατεργασία
ενός κομματιού σε μια εργαλειομηχανή τόρνευσης – φρεζαρίσματος, όπου μετά το δέσιμο του κομματιού εκτελούνται κατεργασίες τόρνευσης και φρεζαρίσματος.

Έλεγχος όλων των μηχανισμών των εργαλειομηχανών
Το SprutCAM επιτρέπει τη δημιουργία προγραμμάτων NC για
όλους τους τύπους των εργαλειομηχανών τόρνευσης και φρεζαρίσματος χωρίς περιορισμό στον αριθμό των αξόνων και των
εκτελεστικών μηχανισμών της εργαλειομηχανής, όπως μύλοι,
κεφαλές τόρνευσης, δευτερεύοντες άτρακτοι τόρνευσης, κα-
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Κατεργασίες τόρνευσης
Το SprutCAM προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών εξωτερικής τόρνευσης, εσωτερικής τόρνευσης, διάτρησης οπών,
περιλαμβανομένων: κύκλων ξεχονδρίσματος, κύκλων φινιρίσματος, κύκλων δημιουργίας αυλάκων, όλων των τύπων
κύκλων κοπής σπειρώματος σε κυλινδρικές και κωνικές επιφάνειες, κατασκευής σπειρωμάτων οιουδήποτε προφίλ με
σταθερό ή εναλλασσόμενο βήμα, κύκλων κατεργασίας οπών
από τους κορυφαίους κατασκευαστές όπως και ειδικά κατασκευασμένα εργαλεία.. Προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη κατεργασία κομματιών με την χρήση του άξονα Β,
παρέχεται στον χρήστη ένας διευκολυντικός μηχανισμός
ελέγχου της γωνίας κλίσης του κοπτικού ως προς την επιφάνεια του κομματιού.

Κατεργασίες φρεζαρίσματος
Υποστηρίζονται όλοι οι τύποι ξεχονδρίσματος και φινιρίσματος
που χρησιμοποιούνται με κανονικές φρέζες.
Το SprutCAM επιτρέπει τη δημιουργία προγραμμάτων NC με
τη χρήση των αξόνων C και Y για κατεργασία με την κύρια
άτρακτο όπως και με δευτερεύουσες ατράκτους, στην εξωτερική περίμετρο του κομματιού όπως και στην επιφάνεια προσώπου. Αν η μηχανή διαθέτει άξονα Β, υποστηρίζεται το
φρεζάρισμα των κομματιών σε κεκλιμένα επίπεδα, όπως και
το πενταξονικό φρεζάρισμα με όλους τους άξονες ταυτόχρονα.
Όταν η μηχανή δεν διαθέτει άξονα Υ, τότε προκειμένου να φρεζαριστεί η οριζόντια επιφάνεια του κομματιού, το SprutCAM
επιτρέπει τον προγραμματισμό σε πολικές συντεταγμένες. Επιπροσθέτως, αν η μηχανή διαθέτει λειτουργίες μετατροπής
συντεταγμένων από Καρτεσιανές σε πολικές, το SprutCAM ενσωματώνει όλες τις αναγκαίες εντολές στο πρόγραμμα κατεργασίας NC. Το κυλινδρικό σύστημα συντεταγμένων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για το φρεζάρισμα κυλινδρικής επιφανείας με
συνεχή κίνηση του άξονα C.

Βοηθητικές εργασίες
Οι σύγχρονες εργαλειομηχανές CNC διαθέτουν μεγάλη ποικιλία διαδικασιών ελέγχου διαφόρων μηχανισμών, όπως μετακίνησης κομματιών από την μία άτρακτο σε άλλη, χρήση
καβαλέτου κουκουβάγιας, σύστημα προώθησης κομματιών,
σύστημα παραλαβής κατεργασμένων, τροφοδότη κομματιών.
Η κάθε μηχανή έχει δικούς της κανόνες και εντολές για τον
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έλεγχο όλων αυτών των μηχανισμών. Το
SprutCAM επιτρέπει στον χρήστη να ορίζει
λειτουργίες ελέγχου των διαφόρων μηχανισμών, να τους απομνημονεύει και να
τους φυλάει για μελλοντική χρήση. Ανάμεσα σε αυτές τις λειτουργίες είναι για
παράδειγμα: η μετακίνηση ενός κομματιού από μια άτρακτο κατεργασίας σε
άλλη, το πιάσιμο του κομματιού από δευτερεύουσα άτρακτο και η αποκοπή του, η
συγκράτησή του με καβαλέτο, η συγκράτηση με κουκουβάγια, η αυτόματη παραλαβή των έτοιμων κομματιών και ο

έλεγχος του συστήματος τροφοδοσίας.
Όλες οι παράμετροι που πρέπει να καθορισθούν για λειτουργίες όπως οι παραπάνω ορίζονται αυτόματα κατά την
δημιουργία του προγράμματος με το
SprutCAM.

Προσομοίωση κατεργασίας
Η προσομοίωση μηχανουργικής κατεργασίας κατά τη δημιουργία του προγράμματος κατεργασίας NC επιτρέπει τον ακριβή
έλεγχο των κινήσεων όλων των μηχανισμών της μηχανής λαμβάνοντας υπόψη

πόσο προεξέχουν τα κοπτικά εργαλεία
από τους μύλους της μηχανής προς αποφυγή συγκρούσεων. Εκτός από την
οπτική παρουσίαση της μηχανουργικής
κατεργασίας του κομματιού, το σύστημα
μπορεί να παρατηρεί όλες τις κινήσεις
των περιφερειακών μηχανισμών που
εκτελούν βοηθητικές λειτουργίες που
όρισε ο προγραμματιστής, όπως τη μετακίνηση κομματιού από την μια άτρακτο
στην άλλη, το πιάσιμο του κομματιού από
βοηθητική άτρακτο και την αποκοπή του,
τη συγκράτηση του κομματιού με καβαλέτο.
Το σύστημα προσομοίωσης της κατεργασίας εκτελεί αυτόματα έλεγχο συγκρούσεων των κοπτικών εργαλείων με τα
συστήματα της μηχανής, όπως και των
διαφόρων συστημάτων μεταξύ τους.
Αν ενδιαφέρεστε να ανακαλύψετε περισσότερα για τις εφαρμογές του SprutCAM
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή με e-mail. Επίσης μπορείτε
να εγκαταστήσετε μια δοκιμαστική έκδοση (30 ημερών με όλες τις δυνατότη-
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Formodal: Νέο καινοτόμο υλικό
για την κατασκευή καλουπιών,
εργαλείων & μηχανημάτων
Από την GE SUPPLIES
Γράφει ο Σταύρος Γκούμας
της GE SUPPLiES
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GE SUPPLIES

Η χρήση αλουμινίου στις μηχανικές κατεργασίες παρουσιάζει μια σειρά πλεονεκτημάτων,
όπως υψηλή θερμική αγωγιμότητα, αναβαθμισμένη ποιότητα κατεργασίας, σταθερότητα
στις διαστάσεις, μικρό βάρος, ενώ παράλληλα το αλουμίνιο διατίθεται σε μια μεγάλη
γκάμα κραμάτων, με αποτέλεσμα να καλύπτεται ένα μεγάλος εύρος αναγκών.
Ωστόσο, η κατασκευή καλουπιών και μοντέλων παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις για
πολύ χαμηλές ανοχές του υλικού, οι οποίες
δεν μπορούν να εξασφαλισθούν με κοινά
αλουμίνια. Αυτό συμβαίνει λόγω των τάσεων
των υλικών και ειδικότερα, λόγω των κρυσταλλικών δομών που έχουν δημιουργηθεί
κατά τη διαδικασία της έλασης κατά μήκος
του υλικού, οι οποίες εκτονώνονται κατά τη
διάρκεια της κατεργασίας.
Στο πρόβλημα της μη εξασφάλισης των απαιτούμενων ανοχών, δίνει την λύση η καινοτόμα σειρά Formodal της Γερμανικής εταιρίας
BIKAR METALLE.
Πρόκειται για αναβαθμισμένα ποιοτικά κράματα αλουμινίου με εξαιρετικές μηχανικές
ιδιότητες λόγω των ειδικών θερμικών επεξεργασιών που έχουν υποστεί.
Η έλλειψη τάσεων σε συνδυασμό με τη μεγάλη σταθερότητα των κραμάτων Formodal,
τόσο κατά όσο και μετά την κατεργασία, δίνει
πλέον τη δυνατότητα κατασκευής ιδιαίτερα
περίπλοκων καλουπιών καθώς και εργαλείων με πολύ μικρές ανοχές.
Ένα τέτοιο κράμα είναι το Formodal 30, το
οποίο είναι χυτό κράμα αλουμινίου και βασίζεται στο γνώριμο κράμα Al Mg 4.5 Mn 0.7
(EN AW-5083).
Το Formodal 30 έχει το επιπλέον πλεονέκτημα
ότι διατίθεται σε πλαναρισμένες πλάκες, ιδιαίτερα επωφελές για την εξοικονόμηση του αντίστοιχου χρόνου και κόστους του πλαναρίσματος
από τον μηχανουργό. Οι πλάκες Formodal 30
καλύπτονται με PVC-φιλμ για τη βέλτιστη

Τεύχος 132

page 47

FORMODAL GE SUPPLIES:NEW ERG 07/09/2018 23:41 Page 48

[ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΝΕΑ]

προστασία των επιφανειών τους. Οι ανοχές
στο πάχος τους είναι ±0,1 mm και η παραλληλότητα κυμαίνεται από 0,13 έως 0,8 mm
ανάλογα με το πάχος της πλάκας.
Τα κράματα αλουμινίου Formodal δημιουργούν τις προϋποθέσεις πιο οικονομικών κατεργασιών, αφού τα ίδια παράγονται πιο
οικονομικά και από τις κοινές πλάκες αλουμινίου, λόγω του ότι δεν περνούν από τη διαδικασία της έλασης. Το αποτέλεσμα είναι ότι
ο πελάτης αγοράζει πλαναρισμένο υλικό με
άριστες ανοχές σε πιο οικονομική τιμή από
κλασικές πλάκες 5083.
Επιπλέον, τα κράματα αλουμινίου Formodal
παραδίδονται στις απαιτούμενες μορφές και
διαστάσεις ανάλογα με την εφαρμογή για την
οποία προορίζονται. Έτσι, το εκάστοτε μηχα-
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νουργείο απαλλάσσεται από το στάδιο της
κοπής.
Ειδικότερα για τις πλαναρισμένες πλάκες
Formodal, αυτές παραδίδονται στο απαιτούμενο πάχος, απαλλάσσοντας το μηχανουργείο από το πλανάρισμα των πλακών.
Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι μειώνονται
οι απαιτούμενοι χρόνοι και τα κόστη των κατεργασιών.
Ο συνδυασμός των προαναφερόμενων χαρακτηριστικών, καθιστά το Formodal ως το
πλέον ιδανικό υλικό για την κατασκευή καλουπιών, εργαλείων ή/και μηχανημάτων.
Ωστόσο, καθοριστικό για την επιλογή του σωστού υλικού είναι η προσδιορισμένη εφαρμογή. Σε ορισμένες εφαρμογές απαιτούνται
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οι μακρο-κρυσταλλικές δομές στο υλικό για
να εξασφαλιστεί η ευκαμψία των προϊόντων,
ενώ σε άλλες εφαρμογές απαιτούνται σκληρότητες που δεν μπορούν να καλυφτούν με
χυτά κράματα.
Για να μάθετε περισσότερα για όλα τα διαθέσιμα κράματα Formodal και την σωστή επιλογή των υλικών κατεργασίας ανάλογα την
εφαρμογή, μπορείτε να επικοινωνήσετε
άμεσα με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της
GE SUPPLiES.
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MOLDEX3D
Εξοικονομώντας περισσότερα από
11.500 $ στα καλούπια για προιόντα
φωτισμού με το Moldex3D
Πελάτης : LMT Mercer Group Inc.
Χώρα : ΗΠΑ
Βιομηχανία : Consumer Products
Λύση : Moldex3D

Γράφει ο Δημήτρης Χορηγάς,
Μηχανικός της EXPERTCAM SOLUTIONS

H LMT Mercer Group είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής
φρακτών βινυλίου και πάνελς στις ΗΠΑ και τον Καναδά, λειτουργώντας 3 εργοστάσια στο New jersey και το Ohio. H LMT
χρησιμοποιεί περισσότερες από 30 injection μηχανές τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμένες με σερβο-ρομποτικά συστήματα. Χρησιμοποιεί το Moldex3D από το 2013 για τη
βελτιστοποίηση της ανάπτυξης προϊόντων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Δύο εξαρτήματα φωτισμού, φτιαγμένα από το ίδιο υλικό, παράχθηκαν
από το ίδιο καλούπι για μείωση του κόστους. Παρ’ όλα αυτά, οι διαστάσεις τους ήταν διαφορετικές, με αποτέλεσμα να έχουν ασύμμετρη
πλήρωση (γέμισμα). Με την βοήθεια του Moldex3D, άλλα προβλήματα όπως η ξαφνική αύξηση του τονάζ και η υπερφόρτωση των καναλιών ψύξης ήταν δυνατόν να εντοπιστούν.
H βελτιστοποίηση των πυλών εισόδου, των καναλιών και του συστήματος ψύξης που επιτεύχθηκε λόγω του Moldex3D, είχε σαν αποτέλεσμα την εξάλειψη της ασύμμετρης πλήρωσης και της ξαφνικής
αύξησης του τονάζ, τη μείωση της απαιτούμενης πίεσης και του χρόνου ψύξης καθώς και της αποτελεσματικότητας του συστήματος
ψύξης και της ποιότητας του προϊόντος. Επίσης επιτεύχθηκε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
• Να είναι ο χρόνος γεμίσματος ίδιος και για τα δύο εξαρτήματα
• Να βρεθούν οι κατάλληλοι συνδυασμοί πυλών εισόδου, καναλιών,
μεγέθους και τοποθεσίας καναλιών ψύξης που θα εξασφαλίζουν την
μικρότερη δυνατή στρέβλωση στα εξαρτήματα
ΛΥΣΕΙΣ
Το Moldex3D προσφέρει την δυνατότητα ανάλυσης για το γέμισμα, σιδέρωμα (packing), ψύξη και στρέβλωση. Tα αποτελέσματα σχεδιαστικών αλλαγών και μετατροπών στις πύλες εισόδου, τα κανάλια και
την ψύξη και τις βελτιώσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα σε χρόνο γεμίσματος, συνολικό χρόνο διεργασίας, αποτελεσματικότητα ψύξης
και ποιότητα τελικού προϊόντος (χωρίς ανεπιθύμητες στρεβλώσεις)
μπορούν να προβλεφθούν από πριν.
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Moldex3D

ΟΦΕΛΗ
• Πέτυχε να μειώσει το απαιτούμενο τονάζ από 225 τόνους σε 175
κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα και τη μείωση του κόστους του προϊόντος
• Πέτυχε να γεμίζουν πλήρως και τα δύο εξαρτήματα σε 1,28 δευτερόλεπτα. Το αρχικό σχέδιο πύλης εισόδου και καναλιών είχε σαν
αποτέλεσμα να γεμίζει το μικρότερο εξάρτημα σε 1,07 δευτερόλεπτα και το μεγάλο σε 1,28.
• Βελτιστοποίησε το σχέδιο του συστήματος ψύξης, με αποτέλεσμα
τη μείωση του συνολικού κύκλου λόγω της μείωσης του κύκλου
ψύξης κατά 12% μειώνοντας ταυτόχρονα τη διαφορά αποτελεσματικότητας της ψύξης από 25% σε 13%.
• Βελτίωσε την ποιότητα των δύο εξαρτημάτων μειώνοντας την
στρέβλωση, κατά 2,56% για το μικρότερο εξάρτημα και 6,18 % για
το μεγαλύτερο.
• Εξοικονόμησε 11.500 $ σε εργασίες για το καλούπι και πρωτότυπα

ΜΕΛΕΤΗ
Ο στόχος είναι η μείωση του κόστους των εξαρτημάτων α) με τη μείωση της απαιτούμενης πίεσης βελτιστοποιώντας την πύλη εισόδου
και τα κανάλια και β) μειώνοντας τον συνολικό χρόνο της διαδικασίας παίρνοντας παράλληλα το βέλτιστο σχέδιο χωρίς στρεβλώσεις
και όλα αυτά να επιτευχθούν πριν την κατασκευή του καλουπιού
ώστε τα έξοδα κατασκευής του αλλά και η ανάγκη για πρωτότυπα
να είναι όσο το δυνατόν μικρότερα.
Χρησιμοποιήθηκε το Moldex3D ώστε να γίνει mesh (πλέγμα) το
μοντέλο που περιλαμβάνει δύο διαφορετικές κοιλότητες σε ένα
καλούπι. Το Moldex3D αποδείχτηκε ένα ισχυρό εργαλείο που εντόπισε προβλήματα όπως ασύμμετρη πλήρωση (γέμισμα), ξαφνική
αύξηση του τονάζ, μεγάλο χρόνο ψύξης, υπερφόρτωση των καναλιών ψύξης και μετατόπιση (στρέβλωση) και των δύο εξαρτημάτων
κατά τον Υ άξονα.
Οι αλλαγές περιλαμβάνουν τη διάταξη των καναλιών και του συστήματος ψύξης όπως εμφανίζεται και εξηγείται στις εικόνες 1 και
2.

Εικόνα 1. Μπορείτε να δείτε τη διαφορά μεταξύ αρχικού και τελικού
σχεδίου

Αρχικό Σχέδιο

Τελικό σχέδιο

Εικόνα 2. Αλλαγμένο σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, το τελικό διαχωρίζει το κανάλι ψύξης στο μεγάλο
εξάρτημα και προσθέτει ένα επιπλέον κανάλι για την κάτω πλευρά του μεγάλου εξαρτήματος

Τεύχος 132
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Όπως εμφανίζεται στα αποτελέσματα του Moldex3D, το μικρότερο εξάρτημα γεμίζει πολύ γρήγορα σε σχέση με το μεγάλο. Το αναθεωρημένο
σχέδιο, αλλάζοντας την πύλη εισόδου και τα κανάλια μεγαλώνει τη διαδρομή ροής του υλικού στο μικρό κομμάτι έτσι ώστε ο χρόνος γεμίσματος
να συγχρονιστεί με του μεγάλου κομματιού (εικόνα 3 δεξιά).

Το επόμενο αποτέλεσμα αφορά τον χρόνο ψύξης, όπου ο ανώτερος χρόνος ψύξης μπορεί να μειωθεί από 21,009 δευτερόλεπτα σε 18,489 μέσω της βελτιστοποίησης της σχεδίασης του
συστήματος ψύξης. Με άλλα λόγια, ο συνολικός χρόνος της διαδικασίας μειώνεται επίσης. Το τελευταίο αποτέλεσμα είναι η
μετατόπιση κατά τον άξονα Υ η οποία αφορά την ποιότητα του
προιόντος σε σχέση με την στρέβλωση. Το αρχικό σχέδιο έχει
μάξιμουμ μετατόπιση 0,1981 mm και 0,6985 mm για το μικρότερο και το μεγαλύτερο εξάρτημα αντίστοιχα. Με το αναθεωρημένο σχέδιο, είμαστε σε θέση να μειώσουμε αυτά τα νούμερα
σε 0,1930 mm και 0,6561 mm.

Εικόνα 4. Οι μετατοπίσεις στον Υ άξονα είναι μικρότερες στα τελικά σχέδια σχετικά με τα αρχικά, τόσο στο
μικρό όσο και στο μεγάλο εξάρτημα
Οι αλλαγές στο σχέδιο επαληθεύθηκαν από τα πραγματικά εξαρτήματα που παρήχθησαν. Κατά τη δοκιμή του αρχικού καλουπιού, οι συνθήκες τις διαδικασίας από το
Moldex3D δόθηκαν στον υπεύθυνο μηχανικό. Ο μηχανικός δημιούργησε ‘λειψά’ αντικείμενα (που δεν γέμισαν πλήρως). Τα λειψά αυτά εξαρτήματα είχαν το πρόβλημα
ακριβώς στα σημεία που εντόπισε και το Moldex3D στα αποτελέσματά του, όπως εμφανίζεται στην εικόνα 5.

Εικόνα 5. Τα δείγματα που κατασκευάστηκαν για τα δύο εξαρτήματα είχαν ακριβώς τα σημεία
ελλιπούς γεμίσματος με αυτά των αποτελεσμάτων της ανάλυσης του Moldex3D
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το πρότζεκτ ήταν επιτυχές αφού και οι δύο στόχοι που τέθηκαν, της μείωσης του κόστους των εξαρτημάτων και της βελτίωσης της ποιότητάς
τους επιτεύχθηκαν. Οι σχεδιαστικές αλλαγές στην πύλη εισόδου και στα κανάλια και η βελτιστοποίηση της διάταξης των καναλιών ψύξης
έγιναν πριν κατασκευαστεί το καλούπι. Με την ευκολία χρήσης που προσφέρει το Moldex3D, διαφορετικά σχέδια αξιολογήθηκαν γρήγορα
ώστε να φτάσουμε στο βέλτιστο αποτέλεσμα, χωρίς να χρειάζονται ακριβές αλλαγές στο καλούπι μετά την κατασκευή του.Με την βελτίωση
των σχεδίων του καλουπιού και των εξαρτημάτων με τη βοήθεια του Moldex3D, μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος κατασκευής του καλουπιού,
η ανάγκη δοκιμών πάνω στο καλούπι, αλλά και το συνολικό κόστος. Πολύ σημαντικό ήταν ότι η σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων του
Moldex3D και των εξαρτημάτων που παρήχθησαν έδειξε ακριβώς ίδια αποτελέσματα.

Η Expertcam Solutions είναι στη διάθεσή σας για μία παρουσίαση του Moldex ή για ένα πραγματικό παράδειγμα σε δικές σας εφαρμογές.
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[ΤΕΧΝΙΚΑ Άρθρα]

Σκληρότητα νερού και
κοπτικό υγρό
Η συνολική απόδοση οποιουδήποτε γαλακτώματος υγρού κοπής εξαρτάται εν
μέρει από την ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του.

Γράφει ο Ν. Νικολάου – υπεύθυνος ανάπτυξης και marketing – τομέας λιπαντικών –
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Η ποιότητα αναφέρεται σε τρία κύρια χαρακτηριστικά του νερού:
• Ελευθερία από βακτηριακή επιμόλυνση
• Ελευθερία από επιμόλυνση σωματιδίων
• Η ποσότητα διαλυμένων αλάτων ασβεστίου
και μαγνησίου, που αναφέρεται ως συνολική
σκληρότητα.
Το νερό που είναι σκληρό περιέχει ενώσεις
ασβεστίου και μαγνησίου. Το νερό της βροχής είναι φυσικά απαλό - περιέχει λίγα ορυκτά. Καθώς όμως διέρχεται από το έδαφος,
μπορεί να συλλέξει ορυκτά, όπως ενώσεις
ασβεστίου και μαγνησίου, από το έδαφος και
από πετρώματα που συναντά.
Εάν το νερό της βροχής περνά μέσα από μαλακούς βράχους όπως κιμωλία ή ασβεστόλιθο, παραλαμβάνει τα παραπάνω ορυκτά.
Εάν περάσει μέσα από σκληρούς βράχους,
όπως ο γρανίτης ή τα πετρώματα, δεν συλλέγει αυτά τα μέταλλα και έτσι παραμένει μαλακό.

1

Σημείωση: υπενθυμίζεται, ότι η συμπλήρωση πρέπει να γίνεται πάντα αφαιρώντας μέρος του υπάρχοντος διαλύματος και προσθέτοντας έτοιμο παρασκευασμένο διάλυμα - χαμηλότερης φυσικά συγκέντρωσης από το διάλυμα εντός της δεξαμενής – και όχι με σκέτο νερό
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Σκληρότητα νερού

Ποιότητα νερού δικτύου
Το νερό του δημόσιου δικτύου πληρεί κατά
κανόνα συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας,
ωστόσο η συνολική σκληρότητα αυτών των
υδάτων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη τη χώρα. Περιοχές όπου τροφοδοτούνται με πολύ νερό από υπόγειους
υδροφόρους ορίζοντες που βρίσκονται σε
έδαφος πλούσιο σε ασβέστιο, τείνουν να
έχουν υψηλά επίπεδα ολικής σκληρότητας,
ενώ σε διαφορετική περίπτωση έχουν σχετικά μαλακό (ή χωρίς ορυκτά) νερό.
Ιδανική σκληρότητα νερού
Η συνολική σκληρότητα του νερού μετριέται
συνήθως σε ppm (μέρη ανά εκατομμύριο).
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ιδανική σκληρότητα νερού για την προετοιμασία υγρού
κοπής είναι περίπου 90 ppm. Εάν το νερό
είναι πιο μαλακό από αυτό, τότε μπορεί να
υπάρξει πρόβλημα υπερβολικού αφρισμού.
Εάν η συνολική σκληρότητα αυξάνεται πάνω
από αυτό το επίπεδο, μπορεί να προκύψουν
άλλα προβλήματα, όπως θα δούμε παρακάτω.
Επιδράσεις του σκληρού νερού
Όσο αυξάνεται η σκληρότητα του νερού, η
απόδοση του υγρού τείνει να διακυβεύεται,
ιδιαίτερα αν η σκληρότητα υπερβαίνει τα 300
ppm. Τα υψηλά επίπεδα ανόργανων συστα-

τικών σκληρότητας στο νερό θα επηρεάσουν
τόσο την απόδοση όσο και τη διάρκεια ζωής
του διαλύματος, διότι αυτά τα ορυκτά αντιδρούν με τους χημικούς γαλακτωματοποιητές και προκαλούν αστάθεια του
γαλακτώματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
κακή απόδοση κοπής, μειωμένη προστασία
από τη διάβρωση και τάση για διάσπαση του
ρευστού (διαχωρισμός του λαδιού από το
νερό). Τα ορυκτά αυτά μπορούν επίσης να
αντιδράσουν με διάφορα άλλα πρόσθετα και
να οδηγήσουν στη δημιουργία αδιάλυτων λιπαρών ουσιών και αφρού.
Τα περισσότερα ρευστά κοπής έχουν τέτοια
σύσταση, ώστε να μπορούν αρχικά να αντιμετωπίσουν ακόμη και το πιο σκληρό νερό. Τα
πραγματικά προβλήματα όμως ξεκινούν
καθώς αυξάνονται τα επίπεδα των ορυκτών
λόγω της ανάγκης συνεχούς συμπλήρωσης
των συστημάτων με φρέσκο υγρό.
Η ανάγκη συμπλήρωσης προκύπτει λόγω
απώλειας του υγρού μαζί με τα απόβλητα
κοπής (γρέζια) και επίσης από την εξάτμισης
της υγρής φάσης λόγω θερμότητας. Λόγω της
εξάτμισης, τα ορυκτά σκληρότητας συγκεντρώνονται όλα στο υπόλοιπο υγρό που απομένει και στη συνέχεια, καθώς συμπληρώνεται
το σύστημα με φρέσκο υγρό , προστίθενται νέα
ορυκτά από το υγρό τροφοδοσίας. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με κάθε συμπλήρωση,

αυξάνοντας σταδιακά τη συνολική σκληρότητα
του υγρού.
Ο ρυθμός με τον οποίο η συνολική σκληρότητα αυξάνεται θα ποικίλει από μηχανή σε
μηχανή και θα εξαρτάται από παράγοντες
όπως η αρχική ποιότητα του νερού, η ποσότητα του ρευστού που απομακρύνεται με τα
απόβλητα (γρέζια), η ποσότητα θερμότητας
που παράγεται κατά τη διαδικασία κατεργασίας και τέλος ο σχεδιασμός της δεξαμενής
λαδιού.
Τι πρέπει να κάνει ο χρήστης
Για τους παραπάνω λόγους, η μέτρηση της
σκληρότητας του νερού τροφοδοσίας και του
τελικού γαλακτώματος έχει καθιερωθεί σαν
μία από τις απαραίτητες διαδικασίες κατά τη
χρήση υγρών κοπής. Πρέπει να γίνεται ανά
τακτά διαστήματα – ιδιαίτερα στην περίπτωση
που δεν χρησιμοποιείται νερό του δημόσιου
δικτύου - για να διαπιστώνονται τυχόν αυξομειώσεις των μετρήσεων.
Όπου η απόδοση του ρευστού κοπής υποβαθμίζεται από την ποιότητα των υδάτων, είναι
μερικές φορές οικονομικά αποδοτικό να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης απιονισμένου
νερού. Ωστόσο η ελαχιστοποίηση των σχετικών προβλημάτων επιτυγχάνεται με τη
χρήση ειδικών υγρών κοπής, σχεδιασμένων
για σκληρό νερό.

Τεύχος 132
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• ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ &
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
• ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ INJECTION
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ENTYΠΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ: 50€/χρόνο
Online συνδροµή: 30€/χρόνο
ENTYΠΗ & Online: 70€/xρόνο

LICATIONS
PUB
- Καλέστε µας στο τηλ 210 4970720 για ανανέωση ή καινούργια συνδροµή
- Κατεβάστε την εφαρµογή µας για mobile συσκευές µέσω google ή app store, κάντε εγγραφή στο newsletter
και αποκτήστε έκπτωση 20% στις συνδροµές και 10% στα ετήσια διαφηµιστικά προγράµµατα
- Στείλτε µας τα στοιχεία σας µέσω της φόρµας επικοινωνίας µας από το site µας www.moisiadis-publications.gr
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[ΤΕΧΝΙΚΑ Άρθρα]

Υδατοδιαλυτά
λιπαντοψυκτικά
Γράφει ο Κώστας Παπαγιάννης
της εταιρείας Dynateco S.A.

Από την DYNATECO Α.Ε.

Εισαγωγή στη χημεία και παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση
Τι είναι ένα ψυκτικό γαλάκτωμα;
Ένα ψυκτικό γαλάκτωμα δεν είναι διαλυτό στο νερό - είναι μια πολύ λεπτή διασπορά σταγονιδίων ελαίου στο νερό
Το μέγεθος των σταγονιδίων καθορίζει την εμφάνιση του γαλακτώματος. Μεγάλο μέγεθος
σταγονιδίων δίνει γαλακτώδη αδιαφανή εμφάνιση, ενώ το μικρό μέγεθος σταγονιδίων δίνει
μια διαφανή εμφάνιση. Τα πολικά επιφανειοδραστικά και οι γαλακτωματοποιητές προσκολλώνται στα σταγονίδια ελαίου.
Το γαλάκτωμα σταθεροποιείται από τα προκύπτοντα ηλεκτροστατικά φορτία στα σταγονίδια.
Αυτό ονομάζεται γαλάκτωμα ελαίου σε νερό.
Το νερό είναι η συνεχής φάση. Το λάδι είναι η διασκορπισμένη φάση

Τι είναι το συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό;
Τα υδατοδιαλυτά ψυκτικά μέσα μπορούν να έχουν έως και 20 πρόσθετες ουσίες σε πολύπλοκες φόρμουλες.
Η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου ψυκτικού μέσου είναι ένα από τα πιο εξειδικευμένα καθήκοντα της βιομηχανίας ειδικών λιπαντικών
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[ΤΕΧΝΙΚΑ Άρθρα]

Οι κύριες λειτουργίες ενός υδατοδιαλυτού ψυκτικού υγρού

Χημεία πρόσθετων λίπανσης

• Ψύξη του εργαλείου και του δοκιμίου
- Το νερό είναι 10 φορές καλύτερο στη μεταφορά θερμότητας από
ένα αμιγές έλαιο
-Λίπανση για φινίρισμα επιφάνειας και διάρκεια ζωής εργαλείου
-Το νερό δεν έχει ιδιότητες λίπανσης, επομένως χρειάζεται πρόσθετα
• Εξαγωγή ρινισμάτων
- Διατηρεί τα μηχανήματα καθαρά και απαλλαγμένα από ακαθαρσίες και ρινίσματα
• Αναστολή διάβρωσης
- Προστασία μηχανών και εξαρτημάτων

• Μόνο ορυκτέλαιο
- Για γενικές εφαρμογές ελαφρού φορτίου

Κύριοι τύποι ψυκτικών συνθέσεων
• Ημι-συνθετικά μικρο-γαλακτώματα : Χαμηλή περιεκτικότητα σε
έλαιο (5-30%) - Διαφανής εμφάνιση
• Υψηλής λίπανσης μακρο-γαλακτώματα: Υψηλή περιεκτικότητα σε
λάδι και πρόσθετα (40-60%) - Εμφάνιση γάλακτος
• Συνθετικά ψυκτικά μέσα: Χωρίς Ορυκτέλαιο - Πλήρως διαλυτό
στο νερό. Συχνά χρησιμοποιούν υδατοδιαλυτά πολυμερή για την
παροχή λιπαντικότητας

Προστασία βακτηριδίων - Συμβατικά προϊόντα έναντι νέων
τεχνολογιών - βιοσταθερών προϊόντων
• Συμβατική χημεία
- Παλιά τεχνολογία
- Προστατεύεται μόνο από ένα βιοκτόνο
- Σχετικά μικρή διάρκεια ζωής σαπουνελαίου
• Βιοσταθερή χημεία
- Προστατεύει από βακτήρια χωρίς να βασίζεται σε βιοκτόνα
- Παράγει πιο σταθερά γαλακτώματα με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής
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• Πολικά πρόσθετα
- Π.χ. φυτικά έλαια και συνθετικοί εστέρες
- Υψηλότερη λιπαντικότητα για μεσαίες εφαρμογές
• Ακραίες πιέσεις
-Πρόσθετα θείου και φωσφόρου
- Αντιδρούν με το μέταλλο για να μειώσουν τις δυνάμεις κοπής
- Για εφαρμογές βαρέως τύπου
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[ΤΕΧΝΙΚΑ Άρθρα]

Τα πρόσθετα λίπανσης στα υγρά επεξεργασίας μετάλλων λειτουργούν ως παράγοντες για τη μείωση των δυνάμεων κοπής.
Οι παράγοντες αυτοί αντιδρούν με τις μεταλλικές επιφάνειες
για να σχηματίσουν ένα μοριακό στρώμα χαμηλής διάτμησης.
Οι δυνάμεις τριβής μειώνονται και η συγκόλληση του υλικού
τεμαχίου στο εργαλείο επίσης μειώνεται.
Οι πρόσθετες αυτές ύλες είναι αποτελεσματικές σε διαφορετικές θερμοκρασίες εργαλείων / τεμαχίων.
Τα πρόσθετα συνεργάζονται για να μεγιστοποιήσουν το εύρος
δραστηριότητας

Γιατί να χρησιμοποιείτε υδατοδιαλυτά ψυκτικά υγρά;
- Οι ιδιότητες ψύξης του νερού είναι απαραίτητες για τις εργασίες
υψηλής ταχύτητας για την αποφυγή του καπνού και της φωτιάς.
- Τα υγρά με βάση το νερό είναι πολύ πιο ευχάριστα στη χρήση.
- Το περιβάλλον εργασίας είναι καθαρότερο και ασφαλέστερο.
- Η κάπνα στην ατμόσφαιρα είναι πολύ μικρότερη.
- Τα δάπεδα είναι λιγότερο ολισθηρά.
- Το κόστος λειτουργίας είναι χαμηλότερο.
- Αλλά…Οι ψυκτικές ουσίες είναι πολύπλοκα προϊόντα και χρειάζονται πολύ περισσότερη συντήρηση.

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των υγρών που
χρησιμοποιούνται
Υπάρχουν 4 κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:
1. Μολύνσεις λαδιών απόρριψης - Διαρροές υδραυλικών, γλιστρόλαδων και λιπαντικών
2. Μικροβιολογική μόλυνση - Βακτήρια και μύκητες
3. Ποιότητα νερού - Συγκέντρωση άλατος νερού
4. Άνθρωποι - Πώς διαχειρίζονται τα υγρά στο μηχανουργείο

• Η κατανάλωση των προϊόντων αυξάνεται
• Απαιτείται περισσότερος καθαρισμός
Η λύση
Σταματήστε τις διαρροές εάν είναι δυνατόν, διαφορετικά χρησιμοποιήστε διαχωριστή ελαίου ή άλλο μηχάνημα περισυλλογής λαδιών από σαπουνέλαια

Οι επιπτώσεις των μικροοργανισμών
Ένα γαλάκτωμα ψυκτικού μέσου
είναι το τέλειο μέσο για την
ανάπτυξη μικροοργανισμών.
Βρίσκουν το δρόμο τους στο
ψυκτικό από το περιβάλλον και
μπορούν να αναπτυχθούν σε
μεγάλους αριθμούς. Τρέφονται
με τα ακριβά μας πρόσθετα.
Οι μικροοργανισμοί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη διαμόρφωση και διαχείριση ψυκτικών υγρών.

Οι επιδράσεις του λαδιού απόρριψης
- Το απορριπτέο έλαιο λειτουργεί με δύο τρόπους για να προκαλέσει βλάβη στο γαλάκτωμα.
- Γίνεται εν μέρει γαλακτωματοποιήσιμο μέσα στο ψυκτικό
- Λειτουργεί ως διαλύτης για τον διαχωρισμό των ελαίων και των
ελαιωδών προσθέτων
Οι επιπτώσεις του λαδιού απόρριψης είναι
• Μειωμένη διάρκεια ζωής εργαλείου καθώς το εργαλείο υπερθερμαίνεται
• Περισσότερη ομίχλη και καπνός
• Περισσότερα προβλήματα βακτηρίων
• Λιγότερο αποτελεσματικό φιλτράρισμα
• Ασταθή γαλακτώματα
• Περισσότερα υπολείμματα στις μηχανές
• Η διάρκεια ζωής του ψυκτικού μειώνεται
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Υψηλά επίπεδα μόλυνσης μπορούν να προκαλέσουν
• Διάβρωση
• Αναπνευστικούς κινδύνους για την υγεία των χειριστών
• Κακές μυρωδιές
• Μπλοκαρισμένα φίλτρα και σωληνώσεις
• Χαμηλό PΗ και διαχωρισμό γαλακτώματος
• Σύντομη διάρκεια ζωής σαπουνελαίου και υψηλό κόστος διάθεσης
για επεξεργασία αποβλήτων
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[ΤΕΧΝΙΚΑ Άρθρα]

Τα βακτήρια μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα με κακή
διαχείριση ψυκτικού μέσου
Υπό τέλειες συνθήκες ένα βακτήριο μπορεί να αναπαράγει κάθε
15 λεπτά, έναν οργανισμό = 2 δισεκατομμύρια (109) οργανισμούς μετά από 8 ώρες
• 103 θεωρείται μικρή ανάπτυξη
• 104 -105 είναι μέτρια ανάπτυξη
• Το 106+ είναι έντονη ανάπτυξη
Μια ξαφνική πτώση στο pH δείχνει ότι έχουμε ένα πρόβλημα
βακτηρίων και πρέπει να κάνουμε κάποια δράση

Οι μύκητες τείνουν να αναπτύσσονται πρώτα έξω από το
ψυκτικό
Δημιουργούν φιλμ σαν καουτσούκ σε σωλήνες,
επιφάνειες μηχανών και φίλτρα.
Αν ανιχνεύσουμε μύκητες στο ψυκτικό υγρό τότε μπορεί να
έχουμε πρόβλημα συντήρησης κάπου στο μηχάνημα.
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[ΤΕΧΝΙΚΑ Άρθρα]

Σκληρότητα νερού
Το νερό προετοιμασίας είναι συνήθως 90-95% της σύνθεσης του γαλακτώματος κατά τη χρήση και η περιεκτικότητα σε άλατα (σκληρότητα) είναι κρίσιμη για την απόδοση. Η σκληρότητα του νερού είναι η
περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα και περιλαμβάνει ιόντα ασβεστίου, μαγνησίου καθώς και χλωριούχα και θειικά ιόντα.Η σκληρότητα του νερού είναι ένας βασικός παράγοντας επιλογής για ένα
ψυκτικό υγρό.

Η συνολική σκληρότητα του νερού μετριέται ως σκληρότητα βαθμών
ή σε ppm ανθρακικού ασβεστίου.
Υπάρχουν 3 μονάδες που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη
• Γερμανικοί βαθμοί σκληρότητας, DH (1 βαθμός DH = 17ppm CaCO3)
• Γαλλικοί βαθμοί σκληρότητας, FH (1 βαθμός FH = 10 ppm CaCO3)
Διαμορφώνουμε τα προϊόντα ανάλογα με τη σκληρότητα
του νερού προετοιμασίας
Το σκληρό νερό περιέχει υψηλό επίπεδο αλάτων νερού τυπικά> 20FH
Οι πηγές λαμβάνονται κανονικά από κάτω από το έδαφος
Η συγκέντρωση του άλατος αυξάνεται στο ψυκτικό υγρό καθώς
το νερό εξατμίζεται και προκαλεί διάφορα προβλήματα
Προβλήματα που προκαλούνται από τη συσσώρευση άλατος σκληρού νερού είναι:
• Διαχωρισμός ή απώλεια ελαίου από το γαλάκτωμα
•Διάβρωση εξαρτημάτων και μηχανών
• Φραγή των σωληνώσεων
• Κολλώδη υπολείμματα
• Σχηματισμός σάπωνα λιπαρών οξέων
• Φραγή φίλτρων
Το μαλακό νερό περιέχει ένα χαμηλό επίπεδο αλάτων νερού
τυπικά <10FH
Οι πηγές προέρχονται συνήθως από ποτάμια / δεξαμενές
Προβλήματα που προκαλούνται από μαλακό νερό είναι
• Αφρός
• Απώλεια πίεσης ψυκτικού μέσου
• Κακή δυνατότητα φιλτραρίσματος
Μια ιδανική ποιότητα νερού προετοιμασίας για τις περισσότερες
εφαρμογές θα είναι περίπου 10FH (6DH, 100ppm)
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Σκληρότητα Νερού

DH

FH

ppm CaCO3

Μαλακό νερό

<8

<15

<150

Μεσαίο νερό

8 -18

15-30

150-300

Σκληρό νερό

>18

>30

>300

Άνθρωποι, βασική διαχείριση υγρών
• Μόλυνση • Συγκέντρωση • pΗ • Έλεγχο βακτηρίων
• Έλεγχο σκληρότητας νερού • Χρήση συστημάτων καθαρισμού
• Μίξη • Χρήση των βιοκτόνων και αντιαφριστικών σωστά
• Φιλτράρισμα • Φροντίδα του δέρματος • Ποιότητα αέρα
Διαχείριση ψυκτικών στον χώρο του μηχανουργείου.
Οι καλές πρακτικές εργασίας είναι κρίσιμες για την καλή απόδοση
του ψυκτικού υγρού.
Η μόλυνση από τους χειριστές ενθαρρύνει τους μικροοργανισμούς
να αναπτυχθούν
Καφές / σάντουιτς
Χαρτί / κουρέλια / άκρα τσιγάρων
Αλλα!

Τα σκουπίδια πηγαίνουν
στον κάδο,
όχι στο ψυκτικό μας
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[ΤΕΧΝΙΚΑ Άρθρα]

Διατηρήστε τη συγκέντρωση του γαλακτώματος εντός των καθορισμένων ορίων
Ένα διαθλασίμετρο είναι το ιδανικό εργαλείο για ελέγχους
Η ανάγνωση πρέπει να είναι απότομη και καθαρή, εάν είναι θολή, τότε μπορεί να υπάρχει
απορριπτέο έλαιο ή πρόβλημα σταθερότητας.
Τα προϊόντα έχουν διαφορετικούς συντελεστές συγκέντρωσης (διαθλασιμετρικοί παράγοντες)
Βεβαιωθείτε ότι οι χειριστές των εργαλειομηχανών κατανοούν το ότι
% BRIX δεν σημαίνει % συγκέντρωση.

Εάν η συγκέντρωση γίνει πολύ υψηλή
• Ο αφρισμός αυξάνεται
• Μεγάλο κόστος χρήσης
• Ερεθισμός του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος μπορεί να παρατηρηθεί σε
ευαίσθητα άτομα
Εάν η συγκέντρωση γίνει πολύ χαμηλή
• Τα βακτήρια μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα
• Κίνδυνος διάβρωσης
• Κακή απόδοση κοπής
• Σύντομη ζωή σαπουνελαίου
Η μέτρηση του pH δίνει μια ένδειξη της κατάστασης των
υγρών. Τα βακτήρια και οι μύκητες παράγουν οξέα που
μειώνουν το pH του γαλακτώματος.
Μια απότομη πτώση στο pH σημαίνει υψηλά επίπεδα βακτηριδίων, να λάβετε άμεση δράση, μην περιμένετε για
επίσημες αναλύσεις.

Κανόνες για την ανάμειξη ψυκτικών υγρών
Τι να κάνετε
• Διατηρείτε το συμπυκνωμένο προϊόν μεταξύ 5ºC και 35ºC
• Χρησιμοποιήστε μια αξιόπιστη μονάδα ανάμιξης
• Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό, μη μολυσμένο νερό
• Πάντοτε να προσθέτετε διαλυτό συμπυκνωμένο ελαίου σε νερό και όχι ανάποδα
• Αποφύγετε τη μόλυνση
• Ελέγξτε τη συγκέντρωση με το διαθλασίμετρο μετά την ανάμειξη
• Χρησιμοποιήστε νερό και συμπυκνωμένο προϊόν παρόμοιας θερμοκρασίας
Τι να μην κάνετε
• Αναμίξετε διαφορετικά διαλυτά έλαια
• Συμπληρώσετε καθαρό νερό, μόνο σαπουνέλαιο που έχετε ετοιμάσει ξεχωριστά
• Προσπαθήσετε να αναμίξετε πολύ κρύο συμπυκνωμένο προϊόν, αφήστε τα δοχεία να φθάσουν στη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τη
χρήση
Χρήση καθαριστικών μηχανών
Τα καθαριστικά μηχανών καταστρέφουν μικροοργανισμούς και μαλακώνουν υπολείμματα για να εξασφαλίσουν ότι το νέο ψυκτικό υγρό
θα ξεκινήσει να λειτουργεί σωστά.
Η έλλειψη χρήσης σημαίνει μικρότερη διάρκεια ζωής του σαπουνελαίου

page 72

Ιούλιος - Αύγουστος 2018

DYNATECO article:NEW ERG 07/09/2018 01:15 Page 73

DYNATECO article:NEW ERG 07/09/2018 01:15 Page 74

[ΤΕΧΝΙΚΑ Άρθρα]

Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται για νέα γεμίσματα.
Χρησιμοποιούνται σε συγκέντρωση, συνήθως 2-4% και κυκλοφορία με το παλαιό ψυκτικό μέσο για 24 έως 48 ώρες
Με αυτόν τον τρόπο η παραγωγή συνεχίζεται χωρίς να χαθεί χρόνος. Μετά το πέρας της απαραίτητης ανά-κυκλοφορίας αδειάστε και
ξεπλύνετε τη δεξαμενή. Επαναπληρώστε με προ-αναμεμιγμένο
ψυκτικό μέσο σε σωστή συγκέντρωση

τρέπουν την δίοδο ουσιών στο δέρμα
• Η καλή καθαριότητα βοηθά στην αποφυγή μόλυνσης και
βακτηρίων
• Φιλτράρετε τον αέρα ή αφαιρέστε την κάπνα/ομίχλη με αποτελεσματικό εξοπλισμό
• Κυβερνητικές οδηγίες είναι διαθέσιμες από τα Δελτία Δεδομένων
Ασφαλείας των κατασκευαστών

Υγεία και ασφάλεια, μερικά βασικά στοιχεία
• Χειριστείτε τα συμπυκνώματα με σωστά προστατευτικά ρούχων,
συμπεριλαμβανομένων των γαντιών και της προστασίας των
ματιών
• Διατηρήστε τη σωστή συγκέντρωση γαλακτώματος και την καλή
κατάσταση
• Κρατήστε τη βρωμιά και τα λεπτά σωματίδια σε χαμηλό επίπεδο
με καλό φιλτράρισμα
• Η προσωπική υγιεινή σημαίνει τακτική χρήση σωστών κρεμών
δέρματος. Υπάρχουν ειδικές κρέμες για μηχανουργούς που απο-

DYNATECO AE - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Houghton International
Όμιλος Houghton Πρωτοπόρος σε Λιπαντικά &
Χημικά Κατεργασίας Μετάλλων
Η Houghton International που ιδρύθηκε το 1865, έχει αναδειχθεί παγκόσμια ηγέτιδα στην παραγωγή υγρών κατεργασίας μετάλλου για την
παραγωγή οχημάτων, χάλυβα και αλουμινίου και με ποικιλία άλλων
κλάδων πελατών της βιομηχανίας.
Διαθέτει εργοστάσια, κέντρα διανομής και εργαστήρια σε πάνω από 50
χώρες και από το 2013 είναι μέλος του Ομίλου Gulf Oil.

Προϊόντα & Αγορές
Η Houghton προσφέρει σειρές εξειδικευμένων ρευστών κατεργασίας
μετάλλου για όλες τις εφαρμογές, αρχίζοντας από πρωτογενή παραγωγή μέχρι διαμόρφωση και φινίρισμα.
Παρέχει όλους τους τύπους ειδικών προϊόντων, που επιτρέπουν στην
παραγωγή να φθάσει την ανώτερη απόδοση. Τα προϊόντα της καλύπτουν τις ανάγκες παραγωγής οχημάτων, της αεροναυπηγικής, της
υποθαλάσσιας εξόρυξης, της έλασης χάλυβα, χαλκού & αλουμινίου,
των ορυχείων κ.ά
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Οι κατηγορίες προϊόντων είναι:
• Δυσανάφλεκτα & άφλεκτα υδραυλικά
• Υδατοδιαλυτά ρευστά κοπής
• Αυτούσια λάδια κοπής
• Καθαριστικά Μετάλλων
• Προστατευτικά Μετάλλων
• Λιπαντικά
• Ρευστά έλασης
• Ρευστά ψυχρής διαμόρφωσης
• Ρευστά σφυρηλάτησης
• Ρευστά θερμικών κατεργασιών
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[ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ]

EMCO: 5ΑΞΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ECOMILL
ROUTIS CNC MACHINING
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EMCO

5αξονικό moving column κέντρο κατεργασίας τοποθετήθηκε από
την εταιρία ROUTIS CNC MACHINING σε εργοστάσιο κατασκευής μηχανημάτων βαριάς βιομηχανίας.
Εργαλειομηχανή βιομηχανικών εφαρμογών που προσφέρει υψηλές επιδόσεις και αποδοτικότητα, αφού εκμεταλλεύεται τις μεγάλες διαδρομές των αξόνων, τον 4ο άξονα (διαιρέτη 1200 x 1200),
και την κεφαλή η οποία τοποθετείται στο χώρο κάθε 0,001 mm!
Με τα εξελιγμένα drives και τον controller της Heidenhain η εργαλειομηχανή καταναλώνει τουλάχιστον 20% λιγότερη ενέργεια.
Η κατασκευή με δομή πλαισίου από ηλεκτροσυγκολλημένο χάλυβα δίνει αντοχή στην κάμψη, στην στρέψη και τους κραδασμούς
όπως επιτυγχάνεται και η μέγιστη γεωμετρική και θερμική σταθερότητα της εργαλειομηχανής.
Στον Υ άξονα χρησιμοποιούνται 4 linear για ακόμη περισσότερη
ακρίβεια και ακαμψία. Ακόμη η κεφαλή είναι υδρόψυκτη με λίπανση αέρος-λαδιού και δυνατότητα περιστροφής ±180º σε
360.000 θέσεις.

Άξονες
Άξονας Χ
Άξονας Υ
Άξονας Ζ
Feed Rate αξόνων
Κεφαλή
Εύρος Περιστροφής
Μεγ. Δύναμη S1/ S6
Μεγ. Ροπή S1/ S6
Ταχύτητα
Περιστροφής
Τύπος Εργαλείου

10.000 mm
1.300 mm
2.500 mm
30 m/min

± 180°
60 / 75 kW
600 / 750 Nm
6000 rpm
SK 50 DIN 69871

Controller

Heidenhain
iTNC 530HSCI

Αριθμός εργαλείων

40 /60

Σύστημα Ψύξης
Χαμ. Πίεση
Υψ. Πίεση

28 l/min / 6 bar
20 l/min / 20 bar

Τεύχος 132
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ALFASOLID SOLIDWORKS
Περισσότερα από 50 εργαλεία παραγωγικότητας myCADtools για να
κάνετε το SOLIDWORKS πιο παραγωγικό από ποτέ!
Η AlfaSolid με τη λύση myCADtools, σας παρέχει ένα ολοκληρωμένο
πακέτο με περισσότερα από 50 εργαλεία παραγωγικότητας, πλήρως
ενσωματωμένα στο περιβάλλον εργασίας του SOLIDWORKS.
Απευθύνεται σε όλους
τους σχεδιαστές CAD
του τμήματος έρευνας
και ανάπτυξης που
θέλουν να είναι πιο
παραγωγικοί και αποτελεσματικοί στην καθημερινή χρήση του SOLIDWORKS.
Σας παραθέτουμε ήδη τρία εργαλεία από αυτά:
- Το εργαλείο Curve Equation
- Το εργαλείο Drive Assembly
- Το εργαλείο Scale Dimension

CurveEquation

Για τον σχεδιασμό καμπυλών στο SOLIDWORKS, δεν χρειάζεται πλέον
φύλλο Excel για την δημιουργία ΧΥΖ σημείων. Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε την καμπύλη άμεσα μέσα στο περιβάλλον του SOLIDWORKS όσο πολύπλοκη και να είναι. Επιπρόσθετα μπορείτε να
αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε όλες τις εξισώσεις σε βιβλιοθήκη
για ευκολότερη και γρηγορότερη πρόσβαση.

DriveAssembly
Αυτόματη δημιουργία 2D και 3D
καμπυλών από καρτεσιανές και
πολικές παραμετρικές εξισώσεις.
Το εργαλείο CurveEquationσας
επιτρέπει να δημιουργήσετε εύκολα και γρήγορα 2D και 3D
καμπύλες άμεσα από μαθηματικές εξισώσεις σε περιβάλλον
part ή assembly .

Βασικά Χαρακτηριστικά
 Παραμετρικές εξισώσεις:
• Καρτεσιανές
• Πολικές
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 Διαχείριση του διαστήματος και της κλίσης της παραμέτρου
 Δημιουργία:
• Σημεία
• 2D sketch καμπύλες
• 3D sketch καμπύλες
• 3D καμπύλες
 Επιλογή δημιουργίας συστήματος συντεταγμένων
 Διαμορφώσιμη βιβλιοθήκη εξισώσεων/καμπυλών
 Εξαγωγή σημείων σε μορφή Excel

Ιούλιος - Αύγουστος 2018

Προσομοίωση της
συμπεριφοράς ενός
μηχανισμού ή εξαρτήματος τροποποιώντας
διαστάσεις
Το εργαλείο DriveAssembly σας επιτρέπει να μεταβάλετε τις
διαστάσεις ενός συναρμολογήματος (Assembly) για τον έλεγχο της κινηματικής των
εξαρτημάτων του ή απλά για την τροποποίηση των διαστάσεων ενός
εξαρτήματος ή σχεδίου. Ελέγχοντας το εύρος τιμών μιας διάστασης,
μπορείτε αυτόματα να υπολογίσετε άλλες εξαρτώμενες διαστάσεις,
σημειακές τροχιές, όγκους, συγκρούσεις.

Βασικά Χαρακτηριστικά
 Επιλογή μιας ή περισσότερων διαστάσεων ελέγχου
• Αρχική τιμή
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Δελτία τύπου

• Τελική τιμή
• Υπολογιστικό βήμα
 Δημιουργία πίνακα τιμών εξαρτώμενων
διαστάσεων
• Μορφή Excel ή Text
 Δημιουργία καμπύλης διαδρομής
 Υπολογισμός συγκρούσεων μεταξύ εξαρτημάτων σε κάθε βήμα
 Δημιουργία ενδιάμεσων θέσεων για τα
εξαρτήματα
 Δημιουργία envelope για ένα σύνολο
εξαρτημάτων

λουθώντας ταυτόχρονα τις μεταβολές των
αντίστοιχων εξαρτώμενων διαστάσεων.

ScaleDimension

Εφαρμόστε έναν συντελεστή κλίμακας στις
διαστάσεις των εξαρτημάτων σας

Εφαρμόστε έναν συντελεστή κλίμακας στις

Αξιολογήστε διαφορετικές παραλλαγές διαστάσεις των εξαρτημάτων σας.
των σχεδίων και βελτιώστε την ποιότητα
Το εργαλείο ScaleDimension σας επιτρέπει
των προϊόντων σας
Προσθέστε το εργαλείο DriveAssembly
στο SOLIDWORKS Standard και θα είστε ικανοί
να ελέγξετε την επίδραση μιας παραμέτρου
στη συμπεριφορά του σχεδίου σας. Θα είστε
ικανοί να μελετήσετε διαφορετικές λύσεις
και να επαληθεύσετε τις υποθέσεις σας τροποποιώντας κάθε τύπου διάσταση παρακο-

Βασικά χαρακτηριστικά
 Αυτόματη επεξεργασία
 Χειροκίνητη επιλογή διαστάσεων
 Δυνατότητα τροποποίησης της τιμής επιλεγμένων διαστάσεων
 Φίλτρα επιλογής

να εισάγετε έναν συντελεστή κλίμακας στις
διαστάσεις ενός μοντέλου SOLIDWORKS.

Με το SOLIDWORKS μπορείτε να αλλάξετε την
κλίμακα των εξαρτημάτων με τη λειτουργία
‘’Scale‘’ αλλά μόνο ως προς τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά και χωρίς να συνυπολογίζονται οι διαστάσεις. Με το εργαλείο ScaleDimension, εφαρμόζετε έναν συντελεστή
κλίμακας σε όλες τις διαστάσεις του μοντέλου σας για αυτόματη ενημέρωση της γεωμετρίας και του αντίστοιχου drawing.

Το SOLIDWORKS 2019 είναι εδώ
Θεσσαλονίκη: 3 Νοεμβρίου
Αθήνα: 17 Νοεμβρίου
Αποκτήστε τα εργαλεία που χρειάζεστε για
εξαιρετικό σχεδιασμό με απίστευτη ταχύτητα
Δουλέψαμε σκληρά όλο τον χρόνο και είμαστε
έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε τα νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης SOLIDWORKS 2019, όπως
μας τα έχετε ζητήσει εσείς οι ίδιοι οι χρήστες
του. Έχουμε προσθέσει νέα εργαλεία που σας
δίνουν τη δυνατότητα να καινοτομήσετε καλύτερα και γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές
σας, εκτοξεύοντας την παραγωγικότητά σας
και παρουσιάζοντας τα προϊόντα σας γρηγορότερα στην αγορά!
To SOLIDWORKS 2019, περιλαμβάνει αρκετά
νέα χαρακτηριστικά που αφορούν στους εξής
τομείς:
• Από τον Σχεδιασμό στην Παραγωγή - Υλοποιήστε τις ιδέες σας ακόμα πιο γρήγορα,

περνώντας από τον σχεδιασμό στην παραγωγή
• Σχεδιασμός και Drawings – Αξιοποιήστε τα
νέα χαρακτηριστικά για τη βελτίωση του σχεδίου σας ως προς την απόδοση των λεπτομερειών
• Απόδοση – Επωφεληθείτε από τον ταχύτερο σχεδιασμό σύνθετων συναρμολογημάτων, τον φωτορεαλισμό και τη διαχείριση
δεδομένων
• Νέα τεχνολογία – Αυξήστε την παραγωγικότητα στις τελευταίας τεχνολογίας συσκευές αφής
• Συνεργασία – Αξιοποιήστε τα εργαλεία για
τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των
συναδέλφων σας

ποιούν τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών εταιρικών τμημάτων
• Μιλήσετε με τους ειδικούς για να δείτε πως
τα εργαλεία SOLIDWORKS ενδυναμώνουν
• την καινοτομία
• Ανταλλάξετε συμβουλές με συναδέλφους
από την τοπική σας κοινότητα
• SOLIDWORKS
Επικοινωνήστε μαζί και δηλώστε συμμετοχή
και μοιραστείτε την εμπειρία με τους Έλληνες
χρήστες SOLIDWORKS.

Στις ζωντανές παρουσιάσεις του SOLIDWORKS 2019 μπορείτε να:
• Ανακαλύψετε πώς θα αποκτήσετε επιδεξιότητα στις νέες διαδικασίες οι οποίες επιταχύνουν την καινοτομία
• Τεστάρετε τις νέες λύσεις οι οποίες απλο-

Τεύχος 132

page 81

MICROSOL PUMA_2600:NEW ERG 07/09/2018 01:50 Page 82

[ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΝΕΑ]

DOOSAN PUMA
2600 Y/SY II Series

Aπό την MICROSOL
Οριζόντιος τόρνος με άξονα Υ υψηλής
απόδοσης.
Η Doosan Machine Tools παρουσιάζει τo νέo
μοντέλο οριζόντιας τόρνευσης, PUMA 2600
Y/SY II, τo οποίo είναι ιδανικό για την παραγωγή εξαρτημάτων ακριβείας που έχουν κατασκευαστεί σε διάφορες βιομηχανίες της
ζήτησης πελατών, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοκινητοβιομηχανίας, της πληροφορικής,
των ιατρικών συσκευών, της ενέργειας και
των γενικών βιομηχανιών μηχανημάτων. Το
νέο μοντέλο είναι αναβαθμισμένη έκδοση της
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σειράς PUMA 2600 Y, μία κορυφαία εργαλειομηχανή, της οποίας η εξαιρετική απόδοση
έχει αποδειχθεί όχι μόνο στην εγχώρια αγορά
αλλά και σε διεθνείς αγορές όπως οι ΗΠΑ και
η Ευρώπη.
Η συγκεκριμένη CNC εργαλειομηχανή, 8 ιντσών / 10 ιντσών / 12 ιντσών, μπορεί να κατεργάζεται με ακρίβεια μεταλλικά μέρη με
σύνθετα σχήματα όπως βαλβίδες, άξονες,
γρανάζια, φλάντζες, περιβλήματα και εξαρτήματα με μέγιστη διάμετρο 376 mm και μέγιστο
μήκος 1280 mm σε μία μόνο ρύθμιση.

Ιούλιος - Αύγουστος 2018

Εξαιρετική ποιότητα κατεργασίας
Βασισμένο σε μια ισχυρή βασική δομή, ενισχυμένη από οδηγούς υψηλής ακαμψίας για
όλες τις κατευθύνσεις του σκελετού των αξόνων X / Y / Z και μία άτρακτο υψηλής απόδοσης μέχρι 22kW, η σειρά παρέχει εξαιρετική
ισχύ και ικανότητα κατεργασίας κατά τη διάρκεια βαριάς κοπής. Επιπλέον, ο βελτιωμένος
σχεδιασμός του περιβλήματος της ατράκτου,
του άξονα τροφοδοσίας και της δομής χαμηλής δόνησης της επιφάνειας του κρεβατιού
επιτρέπει στη σειρά να ελαχιστοποιήσει τα
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σφάλματα μηχανικής κατεργασίας που μπορεί να συμβούν κατά τη συναρμολόγηση της
μηχανής και να εξασφαλίσουν ανώτερη ποιότητα κατεργασίας ακόμη και κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων λειτουργίας. Πιο
συγκεκριμένα, τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη λειτουργία διόρθωσης θερμικής μετατόπισης με αισθητήρα, η οποία
μετράει αυτόματα και διορθώνει την παραγωγή θερμότητας που προκαλείται από την
περιστροφή και την τριβή κατά τη λειτουργία
και τη δυνατότητα διόρθωσης σφαλμάτων
κλίσης του άξονα C, που έχει σχεδιαστεί για
να βελτιώνει την ακρίβεια στη λειτουργία του
μύλου, επιτρέποντας στους πελάτες να εξασφαλίζουν εξατομικευμένες λύσεις για τις
επενδυτικές τους ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων ακριβείας υψηλής προστιθέμενης αξίας που απαιτούν όλο
και υψηλότερα επίπεδα ακρίβειας.

και της κυκλικής παρεμβολής με ρύθμιση
της ώρας. Ο σερβοκινητήρας προσφέρει 12
θέσεις εργαλείων στο μύλο ως στάνταρτ χαρακτηριστικό και συμβάλλει στη βελτίωση
της παραγωγικότητας με την ταχύτερη και πιο
σταθερή περιστροφή του. Πιο συγκεκριμένα,
ο συνδυασμός ενός κινητήρα υψηλής απόδοσης με μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 5000
r / min και το ισχυρό στήριγμα εργαλείων

Doosan Turret (BTT), παρέχει εξαιρετική
απόδοση κοπής κατά τη διάρκεια όλων των
διαδικασιών κατεργασίας. Όσον αφορά τον
προγραμματισμό μηχανικής κατεργασίας,
μειώνει τον χρόνο μη κοπής κατά μέσο όρο
25% και μειώνει τον συνολικό χρόνο κύκλου
για κάθε τμήμα κατεργασίας κατά μέσο όρο
6%.

Υψηλή αξιοπιστία
Η μονάδα ατράκτου, η οποία έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στη σταθερότητα της μηχανικής
λειτουργίας λόγω του μεγαλύτερου φορτίου
κατά τη μηχανική κατεργασία, έχει σχεδιαστεί
για να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ακρίβειας
ακόμη και κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων μηχανικής κατεργασίας χάρη στην υιοθέτηση ενός ενσωματωμένου κινητήρα και
του βελτιωμένου εσωτερικού ρουλεμάν. Οι
άξονες τροφοδοσίας Χ / Υ / Ζ που είναι υπεύθυνοι για τη γραμμική τροφοδοσία είναι τώρα
εξοπλισμένοι με συρόμενα ρουλεμάν για τη
μείωση της διαμεταλλικής τριβής και την ενίσχυση της αντοχής στην τριβή. Η ανθεκτικότητα βελτιώθηκε σημαντικά βελτιώνοντας το
πλάτος και τη δομή του οδηγού τροφοδοσίας.
Βασικές προδιαγραφές
Μείωση χρόνου κατεργασίας
Λόγω της δυνατότητας ελεύθερης λειτουργίας περιστροφικών εργαλείων τόρνευσης,
με τη χρήση ενός προαιρετικού χαρακτηριστικού του άξονα Υ 105 mm (+ 52,5 mm), μπορεί να πραγματοποιηθεί η κοπή πιο σύνθετων
σχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του φινιρίσματος των εργοτεμαχίων, της κατεργασίας
πολλαπλών πλευρών, του κέντρου μύλου
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Μανιώτης Α&Σ Ο.Ε
ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία μας "Μανιώτης Α&Σ Ο.Ε." δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής ελαστικού από το 1970. Σταθμό για την πορεία της επιχείρησης αποτελεί η δημιουργία μηχανουργικού τμήματος το 2015.
Η κίνηση αυτή βοήθησε την εταιρεία να έχει τον πλήρη έλεγχο όλης
της παραγωγικής διαδικασίας αφού κατασκευάζει πια μόνη της τα
καλούπια για τα προϊόντα της αλλά ταυτόχρονα αναλαμβάνει και
δουλειές που αφορούν αποκλειστικά το μηχανουργικό τμήμα ή το
τμήμα σχεδίασης. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί εξελιγμένο σχεδιαστικό πρόγραμμα και έτσι τα σχέδια είναι ακριβή και λεπτομερή ώστε
το τελικό προϊόν να είναι εύχρηστο και οικονομικό. Ταυτόχρονα, κατέχουμε 2 κέντρα κατεργασίας CNC φρέζες και όλο τον λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό. Συνεπώς, μπορούμε να κατασκευάσουμε για σας
οτιδήποτε έχετε φανταστεί σε λάστιχο, πλαστικό ή μέταλλο ή να σας
προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στη σχεδίαση ή στην κατεργασία μεταλλικών μερών.
Το ΜΟΝΟ που χρειάζεται να κάνετε ΕΣΕΙΣ είναι ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
MOTULTECH
Μέσω της GE SUPPLiES σε Ελλάδα και Κύπρο.

H GE SUPPLiES ανακοινώνει την
έναρξη της συνεργασίας της με την
κορυφαία εταιρία βιομηχανικών λιπαντικών MOTULTECH (του παγκοσμίου ομίλου MOTUL) για την
προώθηση και διανομή βιομηχανικών λιπαντικών σε Ελλάδα και
Κύπρο.
Με τη νέα συνεργασία, οι βιομηχανικοί πελάτες της GE SUPPLiES εξασφαλίζουν κορυφαία προϊόντα
τελευταίας τεχνολογίας, σε συνδυασμό με ποιοτικές υπηρεσίες για την
ορθή επιλογή και βέλτιστη χρήση
των υγρών, απόλυτα προσαρμοσμένα στις εξατομικευμένες ανάγκες
και συνθήκες παραγωγής τους.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες της GE SUPPLiES περιλαμβάνουν:
▪ Παροχή εξατομικευμένης τεχνικής
συμβουλευτικής πριν την πώληση
για την ορθή επιλογή προϊόντων
▪ Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες
για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των προϊόντων
▪ Κατευθύνσεις για τη βέλτιστη εισαγωγή του προϊόντος στη βιομηχανική
διαδικασία με πρακτικές λύσεις, μεθόδους και εκπαιδευτικό υλικό, ώστε

να διασφαλισθεί η συνέχεια και ομαλότητα της παραγωγικής διαδικασίας
▪ Follow-up, εκπαίδευση με οδηγίες
χρήσης, και εργαστηριακές αναλύσεις για τη διασφάλιση της ορθής
χρήσης των προϊόντων.
Η μακρόχρονη εμπειρία της GE SUPPLiES στην παροχή ποιοτικών λύσεων για τη βέλτιστη επιλογή και
χρήση λιπαντικών στη βιομηχανία,
αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας, με
γνώμονα την άριστη λειτουργία της
παραγωγής, την επέκταση του ωφέλιμου χρόνου ζωής των λιπαντικών
και τη μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης των λιπαντικών.
Η πλήρης γκάμα προϊόντων της σειράς MOTULTECH καλύπτει όλες τις
ανάγκες βιομηχανικών υγρών και λιπαντικών για τις βιομηχανίες πλαστικών, τροφίμων, φαρμάκων, θερμικής
σκλήρυνσης, χύτευσης - διέλασης
αλουμινίου κ.α.
Η MOTULTECH ανήκει στον κορυφαίο
παγκοσμίως όμιλο εταιριών λιπαντικών της Γαλλικής MOTUL, με ιστορία
165 ετών.
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Alfasolid

Cimatron – Η αποτελεσματικότερη
CAD/ CAM λύση για τον σχεδιασμό
και την κατασκευή καλουπιών

Η AlfaSolid σας προσκαλεί στην Έκθεση PLASTICA18 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό.
Επικοινωνήστε μαζί μας για πρόσκληση
Το Cimatron είναι το πλέον εξειδικευμένο λογισμικό CAM όσον αφορά στα καλούπια, με δυνατότητες
τόσο στον σχεδιασμό όσο και τον προγραμματισμό εργαλειομηχανών CNC. Με υποστήριξη εργαλειομηχανών έως 5 άξονες, άμεση επέμβαση στον σχεδιασμό, προσομείωση της κατεργασίας και έξυπνα
εργαλεία αποφυγής εμποδίων, το Cimatron αυξάνει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά
σας.
Η τελευταία έκδοση Cimatron διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
• Νέο περιβάλλον εργασίας
• Πάνω απο 250 νέα εργαλεία
• Νέα γραφικά
• Direct modelling σε draft, offset, ακτίνες φιλέτων
• Αυτοματοποιημένος σχεδιασμός χοάνης πλήρωσης
• Conformal cooling design
• Διαμορφωτικά - κοπτικά καλούπια λαμαρίνας
• Στρατηγική καθαρισμού υπολειμμάτων
• Probing – ποιοτικός έλεγχος στην εργαλειομηχανή
• Safe milling (αποφυγή συγκρούσεων)
• Volumill – επαναστατική μέθοδος ξεχονδρίσματος
Γιατί να επιλέξετε το Cimatron:
• Αυξήστε την παραγωγικότητά σας, χρησιμοποιώντας ένα εξειδικευμένο εργαλείο στα καλούπια, με πολύ περισσότερες δυνατότητες
για τις απαιτήσεις σας.
• Συνδυάστε το σχεδιαστικό κομμάτι με την κατασκευαστική διαδικασία, εφαρμόζοντας μηχανολογικές μετατροπές και προγραμματισμό των εργαλειομηχανών σας.
• Χειριστείτε κάθε τύπου Γεωμετρία, 2D ή 3D κατεργασίες σε επιφάνειες ή στερεούς όγκους, χάρη στο υβριδικό περιβάλλον εργασίας του
Cimatron, πραγματοποιώντας επεμβάσεις με εργαλεία επιφανειών σε
στερεά και το αντίθετο.
• Κατεργαστείτε οποιοδήποτε κομμάτι, από απλά εξαρτήματα και κατεργασίες 2.5 αξόνων μέχρι πολύπλοκα σε κατεργασίες 5 αξόνων
και τρυπήματα.
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METAL MACHINERY 2018
9 - 11 Νοεμβρίου η ελληνική βιομηχανία
ξαναβρίσκει τη δική της έκθεση
Το restart της εγχώριας παραγωγής και ο
εθνικός στόχος για συνεισφορά του κλάδου
της βιομηχανίας σε ποσοστό 12% μέχρι το
2020, δημιουργούν νέες ευκαιρίες και ξαναφέρνουν στο προσκήνιο τις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και επενδύσεων για τον
εγχώριο κλάδο της μεταποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση για τη βιομηχανία
της χώρας μας, η METAL MACHINERY 2018
δίνει την ευκαιρία σε προμηθευτές και πελάτες να δουν από κοντά όλες τις τελευταίες
εξελίξεις στους κλάδους της επεξεργασίας
μετάλλου, του βιομηχανικού εξοπλισμού και
των νέων τεχνολογιών παραγωγής.
Καινοτόμες λύσεις που θα ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητα και τις δυνατότητες πρόσβασης σε νέες αγορές και προϊόντα, καθώς
και νέες τάσεις όπως το digitalization και το
smart manufacturing, αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών.
Η έκθεση απευθύνεται σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, της μηχανολογίας - μηχανουργίας, χάλυβα, σιδήρου, αλουμινίου,
ηλεκτρολογικής μηχανικής, ενέργειας, ηλεκτρονικών, ναυπηγοεπισκευής, αυτοκινήτου,
διυλιστηρίων κ.α.
Οι εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν εκπροσώπους βιομηχανικών ομίλων,
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βιοτεχνιών, μηχανικούς παραγωγής, τεχνικούς διευθυντές, μηχανικούς σχεδιασμού,
διαχειριστές ποιότητας, αγοραστές και ειδικούς σε θέματα ανάπτυξης και θα έχουν τη
δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα και
τις λύσεις που προσφέρουν.
Ξεχωριστή για τη METAL MACHINERY 2018
είναι η συμμετοχή του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Κατεργασιών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβειου
Πολυτεχνείου, το οποίο και θα προβάλλει τις
δυνατότητες παροχής υπηρεσιών με state of
the art τεχνικές και παράλληλα θα παρουσιάσει την έρευνα που αναπτύσσει το εργαστήριο μέσα από χαρακτηριστικές εφαρμογές
που μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμα
προϊόντα και υπηρεσίες.
Ήδη στην έκθεση που φιλοδοξεί να μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για την βιομηχανική
επανεκκίνηση της χώρας μας συμμετέχουν
οι κορυφαίες εταιρείες της ελληνικής αγοράς που αντιπροσωπεύουν περισσότερους
από 300 οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η METAL MACHINERY 2018, διοργανώνεται από τις εταιρείες ROTA AE και TEXPO
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AE και θα ανοίξει τις πύλες της από τις 9 έως
τις 11 Νοεμβρίου στο Metropolitan EXPO στο
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Υποστηρικτής της METAL MACHINERY 2018
είναι ο ΣΕΚΕΜ ενώ η έκθεση τελεί υπό την
αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), του
Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) καθώς και του Ελληνικού
Ινστιτούτου Συγκολλήσεων.
Σημειώνεται τέλος ότι για την έκθεση προγραμματίζονται δρομολόγια δωρεάν μεταφοράς επισκεπτών που θα εξυπηρετήσουν
περισσότερες από 15 πόλεις της ελληνικής
περιφέρειας.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θέλουν να
επισκεφθούν την έκθεση έχει ήδη ξεκινήσει η
προεγγραφή επισκεπτών στο site www.metalmachinery.gr

•
•
•
•
•
•
•
•

SIEMENS controller
Διαδροµές Χ/Υ/Ζ 420/240/450
6.000 στροφές στην άτρακτο
Τύπος ατράκτου BT30 Taiwan µε servo spindle motor
Αυτόµατη αλλαγή εργαλείων µε 8 ή 12 θέσεις
Ταχύτητες αξόνων Χ/Υ/Ζ 20/20/20m/min µε SIEMENS servo motors
Γλίστρες Linear motion Taiwan
Βάση από χυτοσίδηρο για ακρίβεια και µέγιστη στιβαρότητα

Tώρα από
22.900 €
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