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Η ΓΚΙΖΕΛΗΣ Α.Ε., είναι μια εταιρεία η οποία εστιάζει στις διεθνείς αγο-

ρές και στοχεύει στην παγκόσμια επέκτασή της. Σε αυτό το πεδίο, οι

διεθνείς εκθέσεις κατέχουν πάντα ένα αναπόσπαστο μέρος της προ-

ώθησης των σχεδίων της. Από το 1994, η ΓΚΙΖΕΛΗΣ Α.Ε. κάθε χρόνο

συμμετέχει στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις στον τομέα της μεταλ-

λουργίας σε όλο τον κόσμο.

Έτσι και φέτος, συνεχίζοντας τις προσπάθειές της για προβολή των

δραστηριοτήτων της ως εξειδικευμένη βιομηχανία, κατασκευής μη-

χανημάτων και ολοκληρωμένων λύσεων, για το κλάδο της επεξερ-

γασίας λαμαρίνας, συμμετείχε για ακόμη μια χρονιά σε πολλές

σημαντικές διεθνείς εκθέσεις όπως:

STOM-TOOL 2018 (10 - 12.04.2018), Κιέλτσε, Πολωνία) 

METAL SHOW 2018 (17 - 20.04.2018, Βουκουρέστι, Ρουμανία) 

BIAM-WELDING 2018 (24 - 27.04.2018, Ζάγκρεμπ, Κροατία)

MACH-TECH 2018 (15 - 18.05.2018, Βουδαπέστη, Ουγγαρία) 

FIMAQH 2018 (15 - 19.05.2018, Μπουένος Άιρες – Αργεντινή)

SAJAM TECHNIKE 2018 (21 - 25.05.2018, Βελιγράδι, Σερβία) 

BIEMH 2018 (28.05 – 01.06.2018, Μπιλπάο, Ισπανία)

MACH-TOOL 2018 (05-08.06.2018, Πόζναν, Πολωνία) 

Στις διεθνείς αυτές εκθέσεις, η ΓΚΙΖΕΛΗΣ Α.Ε. είχε την ευκαιρία να

παρουσιάσει τις νέες καινοτομίες της εταιρείας, τα νέα, αλλά και να

προτείνει τεχνολογικές λύσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας,

της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας της βιομηχανικής πα-

ραγωγής.

Η συνολική πρωτοβουλία χαιρετίσθηκε με ιδιαίτερη θέρμη από τους

τοπικούς παράγοντες και βρήκε από επισκέπτες και άλλους εκθέτες

ευοίωνη ανταπόκριση με την ανταλλαγή απόψεων για μελλοντικές συ-

νεργασίες και συμφωνίες.

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ειδήσεις & Νέα

page 10 Ιούλιος - Αύγουστος 2018

ΓΚΙΖΕΛΗΣ: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΠΟΛΩΝΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ - ΣΕΡΒΙΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ -

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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Σημαντική βράβευση απέσπασε η ΓΚΙΖΕ-

ΛΗΣ Α.Ε. για την επιχειρηματική πορεία της

και το υγιές μοντέλο ανάπτυξής της, στην

Ετήσια Συνάντηση Επιχειρηματικής Αρι-

στείας «Diamonds of the Greek Economy

2018». 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιου-

λίου σε γνωστό Ξενοδοχείο της Αθήνας,

υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχα-

νιών (ΣΕΒ), συγκεντρώνοντας πάνω από

500 εκπροσώπους των δυναμικότερων

επιχειρηματικών ομίλων της χώρας από

όλο το επιχειρηματικό φάσμα (βιομηχανία,

τουρισμός, εμπόριο, υπηρεσίες).  

Την εταιρεία ΓΚΙΖΕΛΗΣ Α.Ε. εκπροσώπησε

στην εκδήλωση, ο Διευθυντής Διαχείρισης

Έργου, κος Λάγιος Παναγιώτης, ο οποίος

είχε την τιμή να παραλάβει το βραβείο Επι-

χειρηματικής Αριστείας από τον κo. Κτενά,

Εκδότη της NEW TIMES PUBLISHING.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Σημαντική βράβευση απέσπασε 

η ΓΚΙΖΕΛΗΣ Α.Ε. 

GIZELIS_DIAMONDS:NEW KOPH SYG  10/09/2018  12:42  Page 11
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ΑΠΟ ΤΗΝ WILSON TOOL

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις

page 14

Η
Wilson Tool International κατασκεύασε το

QuickTap™, το γρηγορότερο και πιο αξιό-

πιστο εργαλείο δημιουργίας σπειρώματος

της αγοράς. Το εργαλείο, όχι μόνο διαμορ-

φώνει σπειρώματα σε έως και 200 οπές το λεπτό, αλλά

κατασκευάζεται κι υποστηρίζεται από τη Wilson Tool.

Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τη δεδομένη τεχνογνωσία,

λαμβάνετε την ανταπόκριση και την παράδοση που ανα-

μένετε από τον προμηθευτή που εμπιστεύεστε.  Το Quic-

kTap εξοικονομεί τον χρόνο και τη χαμένη ακρίβεια της

κατασκευής του σπειρώματος σε άλλη φάση κατεργα-

σίας. Διαμορφώνει γρήγορα και με ακρίβεια σπειρώ-

ματα σε κάθε προγραμματισμένη θέση του φύλλου κατά

τη διάρκεια του προγράμματος διάτρησης του φύλλου.  

Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με το δικό του σύστημα

έγχυσης λιπαντικού που συγχρονίζεται με το χτύπημα

του μηχανήματος και διαρκεί για έως και 40,000 οπές,

πριν χρειαστεί ξανά γέμισμα. Το QuickTap παραδίδεται

με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για να δημιουργήσετε

σπείρωμα στις οπές σε ελάχιστο χρόνο, ενώ όλα τα αν-

ταλλακτικά και αναλώσιμα του εργαλείου είναι και θα

είναι διαθέσιμα στην Wilson Tool. 

Ιούλιος - Αύγουστος 2018

WILSON TOOL:

ΤΩΡΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ

ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΣΕ THICK TURRET

PUNCHING

Γράφει η

Γεωργία Σέμπου της εταιρείας MASTER TOOLS,

αντιπρόσωπος της WILSON TOOL

WILSON TAPPING:NEW KOPH SYG  10/09/2018  12:47  Page 14



Τα χαρακτηριστικά του QuickTap™ είναι: 

• Δημιουργία σπειρώματος σε κάθε χτύπημα της μηχανής – έως και

200 χτυπήματα το λεπτό (ανάλογα τον τύπο και το πάχος του υλικού

καθώς και το μέγεθος του σπειρώματος) 

• Παραγωγή σπειρώματος με ακρίβεια σε οποιαδήποτε προγραμμα-

τισμένη θέση 

• Ενσωματωμένο σύστημα λίπανσης που συγχρονίζεται με το χτύπημα

του μηχανήματος για τη μείωση φθοράς και θραύσεων, με δεξαμενή

επάρκειας έως και 40,000ων οπών 

• Αλλαγή τύπου σπειρώματος γρήγορα και εύκολα χωρίς την ανάγκη

αποσυναρμολόγησης

• Δυνατότητα δημιουργίας πολλών και διαφορετικών μεγεθών σπει-

ρωμάτων καθώς και διαθέσιμα σπειρώματα σε mm και σε inches. 

• Διαθέσιμο για μηχανήματα punching thick turret punch σε σταθμούς

C και D

• Τα αναλώσιμα του QuickTap αντικαθίστανται εύκολα και απλά, ενώ

η Wilson Tool εγγυάται την γρηγορότερη παράδοση διαθέσιμη στο

χώρο, λόγω της διαθεσιμότητας των ειδών και της άμεσης εξυπηρέ-

τησης. 

• Το σπείρωμα διαμορφώνεται με ακρίβεια στο προγραμματισμένο

σημείο σε ήδη υπάρχουσα οπή ή ήδη διαμορφωμένη εξέλαση. Τέτοια

διαμορφωμένα σπειρώματα που δεν έχουν δημιουργηθεί από διαδι-

κασία παραγωγής γρεζιού, έχουν 30% περισσότερη αντοχή. 

H δημιουργία σπειρώματος ή η τοποθέτηση ένθετου με σπείρωμα σε

προϊόν από φύλλο λαμαρίνας απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Φαντα-

στείτε το όφελος σε κόστος και χρόνο εντός της παραγωγής από τη

δημιουργία σπειρώματος με μόνο ένα χτύπημα του punching.  

To QuickTap™ προσφέρει ακριβώς αυτό!

Wilson Tool

page 15Τεύχος 95
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ΝΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις

page 18

Η
εταιρεία «σημείο αναφοράς»

συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής

και είναι σήμερα μία από τις

πιο εδραιωμένες εταιρείες

στην Ελλάδα, κατέχοντας ηγετική θέση στις

πωλήσεις μηχανημάτων και υλικών επε-

ξεργασίας σιδήρου καθώς και παροχής

καινοτόμων ολοκληρωμένων υπηρεσιών

service.

Η ΝΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρύθηκε το 1978 από

τον Ιωάννη Μουλά με τις πρώτες ιδιόκτητες

εγκαταστάσεις να εδρεύουν στον Ταύρο Ατ-

τικής. Από τότε έως και σήμερα, η εταιρεία

εξελίχθηκε και εξακολουθεί να αναπτύσ-

σεται συνεχώς, ακολουθώντας τις αξίες και

το όραμα του ιδρυτή της, ενώ σήμερα έχει

καθιερωθεί ως η κορυφαία εταιρεία του

κλάδου της. Μέσα στα χρόνια που πέρα-

σαν, η εταιρεία οριοθέτησε καινοτομίες

πωλήσεων και service για την εποχή, και

έθεσε τις βάσεις για μια ραγδαία ανάπτυξη.

Από το 1978 έως και σήμερα, η ΝΕΟΜΗ-

ΧΑΝΙΚΗ αποτελεί τον ηγέτη του κλάδου

της, αναπτύσσοντας συνεχώς τις προϋπο-

θέσεις για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των

πελατών της.

Με βάση τις αξίες και τα ιδανικά που έθεσε

ο ιδρυτής της, η ΝΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗ προχώ-

ρησε, λίγα χρόνια μετά, σε δημιουργία

νέων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων 1.200m2

στη βιομηχανική περιοχή Ασπροπύργου,

όπου εδρεύει και σήμερα, ενδυναμώνον-

τας την παρουσία της στην Ελληνική αγορά

και θέτοντας τα θεμέλια για τη σημερινή

της πορεία, προσφέροντας ολοκληρωμέ-

νες λύσεις και υπηρεσίες σε όλο το πελα-

τολόγιό της.

Με αυτή την κατεύθυνση, την εταιρεία εμ-

πιστεύονται σήμερα, ως αποκλειστικό αν-

τιπρόσωπο, μεγάλα brands που αποτελούν

αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας βιο-

μηχανίας. Αξιοσημείωτο, το εντυπωσιακό

της πελατολόγιο, αλλά κυρίως οι μακρο-

χρόνιες σχέσεις που συνεχίζουν να ανα-

Ιούλιος - Αύγουστος 2018

40
χρόνια επιτυχούς

πορείας
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πτύσσονται με τους πελάτες αποτελούν

τη «βαριά» κληρονομιά» της εται-

ρείας. Αυτή η κληρονομιά εξακο-

λουθεί να είναι και σήμερα ο φάρος

και οδηγός της εταιρείας, μετά από

40 χρόνια επιτυχούς πορείας. 

Αξία που συνεχίζει να χαράζει το

μέλλον της εταιρείας, εξυπηρετώντας

τους πελάτες της σε πανελλαδική κλί-

μακα και διατηρώντας τις υπηρεσίες της αναλ-

λοίωτες, προσφέροντας συγχρόνως την ίδια

ποιότητα.

Επιπλέον η εταιρεία έχει διακριθεί για

τη φερεγγυότητα και την αποτελε-

σματικότητα των υπηρεσιών της και

έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2008

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς

πορείας της από το 1978 μέχρι σή-

μερα έχει «ζήσει» από κοντά τον μετα-

σχηματισμό της ελληνικής αγοράς, ωστόσο

η  μεγάλη πορεία της εταιρείας με χαρακτη-

ριστικές πρωτιές και συνολική πρωτο-

πορία έχει βάλει τα θεμέλια για τη

συνεχή ανάπτυξή της στο μέλλον,

επενδύοντας σε νέα στελέχη και

στη νέα γενιά διοίκησης, που συμ-

μετέχουν πλέον ενεργά στο man-

agement της εταιρείας, κάνοντας

έτσι τα πρώτα σαράντα χρόνια να φαί-

νονται μόνο η αρχή και να αποδεικνύουν

το μότο της εταιρείας: 

Ο συνεργάτης σας, σήμερα, αύριο και για πάντα...

NEOMHXANIKH AEBE

page 19Τεύχος 95

Tη NEOMHXANIKH εμπιστεύονται σήμερα, ως αποκλειστικό αντιπρόσωπο, μεγάλα brands που

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας βιομηχανίας. Αξιοσημείωτο, το εντυπωσιακό

της πελατολόγιο, αλλά κυρίως οι μακροχρόνιες σχέσεις που συνεχίζουν να αναπτύσσονται με

τους πελάτες αποτελούν τη «βαριά» κληρονομιά» της εταιρείας.
“
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Προστατευτικά αέρια
συγκολλήσεων
Γενική επισκόπηση

page 24

ΤΕΧΝΙΚΑ Άρθρα

Το σωστό προστατευτικό αέριο κάνει

τη διαφορά.

Για τους περισσότερους χρήστες το προστατευ-

τικό αέριο απλά προστατεύει τη συγκόλληση από

την επίδραση του οξυγόνου και του αζώτου που

υπάρχει στην ατμόσφαιρα.  

Παρόλο που αυτή είναι μια βασική λειτουργία

του, η επιλογή του σωστού προϊόντος μπορεί

να σας αποφέρει πρόσθετα οφέλη.

Κάποια από αυτά είναι μεταλλουργικής φύσης,

όπως η βελτιωμένη αντοχή στη διάβρωση, κά-

ποια άλλα είναι μηχανικής φύσης όπως μέ-

ταλλο συγκόλλησης με μεγαλύτερη αντοχή

στην κρούση και κάποια οικονομικής φύσης,

όπως το μειωμένο κόστος συγκόλλησης ή

βελτιωμένη παραγωγικότητα.

Η γνώση του τι μπορούν να προσφέρουν τα

προστατευτικά αέρια στην εργασία σας μπο-

ρεί να σας αποφέρει σημαντικό οικονομικό

όφελος και έτσι να σας εξασφαλίσει σαφές

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η επιλογή του σωστού προστατευτι-

κού αερίου για τις ανάγκες σας.

Ο προσεκτικός συνδυασμός διαφορετικών αε-

ρίων, προσαρμοσμένος στα αντίστοιχα υλικά,

μπορεί να βελτιώσει την απόδοση σε κάθε μέ-

θοδο συγκόλλησης προσφέροντας  χαμηλό-

τερο κόστος κατασκευής, μέσω των εξής:

• βελτίωση των ιδιοτήτων του μετάλλου συγ-

κόλλησης όπως η αντοχή, η αντίσταση στη

διάβρωση και η αντοχή στην κρούση

• αλλαγή του σχήματος και μεγέθους του

κορδονιού συγκόλλησης

• βελτίωση της ποιότητας συγκόλλησης, μει-

ώνοντας τα ποσοστά ατελειών και φύρας

• αύξηση της ταχύτητας συγκόλλησης, μει-

ώνοντας τους χρόνους παραγωγής

• ευκολία χρήσης, που απαιτεί λιγότερη εκ-

παίδευση ενώ παράλληλα διατηρεί την ποι-

ότητα της συγκόλλησης

Όλα τα παραπάνω μπορούν  να προκύψουν

από τη χρήση του σωστού προστατευτικού
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αερίου και προσδώσουν προστιθέμενη αξία

στο προϊόν ή να μειώσουν το κόστος παρα-

γωγής.

Ιδιότητες μετάλλου συγκόλλησης

Παρόλο που οι ιδιότητες του μετάλλου συγ-

κόλλησης ελέγχονται κυρίως από τη σύνθεση

του σύρματος, το προστατευτικό αέριο μπορεί

άμεσα να επηρεάσει την αντοχή σε εφελκυ-

σμό, την ολκιμότητα, την αντοχή σε κρούση

και τη διάβρωση.

Για παράδειγμα, η προσθήκη οξυγόνου ή/και

διοξειδίου του άνθρακα σε ένα προστατευτικό

αέριο για συγκόλληση με ενεργό προστατευ-

τικό αέριο (MAG) ανθρακούχου χάλυβα, αυ-

ξάνει το δυναμικό οξείδωσής του. Γενικά, για

ένα συγκεκριμένο σύρμα συγκόλλησης, όσο

υψηλότερο είναι το δυναμικό οξείδωσης ενός

προστατευτικού αερίου, τόσο χαμηλότερη

είναι η αντοχή σε εφελκυσμό και κρούση της

συγκόλλησης. Αυτό συμβαίνει επειδή το οξυ-

γόνο και το διοξείδιο του άνθρακα στο προ-

στατευτικό αέριο αυξάνουν τον αριθμό

εγκλεισμάτων οξειδίων και μειώνουν το επί-

πεδο αποξειδωτικών στοιχείων, όπως το

μαγγάνιο και το πυρίτιο στο μέταλλο συγκόλ-

λησης. Επιπλέον κατά τη συγκόλληση με

ενεργό προστατευτικό αέριο (MAG) ανθρα-

κούχου χάλυβα, η ποσότητα διοξειδίου του

άνθρακα στο προστατευτικό αέριο μπορεί να

έχει επίδραση στην αντοχή στη διάβρωση του

μετάλλου συγκόλλησης. 

Συγκεκριμένα, ο άνθρακας που μεταφέρεται

στη συγκόλληση από το αέριο μπορεί να δη-

μιουργήσει μη αποδεκτά υψηλά επίπεδα άν-

θρακα στις συγκολλημένες περιοχές. 

Εάν αυτές οι συγκολλήσεις εκτεθούν σε υπερ-

βολικά υψηλή θερμική παροχή κατά τη συγ-

κόλληση ή σε αυξημένες θερμοκρασίες

λειτουργίας, το υλικό είναι πιθανό να καταστεί

ευαίσθητο σε περικρυσταλλική διάβρωση

λόγω της κατακρήμνισης καρβιδίων. Κατά τη

συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα κατηγορίας

“L”( Low carbon), είναι σημαντικό να διατη-

ρούνται τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα

στο αέριο κάτω από το 3 % για να διασφαλίζε-

ται ότι η πρόσληψη χάλυβα δεν αυξάνει τον

άνθρακα στο μέταλλο συγκόλλησης πάνω από

το 0,03 % της καθορισμένης μέγιστης ποσότη-

τας για τη συγκόλληση, ώστε να αποτρέπεται

η ευαισθητοποίηση. Οι τυπικοί ανοξείδωτοι

χάλυβες (όχι τύπου “L”) επωφελούνται από το

περιορισμένο περιεχόμενο σε CO2 καθώς

έτσι μειώνεται σημαντικά η επιφανειακή οξεί-

δωση. Όλα τα αέρια συγκόλλησης MAG της

Linde για ανοξείδωτο χάλυβα διαθέτουν επί-

πεδα διοξειδίου του άνθρακα κάτω από 3 %.

Σχήμα και ποιότητα συγκόλλησης

Παρόλο που τα προστατευτικά αέρια με χαμη-

λότερα επίπεδα οξυγόνου ή/και διοξειδίου του

άνθρακα έχουν συνήθως ως αποτέλεσμα συγ-

κολλήσεις με υψηλότερες μηχανικές ιδιότητες,

αυτές οι συγκολλήσεις μπορεί να έχουν μεγα-

λύτερο αριθμό σφαλμάτων ατελούς τήξης από

ότι εκείνες που γίνονται με αέρια με υψηλότερο

δυναμικό οξείδωσης. 

Τα προστατευτικά αέρια με χαμηλό δυναμικό

οξείδωσης παράγουν κορδόνια με διείσδυση

με στενό προφίλ. Ωστόσο, η προσθήκη διοξει-

δίου του άνθρακα στο αέριο προστασίας κάνει

τη διείσδυση της συγκόλλησης πλατύτερη,

βαθύτερη και πιο στρογγυλευμένη μειώνον-

τας τον κίνδυνο σφαλμάτων ατελούς τήξης.

Ακόμη ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με

τον οποίο το προστατευτικό αέριο μπορεί να

επηρεάσει την ποιότητα ή ακεραιότητα του

μετάλλου συγκόλλησης είναι η συγκόλληση

αλουμινίου. Κατά τη συγκόλληση προφίλ

αλουμινίου μεγάλου πάχους με καθαρό αργό

ως προστατευτικό αέριο, η δημιουργία πόρων,

η ατελής διείσδυση και τα σφάλματα ατελούς

τήξης μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα.

Η προσθήκη ηλίου στο αργό στα προστατευτικά

αέρια, όπως το VARIGON He30, He50 και He70

Προστατευτικά αέρια 
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μπορεί να μειώσει σημαντικά αυτά τα σφάλματα.

Αυτό οφείλεται στο ότι η υψηλή αγωγιμότητα του

ηλίου έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά περισ-

σότερης ενέργειας στη συγκόλληση. Αυτό με τη

σειρά του αυξάνει τη θερμική παροχή  που έχει

ως αποτέλεσμα βελτιωμένη τήξη του υλικού και

μεγαλύτερους χρόνους ψύξης, που παρέχουν

περισσότερο χρόνο για τη διαφυγή πιθανά πα-

γιδευμένων αερίων.

Το προστατευτικό αέριο μπορεί να βελτιώσει την

ποιότητα συγκόλλησης εξοικονομώντας επι-

πλέον υλικό. Η ενίσχυση στο καπάκι της συγ-

κόλλησης μπορεί να αποτελεί πρόβλημα καθώς

αυξάνει τις τάσεις στον πόδα της συγκόλλησης

και, σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγή-

σει σε ρηγμάτωση των άκρων της συγκόλλη-

σης, ιδιαίτερα υπό συνθήκες κόπωσης (notch

effect). Η συνήθης μέθοδος μείωσης της ενί-

σχυσης στο καπάκι της συγκόλλησης γίνεται

μέσω μηχανικής κατεργασίας της περίσσειας

του μετάλλου συγκόλλησης, όμως είναι και δα-

πανηρή και χρονοβόρα. 

Ένα σωστά ισορροπημένο προστατευτικό αέριο

μειώνει την επιφανειακή τάση του μετάλλου

συγκόλλησης και βοηθάει, κατά την στερεοποί-

ηση, να δημιουργηθεί η σωστή γεωμετρία στο

καπάκι με όσο δυνατόν μικρότερη ενίσχυση.

Λειτουργική απόδοση

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ένα

προστατευτικό αέριο μπορεί να βελτιώσει την

απόδοση της διαδικασίας συγκόλλησης. Για

παράδειγμα, το VARIGON H5 χρησιμοποιεί

την προσθήκη υδρογόνου στο αργό για τη

συγκόλληση TIG ωστενιτικού ανοξείδωτου

χάλυβα ώστε να παράγει “θερμότερο”τόξο , το

οποίο επιτρέπει τη σημαντική αύξηση της τα-

χύτητας συγκόλλησης.

Η χρήση καθαρού διοξειδίου του άνθρακα

κατά τη συγκόλληση με ενεργό προστατευτικό

αέριο MAG ανθρακούχων χαλύβων μπορεί να

προκαλέσει μεγάλο αριθμό πιτσιλισμάτων. 

Χρησιμοποιώντας CORGON 18 το φαινόμενο

αυτό μπορεί να μειωθεί στο μισό και, αλλάζον-

τας σε CORGON 12S2 μπορεί να μειωθεί ξανά

στο μισό. Η απομάκρυνση των πιτσιλισμάτων

μετά τη συγκόλληση δεν είναι μόνο δαπανηρή,

μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα εάν

το στοιχείο πρόκειται να υποστεί ακολούθως

βαφή ή επίστρωση, καθώς τα μικρά σημάδια

που απομένουν φαίνονται ως επιφανειακές

ατέλειες.

Ένα ακόμη παράδειγμα βελτιωμένης απόδο-

σης συγκόλλησης παρέχει η συγκόλληση με

αδρανές προστατευτικό αέριο MIG και TIG

χαλκού, όπου η προσθήκη ηλίου στο αργό

έχει ως αποτέλεσμα την πιο αποτελεσματική

μεταφορά ενέργειας από το τόξο στη συγκόλ-

ληση. Για παράδειγμα το VARIGON He70 δεν

παράγει μόνο υψηλότερη ταχύτητα συγκόλ-

λησης από το καθαρό αργό, αλλά οδηγεί και

σε μείωση των θερμοκρασιών προθέρμαν-

σης που απαιτούνται πριν την έναρξη της συγ-

κόλλησης.

Ευκολία χρήσης

Για την απόσπαση της βέλτιστης απόδοσης

από κάθε προϊόν που σχετίζεται με τη συγ-

κόλληση, είτε πρόκειται για το σύρμα, τη μη-

χανή συγκόλλησης ή το προστατευτικό αέριο,

η γνώση του χειριστή είναι πάντα σημαντική.

Ωστόσο μια καλή συνθήκη συγκόλλησης   δεν

αφορά μόνο τον χειριστή. Κατά τη χειροκίνητη

συγκόλληση, ο σχεδιασμός των υλικών θα

πρέπει να παρέχει  επαρκείς ανοχές ώστε να

επιτρέπει μικρές διαφοροποιήσεις στον

έλεγχο από τον χειριστή ελαχιστοποιώντας τα

ελαττώματα στη συγκόλληση. Ενώ αυτό είναι

πιο εμφανές στη χειροκίνητη συγκόλληση,

συναντάται και στις αυτόματες και τις ρομπο-

τικές εφαρμογές κατά  την αλλαγή γωνίας

συγκόλλησης ή κατεύθυνσης κίνησης.

Για παράδειγμα, η ισορροπία διοξειδίου του

άνθρακα και οξυγόνου στο CORGON 12S2

παρέχει μεγάλο εύρος  τιμών έντασης/τάσης

συγκόλλησης, καθιστώντας αυτό το μείγμα

ιδιαίτερα ανεκτικό σε αλλαγές του setup, αλλά

και ικανό να αντιμετωπίσει τις μικρές μετα-

βολές θέσης που πραγματοποιούνται από

όλους τους συγκολλητές, χωρίς να διακυ-

βεύεται η ποιότητα της συγκόλλησης.

Η σωστή επιλογή μπορεί να μειώσει

το κόστος του έργου.

Ένα μεγάλο ποσοστό κατασκευαστών με-

τρούν το κόστος συγκόλλησης είτε μόνο με

βάση τις εργατοώρες που απαιτούνται για την

κατασκευή ενός τεμαχίου, ή με βάση το κό-

ΤΕΧΝΙΚΑ Άρθρα
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στος αερίου και σύρματος του τεμαχίου που

απαιτούνται για ένα χρονικό διάστημα. Ενώ

και οι δύο αυτές μετρήσεις παρέχουν έναν

πρόχειρο υπολογισμό του κόστους συγκόλ-

λησης, δεν παρέχουν τα πλήρη στοιχεία. Στο

μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας σχετικά

με το θέμα της κοστολόγησης της συγκόλλη-

σης αναφέρονται τέσσερα στοιχεία:

•    Αέριο

•    Σύρμα

•    Εργασία

•    Ρεύμα

Αυτά τα τέσσερα στοιχεία είναι τα πιο εύκολα

να ποσοτικοποιηθούν αλλά, δεν αποκαλύ-

πτουν το πλήρες κόστος.

Ανεξάρτητα από το υλικό που συγκολλάται, το

κόστος του αερίου είναι λιγότερο από το 10 %

του συνολικού κόστους.

Η μείωση του επιπέδου ενίσχυσης στο κα-

πάκι, ο καθαρισμός των πιτσιλισμάτων, η

απομάκρυνση σφαλμάτων από τις συγκολλή-

σεις, η αφαίρεση επιφανειακών σφαλμάτων,

κ.λπ. εκτελούνται στο σύνολό τους με κάποια

μέθοδο μηχανικής κατεργασίας. Οι τροχοί και

οι βούρτσες λείανσης είναι πολύ δαπανηρά

αναλώσιμα και, ακόμη και σε ένα μεσαίου

μεγέθους ατελιέ η ετήσια δαπάνη σε αυτά τα

αναλώσιμα μπορεί να αντιστοιχεί σε χιλιάδες

ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος

των εργατικών.

Κατά τη συγκόλληση ελασμάτων μεγάλου πά-

χους, ιδιαίτερα σε ανοξείδωτο χάλυβα και μη

σιδηρούχα υλικά, το κόστος προετοιμασίας

συγκόλλησης μπορεί να είναι υψηλό. Κυ-

ρίως, όσο μεγαλύτερη είναι η προετοιμασία

των ακμών , τόσο περισσότερο σύρμα συγ-

κόλλησης και αέριο απαιτείται για την εκ νέου

πλήρωση της ένωσης. Εάν, λόγω της βελτιω-

μένης διείσδυσης του προστατευτικού αε-

ρίου, χρησιμοποιείται μειωμένη ή καθόλου

προετοιμασία, τότε η εξοικονόμηση κόστους

μπορεί να είναι τεράστια.

Για παράδειγμα, στη συγκόλληση με ενεργό

προστατευτικό αέριο CORGON 18 (MAG) αν-

θρακούχου χάλυβα, 1 μέτρο συγκόλλησης με

σύρμα  διαμέτρου 1,2 χλστ.  παράγει πιτσίλι-

σμα (spatter) 8,5 gr. 

Σε υψηλά ρεύματα συγκόλλησης με διοξείδιο

του άνθρακα, παράγονται περισσότερα από 17

γραμμάρια πιτσιλισμάτων για κάθε ολοκλη-

ρωμένο μέτρο συγκόλλησης.

Εάν εντοπιστεί σφάλμα συγκόλλησης σε οποι-

οδήποτε τεμάχιο, τότε το κόστος αυξάνει σημαν-

τικά. Δεν υπάρχει μόνο το κόστος συγκόλλησης

του τεμαχίου σε πρώτη φάση, αλλά επιπλέον

υπάρχει και το κόστος:

•    δοκιμής, για παράδειγμα ραδιογραφίες ή

υπέρηχοι

•    αφαίρεσης του σφάλματος

•    εκ νέου συγκόλλησης

•    εκ νέου δοκιμής

Στη χειρότερη περίπτωση, το τεμάχιο δεν

μπορεί να επισκευαστεί και πρέπει να απορ-

ριφθεί, τότε υπάρχει το πρόσθετο κόστος

πρώτων υλών και πιθανής εργασίας πριν τη

συγκόλληση, συν το πρόσθετο κόστος νέας

κατασκευής 

Με την επιλογή του σωστού προστατευτικού

αερίου, όλα αυτά τα παρεπόμενα έξοδα είτε

μειώνονται σημαντικά, είτε εξαλείφονται τε-

λείως. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει

καθολική λύση: κάθε εφαρμογή πρέπει να

εξετάζεται μεμονωμένα για να διασφαλιστεί η

μεγιστοποίηση της κερδοφορίας σας.

Συχνές ερωτήσεις για τα προστατευ-

τικά αέρια.

1. Γιατί οι συγκολλήσεις μου παρουσιάζουν

πόρους;

Οι πόροι προκαλούνται συνήθως από παγι-

δευμένο αέριο μέσα στο μέταλλο συγκόλλη-

σης που ψύχεται. Ενώ τα αέρια όπως το

άζωτο είναι από τις κύριες αιτίες δημιουργίας

πορώδους, άλλες πηγές όπως το νερό, το

λάδι και το γράσο μπορούν επίσης να αποτε-

λέσουν πρόβλημα. Οι κύριες αιτίες δημιουρ-

γίας πορώδους είναι οι εξής:
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•    πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή ροή προστα-

τευτικού αερίου – αν είναι πολύ υψηλή ο

αέρας συμπαρασύρεται στην προστασία, αν

είναι πολύ χαμηλή το αέριο δεν μπορεί να

προστατέψει το ψυχόμενο μέταλλο συγκόλ-

λησης από την ατμόσφαιρα.

•    κακή τεχνική συγκόλλησης – πολύ μεγάλη

προεξοχή σύρματος ή λάθος γωνία τσιμπίδας

•    λάθος επιλογή προστατευτικού αερίου –

τα προστατευτικά αέρια που περιέχουν υδρο-

γόνο ή/και άζωτο είναι ευεργετικά για μερικά

υλικά αλλά μπορεί να προκαλέσουν πόρους

σε άλλα.

•    κακή συντήρηση εξοπλισμού – εάν οι σω-

λήνες δεν έχουν συσφιχθεί ή εάν υπάρχουν

διαρροές αερίου στην μηχανή συγκόλλησης

ή την τσιμπίδα, ο αέρας μπορεί να συμπαρα-

συρθεί στο προστατευτικό αέριο. Επίσης με-

ρικοί τύποι σωλήνα είναι διαπερατοί και

μπορεί να επιτρέπουν την εισχώρηση υγρα-

σίας στο προστατευτικό αέριο, πράγμα που

μπορεί να οδηγήσει σε πόρους στη συγκόλ-

ληση.

•    Επιφανειακή μόλυνση – το λάδι, το γράσο,

το νερό και άλλοι παράγοντες επιμόλυνσης

στην επιφάνεια του συγκολλημένου τεμαχίου

μπορούν να προσθέσουν υδρογόνο στο μέ-

ταλλο συγκόλλησης προκαλώντας πορώδες.

Να σημειωθεί ότι οι αιτίες δεν εξαντλούνται

στα παραπάνω. 

2. Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κα-

θαρό αργό για συγκόλληση με ενεργό προ-

στατευτικό αέριο (MAG);

Ενώ είναι δυνατή η συγκόλληση με ενεργό

προστατευτικό αέριο (MAG) του χάλυβα με

καθαρό αργό, το τόξο που παράγεται είναι

πολύ ασταθές  και η παραγόμενη κόλληση

δημιουργεί μεγάλη ποσότητα πιτσιλισμάτων

και μη ικανοποιητικό προφίλ διείσδυσης.

Κατά τη συγκόλληση με ενεργό προστατευ-

τικό αέριο (MAG) χάλυβα, απαιτείται μια μικρή

ποσότητα οξειδωτικού αερίου (είτε διοξείδιο

του άνθρακα, είτε οξυγόνο) για τη σταθερο-

ποίηση του τόξου και την επίτευξη συγκόλλη-

σης υψηλής αντοχής . Συνεπώς, είναι

καλύτερο να χρησιμοποιηθεί μείγμα

αργού/CO2.

3. Γιατί οι συγκολλήσεις μου παράγουν με-

γάλη ποσότητα πιτσιλισμάτων;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι δημιουργίας πιτσιλι-

σμάτων, αλλά, οι πιο συνηθισμένες αιτίες

είναι οι εξής:

•    χρήση ασταθών συνθηκών συγκόλλησης

– λάθος τάση για συγκεκριμένο ρεύμα συγ-

κόλλησης

•    κακή τεχνική συγκόλλησης – πολύ μεγάλη
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προεξοχή σύρματος ή λάθος γωνία τσιμπίδας

•    μόλυνση της επιφάνειας του τεμαχίου –

λάδι, γράσο, υγρασία, κ.λπ.

•    επιφανειακή επίστρωση – βαφή ή επιψευ-

δαργύρωση

•    χρήση προστατευτικού αερίου με υψηλή

σύσταση σε διοξείδιο του άνθρακα– τα μείγ-

ματα αερίων με μικρότερη σύσταση διοξει-

δίου του άνθρακα είναι πιο σταθερά και

παράγουν λιγότερα πιτσιλίσματα

Η εκπαίδευση του συγκολλητή να εφαρμόζει

σωστές συνθήκες συγκόλλησης και να καθα-

ρίζει σωστά το τεμάχιο μπορεί να εξαλείψει

πολλά από τα προβλήματα.

4. Γιατί η συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα

παρουσιάζει ρωγμές;

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ρηγμάτωσης

στους ανοξείδωτους χάλυβες: “θερμή ρηγμά-

τωση” και “ψυχρή ρηγμάτωση”.

Η θερμή ρηγμάτωση ή ορθότερα “ρηγμάτωση

στερεοποίησης”, τείνει να αποτελεί πρόβλημα

στους ωστενιτικούς ανοξείδωτους χάλυβες.

Καλείται “θερμή ρηγμάτωση” επειδή συνή-

θως προκύπτει αμέσως μετά τη συγκόλληση,

ενώ η συγκόλληση είναι ακόμη ζεστή. Η ρηγ-

μάτωση στερεοποίησης του μετάλλου συγκόλ-

λησης είναι πιο πιθανή σε πλήρως ωστενιτικές

δομές, οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες από εκεί-

νες που περιέχουν μικρή ποσότητα φερρίτη. Ο

καλύτερος τρόπος πρόληψης της ρηγμάτωσης

είναι η επιλογή αναλώσιμου που περιέχει αρ-

κετά υψηλό περιεχόμενο φερρίτη ώστε να δια-

σφαλίζεται μια καλή συγκόλληση.

Η ψυχρή ρηγμάτωση ή ορθότερα “ρηγμά-

τωση υδρογόνου” προκύπτει σε υλικά που

δεν είναι ανθεκτικά στο υδρογόνο (π.χ. μαρ-

τενσιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες). Το υδρογόνο

διαλύεται στο μέταλλο συγκόλλησης ενώ είναι

ρευστό και μετά τη στερεοποίηση διαχέεται

στο εσωτερικό της  συγκόλλησης σε θύλακες

αέριου υδρογόνου, η πίεση των οποίων αυ-

ξάνει καθώς ψύχεται η συγκόλληση. Τότε,

όταν η πίεση είναι επαρκώς υψηλή και το

σκληρό και ψαθυρό μέταλλο συγκόλλησης

έχει κρυώσει, η εσωτερική πίεση μπορεί να

προκαλέσει θραύση της συγκόλλησης. Αυτό

μπορεί να συμβεί πολλές ώρες μετά τη συγ-

κόλληση. Ο καλύτερος τρόπος πρόληψης

αυτής της μορφής της ρηγμάτωσης είναι να

διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν πηγές υδρογό-

νου κοντά στη συγκόλληση, υγρασία, γράσο,

κ.λπ.

5. Τι προκαλεί την "μαυρίλα" κατά τη συγκόλ-

ληση αλουμινίου;

Αυτή η επικάθιση “τύπου αιθάλης” που εμφα-

νίζεται ως μαυρίλα δεν είναι καθόλου αιθάλη

(άνθρακας), αλλά μια μορφή οξειδίου του

αλουμινίου.

Κατά τη συγκόλληση, μέρος του υλικού βάσης

και του σύρματος εξαχνώνονται υπό την επί-

δραση του τόξου. Καθώς αυτός ο λεπτός

ατμός μετάλλου αφήνει την περιοχή που κα-

λύπτεται από το προστατευτικό αέριο, αντιδρά

με τον αέρα σχηματίζοντας οξείδιο αλουμινίου

που συμπυκνώνεται στο συγκολλούμενο τε-

μάχιο. Όσο υψηλότερο είναι το ρεύμα συγκόλ-

λησης που χρησιμοποιείται, τόσο μεγαλύτερη

η ποσότητα του παραγόμενου οξειδίου.

Δεν είναι πάντα δυνατή η εξάλειψη αυτού του

προβλήματος αλλά, η τροποποίηση της γωνίας

της τσιμπίδας και η διασφάλιση της επαρκούς

κάλυψης με προστατευτικό αέριο μπορεί να

ελαχιστοποιήσει την επίδραση. Επίσης, εάν η

περιοχή της συγκόλλησης καθαριστεί αμέσως

μετά την εργασία, το οξείδιο αφαιρείται πολύ

ευκολότερα από ότι εάν αφεθεί μέχρι να

κρυώσει.

6. Μπορεί το μείγμα προστατευτικού αερίου

να διαχωριστεί μέσα στη φιάλη;

Λόγω της θερμοδυναμικής, στις υψηλές πιέ-

σεις στις οποίες παρέχονται τα προστατευτικά

αέρια, τα συστατικά τους παραμένουν πάντα

αναμεμειγμένα.

Μέσω της φυσικής έχει αποδειχτεί ότι, εάν

ήταν δυνατή η διαστρωμάτωση ενός αερίου

επάνω από ένα άλλο χωρίς να διαταραχθεί η

προηγούμενη στρώση, το μείγμα στα 200 bar

θα είχε ομογενοποιηθεί  σε διάστημα 40 ημε-

ρών.

Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης της

Linde είναι σχεδιασμένες να αναμειγνύουν τα

αέρια επιμελώς κατά την πλήρωση της φιά-

λης, πράγμα που σημαίνει ότι το ομοιογενές

μείγμα επιτυγχάνεται εντός λεπτών, αντί εντός

εβδομάδων.
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1.Εισαγωγή
Εργονομία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τις αλληλο-

επιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και εργασιών οι οποίες έχουν

σαν τελικό σκοπό τη δημιουργία ενός προϊόντος, υπηρεσίας ή

διεργασίας. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα, δεν υπάρχει, σε με-

γάλο ποσοστό, τεκμηριωμένη επιστημονική ανάλυση η οποία

να εξετάζει σε βάθος θέματα εργονομίας στο χώρο των συγ-

κολλήσεων και η έλλειψη αυτή ανακλάται στις πρακτικές

εφαρμογές.

Στη παρουσίαση αυτή θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε

τις βέλτιστες διεθνείς εργονομικές πρακτικές σχετικές με τη

τεχνολογία των συγκολλήσεων.

2.Κυρίως θέμα
Στην επιστήμη της εργονομίας βασικοί παράγοντες είναι οι

φυσικές ικανότητες του εργατικού δυναμικού, το περιβάλλον,

οι υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας καθώς και η ορ-

γάνωση εργασίας.

Σωστή χρήση των κανόνων εργονομίας δημιουργεί τελικά

προϊόντα, υπηρεσίες καθώς και διεργασίες υψηλής ποιότη-

τας, αυξάνει την παραγωγικότητα και τέλος παρέχει οικονο-

μικό όφελος.

Η σωστή εφαρμογή των κανόνων της εργονομίας ανήκει στις

ευθύνες της Διοίκησης ενός οργανισμού καθώς και στις ευ-

θύνες του προσωπικού του οργανισμού αυτού, το οποίο οφεί-

λει να συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες.

Στην Ευρώπη ο αριθμός των απασχολούμενων σε συγκολ-

λήσεις, σαν κύρια εργασία, ανέρχεται σε 730,000 ενώ ο αριθ-

μός των ατόμων που απασχολούνται γενικά με συγκολλήσεις

είναι περίπου 5.5 εκατομμύρια

Οι συγκολλήσεις μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην

υγεία των εργαζομένων και μπορεί να επηρεάσουν σημαν-

τικά τον βαθμό απουσίας λόγω καταπονήσεως. (Περίπου 160

εργατοώρες απουσίας το χρόνο ανά συγκολλητή σύμφωνα

με τις διεθνείς στατιστικές)

Ο βαθμός απώλειας εργασιών συγκόλλησης στην Ευρώπη

είναι περίπου 3% ανά έτος με μεταφορά της εργασίας κυρίως

σε Ασιατικές  χώρες.

Βάσει των ανωτέρω καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ορθής

χρήσης εργονομικών πρακτικών στο χώρο των συγκολλή-

σεων, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, της ποι-

ότητας καθώς και των θέσεων εργασίας με τελικό στόχο την

αύξηση, ή στη χειρότερη περίπτωση, τη διατήρηση του κέρ-

δους.

Σαν γενική οδηγία, σε θέματα εργονομικής εργασίας, μπο-

ρούμε να χρησιμοποιήσουμε την οδηγία ISO11226:2000 (1) .

Όπως είναι γνωστό τα διάφορα εργοτάξια συγκολλήσεων

εφαρμογές της επιστήμης της εργονομίας στις συγκολλήσεις
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είναι οργανωμένα κατά διαφορετικούς τρόπους και αυτό δημιουργεί

σχετικές περιπλοκές.

Σε γενικές γραμμές οι θέσεις εργασίας των συγκολλητών, το εργοτα-

ξιακό περιβάλλον/συνθήκες εργασίας καθώς και η οργάνωση εργα-

σίας παίζουν πρωτεύοντα ρόλο.

Καταπονήσεις του σκελετού καθώς και των μυών, υψηλά φορτία, στα-

τικά φορτία, επαναλαμβανόμενες κινήσεις, υψηλές θερμοκρασίες,

ακτινοβολίες, δονήσεις, συγκολλήσεις σε δύσκολες θέσεις , συγκολ-

λήσεις υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων, καθώς και απαιτήσεις υψηλής

παραγωγικότητας μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην

υγεία καθώς και την απόδοση των συγκολλητών. 

Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρό-

νος συνεχούς συγκόλλησης(maximum acceptable welding time)

καθώς και ο χρόνος ενδιάμεσης ανάπαυσης (recovery time) ενός συγ-

κολλητή είναι υψίστης σημασίας.

Όπως είναι αναμενόμενο τα σημεία του σώματος τα οποία καταπο-

νούνται κατά τη διάρκεια της συγκολλήσεως (π.χ. λαιμός, χέρι, κεφάλι,

μέση, πλάτη κ.τ.λ.) επηρεάζουν τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο συγ-

κολλήσεως καθώς και τον ενδιάμεσο χρόνο ανάπαυσης.

Σύμφωνα με την οδηγία ISO11226 και σε εξειδίκευση με τη διαδικασία

συγκολλήσεων οι ακόλουθες χρονικές παράμετροι είναι υψίστης ερ-

γονομικής σημασίας.

I. Χρόνος Εργασίας Συγκόλλησης σε ώρες (Welding Task

Time) =Tw 

Για μια χρονική διάρκεια 8 ωρών ανά βάρδια και για χειρωνακτικές

συγκολλήσεις ο χρόνος αυτός αναμένεται να είναι 2-4 ώρες με εξαί-

ρεση τη θέση ουρανό (PD-PE) όπως φαίνεται στην εικόνα Νο1 

II. Χρόνος Τόξου Συγκόλλησης (Welding Arc Time)= At σε

λεπτά

Ο χρόνος αυτός είναι ο συνεχής χρόνος που απαιτείται για την εναπό-

θεση ενός κορδονιού (πάσου) συγκόλλησης και είναι συνάρτηση της

ταχύτητας συγκόλλησης καθώς και της μεθόδου συγκόλλησης. Συ-

νήθως σε χειρωνακτικές συγκολλήσεις ανέρχεται σε 1-4 λεπτά

III. Χρόνος συγκράτησης λαβίδας συγκόλλησης (Holding

Time)= Ht σε λεπτά

Ο χρόνος αυτός θεωρείται ο χρόνος διάρκειας μιας στατικής εργασίας.

Εφόσον η ταχύτητα της χειρωνακτικής συγκόλλησης είναι σχετικά

μικρή η διεργασία συγκόλλησης  μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν στατική

και επομένως ο χρόνος συγκράτησης είναι ίσος με τον χρόνο τόξου

συγκόλλησης. Ht≈At 

IV. Μέγιστος Αποδεκτός Χρόνος Συγκράτησης Λαβίδας Συγκόλ-

λησης  (Maximum Acceptable Holding Time)  - MaHt σε λεπτά

Ο χρόνος αυτός είναι ο μέγιστος  επιτρεπόμενος χρόνος συγκόλλησης

ανάλογα με τη θέση συγκόλλησης. (πλάκα, ουρανό, κατεβατό κλπ) 

V. Κλάσμα ή ποσοστό Χρόνου Συγκράτησης Λαβίδας Συγκόλ-

λησης  (Holding Time Ratio) = Htr%

Το κλάσμα αυτό είναι ο λόγος του πραγματικού χρόνου συγκράτησης

της λαβίδας συγκόλλησης ως προς το μέγιστο εργονομικά αποδεκτό

χρόνο συγκράτησης . 

VI. Χρόνος ανάπαυσης (Recovery Time)= Rt σε λεπτά 

Ο χρόνος αυτός είναι ο ενδιάμεσος χρόνος που απαιτείται μεταξύ

πάσων εναπόθεσης συγκολλήσεων.

VII. Κλάσμα ή ποσοστό ανάπαυσης (Percentage of Recovery

Time)= R

Το κλάσμα αυτό είναι ο λόγος του χρόνου Ανάπαυσης Rt ως προς τον

χρόνο τόξου (ή χρόνο Συγκράτησης της Λαβίδας).

VIII. Κύκλος Εργασίας Συγκόλλησης (Welding Cycle Time)= Ctw

σε λεπτά

Ο χρόνος αυτός ισούται με το άθροισμα του χρόνου συγκράτησης της

λαβίδας και του χρόνου ενδιάμεσης ανάπαυσης, δηλαδή Ctw=Ht+Rt

Ο Πίνακας μας δίνει πληροφορίες για το εργονομικά ελάχιστο επιτρε-

πόμενο λόγο (ποσοστό) ενδιάμεσης ανάπαυσης του συγκολλητή δη-

λαδή το R. Ο πίνακας αυτός μας βοηθάει στο να καθορίσουμε το

ποσοστό ενδιάμεσης ανάπαυσης του συγκολλητή “R” σε συνάρτηση

με το χρόνο εργασίας συγκόλλησης Tw,και  το μέγιστο αποδεκτό χρόνο

συγκράτησης της λαβίδας συγκόλλησης Htr%

Σύμφωνα με το D3.2 Guidelines for Ergonomic Welding Shop Floor

Design (2) οι κατακόρυφες δυνάμεις στο αριστερό χέρι L καθώς και

στο δεξί χέρι R σε Newton πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με

τη θέση συγκόλλησης του συγκολλητή καθώς και το βάρος της μάσκας

του συγκολλητή η οποία υπολογίζεται στα 0.75kg

Η εικόνα Νο1, η οποία προέρχεται από το τρισδιάστατο μοντέλο εξο-

μοίωσης του Chaffin (3), μας καθοδηγεί στον καθορισμό της αποδε-

κτής τιμής του μέγιστου χρόνου συγκράτησης της λαβίδας

συγκόλλησης MaHt ανάλογα με τη θέση συγκόλλησης καθώς και ενός

εκατοστιαίου ποσοστού ικανοτήτων συγκολλητών ανδρικού φύλλου,

P=95% κανονικό σωματικό μέγεθος και P=5% μικρό μέγεθος.

Συμπερασματικά και όσον αφορά τις διάφορες θέσεις συγκόλλησης

ισχύουν τα εξής όσον αφορά τα εργονομικά κριτήρια εργασίας:
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A. Στη θέση εργασίας συγκόλλησης ΡΑ-ΡΒ η τιμή MaHt καθο-

ρίζεται από την καταπόνηση λαιμού-κεφαλιού

B. Για τις θέσεις συγκόλλησης PC-PG η τιμή MaHt καθορίζεται

από την καταπόνηση ώμου-χεριού

C. Στην περίπτωση κατά την οποία η θέση συγκόλλησης απαιτεί

όπως τα χέρια του συγκολλητή να είναι πάνω από το ύψος του ώμου

(PD-PE) τότε υφίσταται ένας επιπλέον περιορισμός στο Tw (χρόνος

εργασίας συγκόλλησης) 

 

εικόνα 1
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3.Παραδείγματα χρήσης της θεωρίας

Παράδειγμα 1

Θέση συγκόλλησης PA (μετωπική συγκόλληση-πλάκα). Χρόνος συγκράτησης της λαβίδας συγκόλλησης Ht=1 λεπτό και χρόνος εργασίας συγ-

κόλλησης ανά βάρδια 8 ωρών Tw=2ωρες.

Από την εικόνα Νο1 και για τη θέση ΡΑ, λαμβάνουμε τιμή MaΗt=1 λεπτό.

Υπολογίζουμε το ποσοστό χρόνου συγκράτησης της λαβίδας: = 100%

Από τον πίνακα και με τις ανωτέρω τιμές λαμβάνουμε R=300

Επομένως ο χρόνος ανάπαυσης μεταξύ πάσων συγκόλλησης υπολογίζεται σε: 

Άρα ο κύκλος είναι: 1 λεπτό συγκόλλησης, 3 λεπτά ανάπαυση.

Ολικός αριθμός κύκλων: 

Παράδειγμα 2 

Το ίδιο όπως και το παράδειγμα 1 αλλά τώρα η θέση συγκόλλησης είναι ουρανός δηλαδή PD

Όπως παρατηρούμε από την εικόνα Νο1, για τη θέση PD υπάρχει εργονομικός περιορισμός στον ολικό χρόνο συγκόλλησης ανά βάρδια και η

μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή είναι 1 ώρα ανά βάρδια 8 ωρών. 

Από την ίδια εικόνα λαμβάνουμε μέγιστο χρόνο συγκράτησης λαβίδας συγκόλλησης MaΗt=0.5 λεπτά για τη θέση PD

Άρα το χρονικό ποσοστό συγκράτησης της λαβίδας είναι:

Από τον πίνακα λαμβάνουμε R=300. 

Επομένως ο κύκλος είναι: 1 λεπτό συγκόλληση, 3 λεπτά ανάπαυση

Ολικός αριθμός κύκλων ανά βάρδια:  

Παράδειγμα 3

Το ίδιο όπως το παράδειγμα 1 αλλά λόγω αλλαγής σχεδιασμού του αντικειμένου προς συγκόλληση ο χρόνος συγκράτησης της λαβίδας είναι

Ht=0.5 λεπτά ανά κορδόνι εναπόθεσης. Ο χρόνος συγκόλλησης ανά βάρδια παραμένει Tw=2ωρες

Από την εικόνα Νο1 και για κάθε θέση εργασίας PA λαμβάνουμε MaΗt=1λεπτό 

Άρα το ποσοστό χρονικής συγκράτησης της λαβίδας είναι:

Από τον πίνακα  και για τις ανωτέρω τιμές λαμβάνουμε:

R=150

Επομένως ο ενδιάμεσος χρόνος ανάπαυσης μεταξύ πάσων συγκόλλησης υπολογίζεται ως: 

Επομένως ο κύκλος είναι: 0.5 λεπτά συγκόλληση, 0.75 λεπτά ενδιάμεση ανάπαυση.

Ολικός αριθμός κύκλων ανά βάρδια 

Ιούλιος - Αύγουστος 2018
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4.Συμβουλές
Για την επίτευξη εργονομικών συγκολλήσεων οι κάτωθι πρακτικές

θεωρούνται αναγκαίες:

• Τοποθέτηση του αντικειμένου προς συγκόλληση στη βέλτι-

στη θέση, κατά προτίμηση στο ύψος του στήθους του συγκολλητή.

Χρήση ιδιοσυσκευών 

• Παροχή μαλακών υποστηριγμάτων που υποβοηθούν το

συγκολλητή και δημιουργούν άνεση κατά τη διάρκεια της εργασίας

του όπως στηρίγματα στα γόνατα, πλάτη, κεφάλι κλπ ανάλογα με τη

θέση συγκόλλησης. Τα υποστηρίγματα αυτά πρέπει να παρέχουν ηλε-

κτρική μόνωση 

• Ελαφριά μάσκα συγκολλητή κυρίως όταν οι συγκολλήσεις

απαιτούν σκύψιμο του κεφαλιού. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η κα-

ταπόνηση στο λαιμό.

• Χρησιμοποίηση συγκολλήσεων υψηλής ταχύτητας συγκόλ-

λησης καθώς και υψηλού βαθμού εναπόθεσης υλικού συγκόλλησης

• Χρήση μηχανοκίνητων/αυτοματοποιημένων/ρομποτικών

συστημάτων συγκόλλησης λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς καθώς

και τεχνικούς παράγοντες αλλά και περιορισμούς 

• Ο συγκολλητής καθώς και οι άμεσοι προϊστάμενοί του, πρέ-

πει να είναι εκπαιδευμένοι και να τηρούν όλους τους εργονομικούς

κανόνες. Η Διεύθυνση πρέπει να παρέχει όλη την απαραίτητη υπο-

δομή καθώς και κίνητρα.

5.Συμπεράσματα
Όπως καθίσταται σαφές η καταπόνηση του ανθρώπινου σώματος είναι

διαφορετική για τις διάφορες θέσεις εργασίας και επομένως ο χρόνος

πραγματικής συνεχούς συγκόλλησης καθώς και ο ενδιάμεσος χρόνος

ανάπαυσης αντανακλούνται από τις θέσεις αυτές. Χρήση κατάλληλου

σχεδιασμού των υπό συγκόλληση αντικειμένων, χρήση φιλικών, ως

προς τον άνθρωπο, θέσεων εργασίας συγκόλλησης, χρήση κατάλλη-

λων υποστηρικτικών βοηθημάτων καθώς και ιδιοσυσκευών, χρήση

ελαφρών εργαλείων και τέλος χρήση τεχνολογιών υψηλής εναπόθε-

σης υλικού συγκόλλησης, βοηθούν τα μέγιστα στην άνετη εργασία. 

Η άνετη εργασία, δηλαδή στην περίπτωση των συγκολλήσεων η

σωστή εργονομική εργασία, παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περι-

βάλλον το οποίο τελικά αποδίδει υψηλή ποιότητα και παραγωγικότητα

με ένα υγιές καθώς και ευχαριστημένο εργατικό προσωπικό. Οι χρο-

νικές παράμετροι καθώς και οι τιμές τους που παρέχονται στην πα-

ρουσίαση αυτή είναι γενικής φύσης και μπορεί να μειωθούν ακόμα

περισσότερο σε καταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας όπως π.χ. συγ-

κολλήσεις σε σημεία με αυξημένη ραδιενέργεια, σε χώρο υψηλών

θερμοκρασιών κλπ

Είναι πιθανόν σε ακραίες περιπτώσεις, όπως οι ανωτέρω, να κατα-

φύγουμε σε χρήση ρομποτικών ή άλλων μεθόδων συγκόλλησης ελεγ-

χόμενες με τηλεχειρισμό αποφεύγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την

έκθεση ανθρώπινης ζωής σε υψηλό ρίσκο.

Βιβλιογραφία

1. ISO 11226:2000 Ergonomics, Evaluation of static working

postures 

2. Economically welding in a healthy way, D3.2 Guidelines for

ergonomical welding shop floor design ECONWELD January 20th

2006

3. 3D-SSPP model, Chaffin, et al 1999
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To νέο TruLaser Tube
5000 fiber διαμορφώνει
και σπείρωμα σε σωλήνες

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις

page 44 Ιούλιος - Αύγουστος 2018

Η TRUMPF σε ένα ακόμα στάδιο παραγωγής στις σωληνομηχανές fiberLaser.

To TruLaser Tube 5000 προσαρμόζεται στη ροή υλικού κάθε παραγωγής.  

Γράφει ο Αθανάσιος Κωτσιάνης, Big Blue TOOLS
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Δύο-σε-ένα: Το νέο TruLaser Tube 5000 εν-

σωματώνει δύο φάσεις παραγωγής στο ίδιο

μηχάνημα.  Συνδυάζει την κοπή σωλήνων και

τη διάνοιξη σπειρώματος, εξοικονομώντας

χρόνο, χώρο και  λύνοντας προβλήματα δια-

χείρισης υλικού μέσα στην παραγωγή.  

Η σύνθεση του νέου μηχανήματος είναι τόσο

πολύπλευρη, όσο και το εύρος της εφαρμο-

γής της. Επιπλέον, το σύστημα προσαρμόζεται

στη ροή υλικού ανάλογα με την κάθε παρα-

γωγή. 

Διαμορφώνοντας σπείρωμα σε σωλήνες μι-

κρού και μεγάλου πάχους

Η κατεργασία σωλήνων με Laser έχει αντι-

καταστήσει τις συμβατικές μεθόδους κατερ-

γασίας όπως η διάτρηση, η κοπή με πριόνι και

τα κέντρα κατεργασίας. Αλλά σε ότι αφορά τη

σπειροτόμηση, αυτή η φάση κατεργασίας πα-

ρέμενε μέχρι τώρα ένα επιπλέον στάδιο στην

παραγωγή.  Η TRUMPF εξόπλισε το νέο Tru-

Laser Tube 5000 με έναν εργαλειοφορέα τεσ-

σάρων θέσεων και μια άτρακτο, καθιστώντας

δυνατή τη δημιουργία σπειρωμάτων σε σω-

λήνες με τοιχώματα μικρού και μεγάλου πά-

χους.  Οι σωλήνες με τοιχώματα λεπτού πάχους

συχνά δεν έχουν αρκετό υλικό για τη δημιουρ-

γία βημάτων, για το λόγο αυτό το σπείρωμα

μπορεί να είναι προϊόν κοπής και διαμόρφω-

σης, αλλά και  προϊόν της θερμικής διαμόρφω-

σης “flow drilling”. Aυτή η τεχνική είναι ιδιαιτέρως

κατάλληλη για σωλήνες με πάχος τοιχώματος έως

3mm. Σε πρώτη φάση το ειδικό τρυπάνι flow drill

δημιουργεί εξέλαση και στο δεύτερο στάδιο ένα ει-

δικό τρυπάνι διαμορφώνει το σπείρωμα στα τοιχώ-

ματα της εξέλασης. 

Η ενσωμάτωση αυτού του σταδίου κατεργασίας

στο μηχάνημα εγγυάται ότι τα σπειρώματα θα

γίνουν με ακρίβεια στο σωστό σημείο.  Επίσης,

μειώνει αισθητά τις δυσκολίες που αντιμετω-

πίζει μια εταιρεία στη διαχείριση του ημιτελούς

προϊόντος, ταυτόχρονα μειώνοντας αισθητά το

συνολικό χρόνο παραγωγής. Η διαδικασία

κοπής του μηχανήματος παρακολουθείται μέσω

αισθητήρων, που ειδοποιούν τον χειριστή όταν,

για παράδειγμα, σπάσει κάποιο εργαλείο.  

Ακόμα και ο σωματικός κόπος μειώνεται ση-

μαντικά για τον χειριστή, ειδικά στη μεταφορά

βαριών σωλήνων, καθώς δεν πρέπει πλέον

να μεταφέρονται και να τοποθετούνται σε δια-

φορετικό σταθμό κατεργασίας. 

Ευελιξία στη διαμόρφωση του εξοπλισμού,

βάσει των αναγκών παραγωγής

Η ροή υλικού διαφέρει σε κάθε παραγωγή.

Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να τροφο-

page 45

TruLaser Tube5000 fiber

Τεύχος 95

Photo: H πηγή laser ΤruDisk της Trumpf, μπορεί να έχει παραπάνω από μια εξόδους, τροφοδο-

τώντας έτσι πάνω από ένα μηχάνημα, π.χ. ένα μηχάνημα συνδυασμένων τεχνολογιών (laser με

διάτρηση). COMBI.  Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επενδύσει σε παραπάνω

τεχνολογίες περιορίζοντας το κόστος.

Photo: Η λειτουργία Smart Profile Detection είναι ένα σύστημα επε-

ξεργασίας εικόνας που στηρίζει την πλήρως αυτόματη φόρτωση

υλικού.  Μετρά τη θέση και την κατεύθυνση των προφίλ προς κατερ-

γασία κατά τη διαδικασία φόρτωσης υλικού. Μέσω μιας κάμερας εν-

τοπίζεται η διατομή του προφίλ σε ένα βραχίονα συγκράτησης, αυτή

η πληροφορία ελέγχεται στο κοντρόλ και αυτόματα προσαρμόζεται

το σύστημα συγκράτησης, βάσει της κατεύθυνσης του υλικού.  Αυτό

επιτρέπει την αυτόματη φόρτωση προφίλ, που δεν ήταν δυνατή

μέχρι τώρα. 
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δοτεί το μηχάνημα κατευθείαν από τον χώρο αποθήκευσης χρησιμο-

ποιώντας επιπλέον τον αυτοματισμό LoadMaster Tube.  

Το αυτόματο σύστημα φόρτωσης LoadMaster Tube μπορεί να εξοπλι-

στεί με ένα εκτεταμένο δίκτυο μεταφορικών ιμάντων που υποστηρί-

ζουν εναλλακτικούς τρόπους και σημεία φόρτωσης. 

Η πλευρά εκφόρτωσης προσφέρει την ίδια ευελιξία, καταργώντας την

ανάγκη για κινούμενα τραπέζια που μεταφέρουν τα κομμάτια έξω από

το μηχάνημα, αφού τα κομμάτια μπορούν να εκφορτωθούν απευθείας

σε μεταλλικά κουτιά.  

Ισχυρό laser και σχεδιασμός φιλικός προς τον χρήστη

Το TruLaser Tube 5000 κόβει σωλήνες έως και 152mm σε διάμετρο,

με τοιχώματα πάχους  έως και 8mm. Το νέο σύστημα συγκράτησης

υλικού προσαρμόζεται αυτόματα σε διαφορετικά προφίλ και γεωμε-

τρίες σωλήνων χωρίς τη χρήση εργαλείων. Το μηχάνημα είναι εξο-

πλισμένο με την πηγή της TRUMPF TruDisk με 2kW και 3 kW ισχύ

ακτίνας laser. Χάρη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία της Trumpf

στην κοπή laser και την παραγωγή δικών της πηγών, τα προϊόντα πα-

ράγονται γρήγορα και με υψηλή ποιότητα, ενώ ο χρήστης μπορεί να

επιλέξει κατεργασίες από ένα τεράστιο εύρος προφίλ και σωλήνων.

Είναι εφικτή ακόμη και η κοπή σωλήνων με μεγάλο πάχος, ταυτό-

χρονα προσφέροντας την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο σημείο

κοπής. Επιπλέον το μηχάνημα μπορεί να κόψει υπό κλίση έως 45º.

Η πρόσβαση στα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης υλικού γίνεται

πλευρικά στο μηχάνημα εξαλείφοντας την ανάγκη για κουρτίνες

φωτός ή φραγή του χώρου. Κατά αυτόν τον τρόπο απλοποιείται η μη

αυτόματη φόρτωση, π.χ. μεμονωμένων κομματιών που μπορεί να

προκύψουν.  Μια μεγάλη περιστρεφόμενη οθόνη αφής 17-inch κάνει

τον χειρισμό του TruLaser Tube 5000, ενώ ο χρήστης μπορεί να βρει

γρήγορα και να καλέσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο εύ-

χρηστο κοντρόλ που ανέπτυξε για τα μηχανήματα κοπής σωλήνων

laser η TRUMPF.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις
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Photo:Δυνατότητα κοπής υπό κλίση έως 45º.
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Photo: Το TruLaser Tube 5000 προσαρμόζει το σύστημα συγκράτησης του υλικού αυτόματα και

χωρίς τη χρήση εργαλείων, κάνοντας δυνατή την κατεργασία πολλών διαφορετικών προφίλ

πολύ απλά και γρήγορα. 

Tube5000_fiber:NEW KOPH SYG  10/09/2018  13:50  Page 46



Tube5000_fiber:NEW KOPH SYG  10/09/2018  13:50  Page 47



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις

page 48

Σχεδίαση προϊόντων λαμαρίνας

Ψάχνετε για ένα πρόγραμμα για σχεδίαση προϊόντων από λαμαρίνα ή

για τροποποίηση υπάρχοντων σχεδίων; 

Η επιλογή σας είναι το ZW3D Sheet Metal. Το Sheet Metal είναι ένα

module από τις πολλές εφαρμογές του ZW3D. Δεν χρειάζεται να κά-

νετε όλη την ανάπτυξη από την αρχή. Η τεχνολογία δημιουργίας μον-

τέλων στο ZW3D  προσφέρει μέγιστη ευελιξία στη δημιουργία και στην

τροποποίηση ήδη υπαρχόντων μοντέλων.

Έχει τη δυνατότητα να περιγράφει διάφορα χαρακτηριστικά των ελα-

σμάτων: ακμές, φλάντζες, οπές, εγκοπές κλπ. Μπορεί επίσης να συμ-

πτύξει ή να αναπτύξει μια προβολή  λαμβάνοντας υπ' όψιν την γεωμετρία

του τρισδιάστατου αντικειμένου, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία  Solid

& Surface Hybrid στο  ZW3D.

Το ZW3D Sheet Metal διευκολύνει τους σχεδιαστές στην κωδικοποί-

ηση με χρώματα. Χρωματίζει διάφορα στοιχεία των αντικειμένων από

λαμαρίνα (τοιχώματα, γωνιές, συνδέσμους, τομές) με διαφορετικά

χρώματα, ορισμένα για κάθε τύπο στοιχείου, διευκολύνοντας την

οπτική τους αναγνώριση κατά τη σχεδίαση. Κατά τη μετατροπή ενός

σχεδίου σε προϊόν από λαμαρίνα, εύκολα μπορούν να αναγνωριστούν

τα στοιχεία του και να διαπιστωθεί αν είναι σωστά.

Εισαγωγή ή δημιουργία από το μηδέν

Το πρόγραμμα ZW3D Sheet Metal έχει ευρείες δυνατότητες, μεγάλη

απόδοση και ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων και είναι συμβατό με

άλλα συστήματα CAD, CAM. Μπορεί να “διαβάσει” αρχεία από όλα τα

προγράμματα  CAD 

Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων, ανάπτυξη, τελειοποίηση
και εξαγωγή αρχείων προϊόντων λαμαρίνας με έξυπνα
εργαλεία για άμεση μοντελοποίηση

Παρουσιάζει η εταιρεία RGcnctech
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• Το ZW3D Sheet Metal αναγνωρίζει εύκολα αρχεία που παράγουν τα

προγράμματα  Solidworks®, Catia®, Autodesk Inventor®, Pro / En-

geneer®, UniGraphics®, ACIS, διαβάζει και αποθηκεύει δεδομένα

σε μορφή DWG / DXF, Parasolid, STEP, IGES.

• Μπορεί να σώζει τα τρισδιάστατα μοντέλα σε μορφές αρχείων IGES,

STEP, Parasolid, STL, Catia και άλλα.

Εξαγωγή σε σύστημα CAM 

Το ZW3D μπορεί να σώσει το αποτέλεσμα της επεξεργασίας κομμα-

τιών από λαμαρίνα σε σύστημα CAM ή να το μεταφέρει απ' ευθείας

ώστε να γίνει η προετοιμασία παραγωγής σε εργαλειομηχανές CNC.

Αυτόματη σάρωση κομματιών από λαμαρίνα

Το ZW3D μπορεί να σαρώσει ένα κομμάτι μόνο με ένα πάτημα πλή-

κτρου. Αμέσως μετά μπορεί να το μετατρέψει σε αρχείο DWG ή DXF

και μαζί με τις παρατηρήσεις να αποστείλει το αρχείο για επεξεργασία

με σύστημα CAM. 

Προετοιμασία παραγωγής

Κατά την προετοιμασία παραγωγής, τα περισσότερα από τα μοντέλα

που προωθούνται για παραγωγή ή παραλαμβάνονται από τον πελάτη,

δεν μπορούν να παραχθούν σωστά και χρειάζονται τελειοποίηση. Το

ZW3D είναι ιδανικό γι’ αυτήν την εργασία.

Αναθεώρηση σε κάθε στάδιο 

Δεν χρειάζεται να ξεκινήσει η ανάπτυξη από την αρχή. Το ZW3D έχει

τη μέγιστη ευελιξία για την εκτέλεση αλλαγών στο μοντέλο σας, συν-

δυάζοντας την ελευθερία της άμεσης σχεδίασης και την ισχύ της βα-

σικής προσέγγισης στο σχέδιο. Έχει μεγάλες δυνατότητες στη δημιουργία

μοντέλων, εισάγοντας και σαρώνοντας μεταλλικά προϊόντα λαμαρίνας, πε-

ριλαμβανομένων κομματιών με ειδικά στοιχεία. Λόγω της λειτουργικότη-

τας και της ευελιξίας του το ZW3D Sheet Metal είναι η βέλτιστη επιλογή

για σχεδίαση προϊόντων από λαμαρίνα.

Αν ενδιαφέρεστε να ανακαλύψετε περισσότερα για τις εφαρμογές του

ZW3D Sheet Metal μπορείτε να επικοινωνήσετε  μαζί μας τηλεφωνικά

ή με e-mail. Επίσης μπορείτε να εγκαταστήσετε μια δοκιμαστική έκ-

δοση του ZW3D (30 ημερών με όλες τις δυνατότητες)

Θα χαρούμε να συνεργαστούμε.

ZW3D Sheet Metal
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Η Kemppi επαναπροσδιορίζει τη βαριά 
βιομηχανική συγκόλληση με το σύστημα 
συγκολλήσεων X8 MIG Welder

X8 MIG Welder

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις

page 50

Σ
ε αυτή την εποχή των ταχέων δια-

ταραχών και αλλαγών σε κάθε βιο-

μηχανία, η βαριά βιομηχανία

αντιμετωπίζει και αυτή νέες ευκαι-

ρίες και προκλήσεις σε ρυθμούς που δεν

έχουν επαναληφθεί. Η ψηφιοποίηση, η αυτο-

ματοποίηση, οι αυξανόμενοι περιοριστικοί

κανονισμοί  και η ανάγκη για βελτιστοποίηση

της αλυσίδας εφοδιασμού της παραγωγής

ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα

απαιτεί αλλαγές και στη διαδικασία της παρα-

γωγής με συγκολλήσεις. Την ίδια στιγμή, όσο

τα υλικά αναπτύσσονται ώστε να διαθέτουν

μεγαλύτερη αντοχή, ανθεκτικότητα στη διά-

βρωση και άλλα χαρακτηριστικά βελτίωσης

της απόδοσής τους, η ίδια η συγκόλληση γί-

νεται μια ολοένα μεγαλύτερη  πρόκληση.

Πρόσφατα, η Kemppi παρουσίασε το σύ-

στημα συγκολλήσεων X8 MIG. Το σύστημα

αυτό κατασκευάζεται στην Φινλανδία και επα-

ναπροσδιορίζει την απόδοση, χρηστικότητα

και διαχείριση των δυνατοτήτων των απαιτη-

τικών βιομηχανικών συγκολλήσεων. 

Το X8 MIG είναι ένα σύστημα πολλαπλών με-

Ιούλιος - Αύγουστος 2018

Παρουσιάζει ο Φιλοποίμην Τζίγκας 

της εταιρείας ΤΖΙΓΚΑΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ

Αντιπρόσωπος της KEMPPI για την Β. Ελλάδα
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θόδων συγκολλήσεων: MIG/MAG, MMA,  MIG

brazing, συγκόλληση επενδύσεων (cladding)

και δημιουργία αυλακώσεων (gouging), με

μεγάλη ανθεκτικότητα και ακρίβεια χρησιμο-

ποιώντας την τάση των πιο κοινών  ηλεκτρι-

κών δικτύων.

«Το σύστημα συγκολλήσεων X8 MIG είναι η

απόλυτη επιλογή για απαιτητικές συγκολλή-

σεις», λέει ο Δρ. Petteri Jernström, διευθυν-

τής Διαχείρισης Προϊόντων και Τεχνολογικών

Υπηρεσιών της Kemppi. “Με το εστιασμένο

και έντονο τόξο, την πρωτοποριακή εμπειρία

χρήσης, την αναβαθμίσιμη συσκευή, το ψη-

φιακό WPS, και με ενσωματωμένη τη συνδε-

σιμότητα στο λογισμικό διαχείρισης

συγκολλήσεων WeldEye, το X8 MIG επιτρέπει

την πραγματοποίηση, τον έλεγχο και τη δια-

χείριση των συγκολλήσεων με τρόπο που δεν

ήταν εφικτός στο παρελθόν.

Βελτιωμένη απόδοση από το 

λογισμικό Wise

Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής κόλλησης του

X8 MIG σχεδιάστηκαν με γνώμονα την ακρί-

βεια, την αποδοτικότητα των συγκολλήσεων

και την ποιότητα. Η έξυπνη συσκευή και τε-

χνολογία ελέγχου  αποτελούν τη βάση για τις

λειτουργίες και διεργασίες του Wise, οι οποίες

έχουν τελειοποιηθεί για απαιτητικές εφαρμογές

συγκολλήσεων. Εκτός από τη συγκόλληση με

μεγάλη πρόωση και τη συγκόλληση αλουμινίου

(WiseFusion), τα χαρακτηριστικά του τόξου  πε-

ριλαμβάνουν, για παράδειγμα, narrow gap

(στενό αυλάκι - RGT), root pass (ραφή στη ρίζα

- WiseRoot+), συγκόλληση λεπτών ελασμάτων

(WiseThin+), και  low spatter welding (συγκόλ-

ληση με περιορισμένο “πιτσίλισμα” ) στην πε-

ριοχή συγκόλλησης (WiseSteel).

Υπόδειγμα χρηστικότητας

Το X8 MIG είναι υπόδειγμα χρηστικότητας.

Κάθε διάσταση της συσκευής, του τροφοδότη

σύρματος, των τσιμπίδων συγκόλλησης, της

μονάδας ελέγχου και άλλα στοιχεία του σχε-

διάστηκαν και μελετήθηκαν από την Kemppi

R&D για τη μέγιστη χρηστικότητα των εφαρ-

μογών του. Όλες οι επιλογές βασίσθηκαν σε

πραγματικές ανάγκες χρηστών. «Κάναμε κάτι

περισσότερο από τα καθήκοντά μας. Για να

ετοιμαστούμε για τη διαδικασία της δημιουρ-

γίας του Χ8, ταξιδέψαμε από τη Βραζιλία στη

Σιβηρία. Από λιμάνια σε αγωγούς. Από μικρά

εργαστήρια στα μεγαλύτερα εργοστάσια» λέει

ο Jussi Kapanen, UX Manager της  Kemppi.

“Δουλέψαμε με συγκολλητές. Ζήτησαν απλό-

τητα και αξιοπιστία. Δουλέψαμε με μηχανι-

κούς συγκόλλησης. 

Ζήτησαν παραγωγικότητα. Δουλέψαμε με

τους διευθυντές τους, ζήτησαν προσαρμόσιμα,

όλα-σε-ένα, προϊόντα», καταλήγει ερωτώμε-

νος για τα σημεία-κλειδιά του σχεδιασμού.

Το χειριστήριο Ελέγχου, το μυαλό του συστή-

ματος, εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς. Είναι το

πιο εξελιγμένο και ταυτόχρονα πρακτικό χει-

ριστήριο για να ρυθμίζονται  και να προσαρ-

μόζονται οι παράμετροι εργασίας, να γίνεται ο

χειρισμός της συγκόλλησης και να ελέγχονται

οι λεπτομέρειες των προδιαγραφών συγκόλ-

λησης (WPS). Ως ένα χειριστήριο ελέγχου

εξοπλισμού συγκολλήσεων, είναι κάτι νέο:

ένα εξευγενισμένο σύγχρονο εργαλείο που

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ακραίες συνθή-

κες.

Η Kemppi έχει διαμορφώσει και το πιο ση-

μαντικό εργαλείο του συγκολλητή, την τσιμ-

πίδα συγκόλλησης, για τη μέγιστη άνεση. Το

X8 MIG Welder επαναπροσδιορίζει την εργο-

νομία στις τσιμπίδες: η χειρολαβή, η ικανό-

τητα μετακίνησης και η σταθερότητα έχουν

βελτιστοποιηθεί ώστε να ικανοποιούν τις

απαιτήσεις και των πιο απαιτητικών συγκολ-

λητικών διεργασιών.
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KEMPPI

X8-MIG-Welder “Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού

τόξου συγκόλλησης του συστήματος X8 -MIG  Welder

σχεδιάστηκαν με γνώμονα την ακρίβεια, την αποτε-

λεσματικότητα συγκολλήσεων και την ποιότητα

X8_MIG_WELDER:NEW KOPH SYG  10/09/2018  14:01  Page 51



Χειρισμός και ευκολία στη χρήση με ψηφιακό WPS

(WPS: Welding Procedure Specification - προδιαγραφή διαδικασίας

συγκόλλησης)

Πολλά πρότυπα όπως τα ASME, AWS και ISO 3834 απαιτούν τη χρήση

των WPS. Η παράδοση της βιομηχανίας είναι να χρησιμοποιεί εκτυ-

πωμένα WPS, τα οποία δεν ικανοποιούν απαραίτητα τις σημερινές

απαιτήσεις σε ποιότητα και απόδοση. Η ικανότητα του συγκολλητή X8

MIG να χρησιμοποιεί ψηφιακά  WPS επαναπροσδιορίζει αυτή τη διερ-

γασία. Συνδέοντας το X8 MIG στην υπηρεσία WeldEye cloud επιτρέπει

την χρήση ψηφιακού WPS (dWPS) και καθιστά τα τυπωμένα αρχεία

WPS αχρείαστα. Επιτρέπει στους συγκολλητές να ψάξουν, να δουν και

ενεργοποιήσουν τις WPS στην οθόνη του χειριστηρίου και να χρησι-

μοποιούν  αυτόματα τις κατάλληλες παραμέτρους κατά τη διάρκεια

της συγκόλλησης. 

Οι WPS μεταφέρονται από το λογισμικό WeldEye μέσω του διαδικτύου

στους συγκολλητές X8 MIG στο εργοστάσιο. Αυτό φέρει την επανά-

σταση στη διαχείριση των WPS της βιομηχανίας της συγκόλλησης από

την οπτική του συγκολλητή αλλά και του συντονιστή της συγκόλλη-

σης.

Επιπλέον, το χειριστήριο εξυπηρετεί και ως συσκευή ανάγνωσης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συλλέξει κατασκευαστικές πληρο-

φορίες ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η συγκόλληση πραγματοποιείται

σύμφωνα με τις WPS, και για να αναλύσει την παραγωγικότητα των

συγκολλήσεων βασιζόμενος στην παρακολούθηση των χρόνων του

ηλεκτρικού τόξου.

Πρωτοπορία ανθεκτική στο χρόνο 

με έξυπνη επένδυση

Το σύστημα συγκόλλησης X8 MIG έχει σχεδιαστεί ώστε να αναπτύσ-

σεται με τις εξελισσόμενες ανάγκες των κατασκευαστών. 

Μπορεί να αναβαθμιστεί εύκολα με το κατάλληλο λογισμικό ώστε να

λειτουργεί με νέα υλικά, εφαρμογές και διαχειριστικές απαιτήσεις

συγκόλλησης. Ακόμη και η ισχύς συγκόλλησης είναι αναβαθμίσιμη.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις

page 52 Ιούλιος - Αύγουστος 2018

X8-Control-Pad”: Το  χειριστήριο, ο εγκέφαλος του συστήματος χρη-

σιμεύει σε πολλές εφαρμογές. Είναι ιδιαίτερα προχωρημένο και πρα-

κτικό στον καθορισμό και την ρύθμιση παραμέτρων συγκόλλησης και

παρακολούθησης των λεπτομερειών των WPS

Wirefeeder: Η αλλαγή της κουλούρας σύρματος γίνεται πολύ εύκολα στον τροφο-

δότη του Χ8 MIG Welder. Η εργονομική σχεδίαση για τροφοδοσία από πάνω επι-

τρέπει την αλλαγή σύρματος με μια κίνηση χωρίς να ταλαιπωρεί τον χειριστή. 

Η δομή της μονάδας δεν αφήνει το καρούλι να πέσει έξω εξασφαλίζοντας ασφαλή

τοποθέτηση.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις

Γράφει η

Γεωργία Σέμπου της εταιρείας 

BIG BLUE TOOLS ,

αντιπρόσωπος της MEBA

ΜEBApro 260 GP: 
Υψηλή τεχνολογία σε μόλις 3 m2²

page 54 Ιούλιος - Αύγουστος 2018
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Η
σειρά μηχανημάτων MEBApro, αν-

τιπροσωπεύει την υψηλή τεχνολο-

γία σε συνδυασμό με την εξαιρετική

σχέση ποιότητας τιμής. Η MEBA

είναι ο πρώτος κατασκευαστής του χώρου που

έχει παράγει σχεδόν όλων των ειδών πριονο-

κορδέλες, με τέτοιο τρόπο ώστε και η πρόωση

του υλικού καθώς και η κορδέλα να οδηγούν-

ται με ακρίβεια. Σε αυτό τον τομέα η MEBA και-

νοτομεί χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του

ηλεκτρικά οδηγούμενου ball screw.  Αυτή η μέ-

θοδος εγγυάται τη βέλτιστη ακρίβεια ισχύος και

ακρίβεια κοπής για την παραγωγική διαδικα-

σία, ενώ προστατεύει τη λεπίδα από τη γρή-

γορη φθορά. Επιπλέον, το ηλεκτρικό σύστημα

είναι οικονομικό και προστατεύει τους φυσι-

κούς πόρους. 

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 μη-

χανήματος έχει κλίση περίπου 2° για αποτε-

λεσματικότερη κοπή. Η κορδέλα οδηγείται

με ακρίβεια από γραμμικούς οδηγούς (linear

guides). Το σύστημα αλλαγής κλίσης εδρά-

ζεται 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

του μήκους του κομματιού. Η ψηφιακή έν-

δειξη της κλίσης, το σύστημα μέτρησης και το

χειριστήριο είναι εργονομικά τοποθετημένα

στο πάνω μέρος του μηχανήματος προστα-

τεύοντάς τα από τα γρέζια και τη λίπανση που

απαιτεί η διαδικασία. Χάρη στο σχεδιασμό του

το MEBApro 260 GP είναι εύκολο στη χρήση,

ενώ το control διαθέτει αυτόματη καταγραφή

μεγεθών υλικού. 

Άλλο ένα πλεονέκτημα του μηχανήματος

είναι ότι η πρόωση καθόδου της λεπίδας

πραγματοποιείται μέσω ατράκτου με ελεγχό-

μενο σερβομοτέρ με σαφή πλεονεκτήματα

σε σχέση με την οδήγηση με κιβώτιο ταχύτη-

τας. Η πίεση της κοπής ελέγχεται μέσω αι-

σθητήρα. Τα οφέλη της χρήσης αυτών των

εξαρτημάτων στην κατασκευή μιας πριονο-

κορδέλας είναι:  η γρήγορη και ακριβής το-

ποθέτηση, η εξασφάλιση της συνεχούς και

MEBA
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ομαλής τροφοδοσίας για βέλτιστη απόδοση

του μηχανήματος και μειωμένη φθορά. 

Στον βασικό εξοπλισμό του μηχανήματος πε-

ριλαμβάνεται σύστημα ψεκασμού λίπανσης

της λεπίδας, που εξοικονομεί πόρους διατη-

ρώντας καθαρότερο το χώρο. Η παροχή λα-

διού ρυθμίζεται μέσω αντλίας. Η ευέλικτη

πριονοκορδέλα MEBApro 260 GP με συστή-

ματα αιχμής αξιοποιεί τον ημιαυτόματο κύκλο

κοπής διαθέτοντας υψηλή ταχύτητα συγκρά-

τησης υλικού, ενσωματωμένο σύστημα απο-

μάκρυνσης γρεζιού και οδηγούς καρβιδίου για

την ευθυγράμμιση της πριονολάμας. 

Υπάρχουν ακόμη πολλές επιλογές στην

εφαρμογή του μηχανήματος με την προ-

σθήκη εξοπλισμού όπως το γραμμικά οδη-

γούμενο 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 λιγό-

τερη συντήρηση από τα συμβατικά συστή-

ματα, προστατεύουν τη λεπίδα της κορδέλας

και αυξάνουν την αντοχή και την αξιοπιστία

του μηχανήματος.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις
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“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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ΓΚΙΖΕΛΗΣ Α.Ε. - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΣΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις

Γράφει ο

Σεισάκης Ιωάννης 

Μηχανολόγος Μηχανικός

page 58

Η Γκιζελής ΑΕ κατασκευάζει πρέσσες, ψαλίδια και στραντζόπρεσσες

εδώ και 50 χρόνια. Έχει ξεχωρίσει  για την υψηλή ποιότητα των μη-

χανημάτων που παράγει, τα οποία χαρακτηρίζονται από εξαιρετική

αξιοπιστία και αντοχή στον χρόνο. Σε όλη την πορεία της έχει επενδύ-

σει στην έρευνα και την ανάπτυξη και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει

πρωταγωνιστήσει στο Ελληνικό και διεθνές προσκήνιο εισάγοντας νέα

προϊόντα και πρωτοποριακά συστήματα.

Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση στην τιμή της ενέργειας μαζί με την πε-

ριβαλλοντική αφύπνιση κυρίως των πιο ανεπτυγμένων χωρών έχει

ωθήσει τη βιομηχανία σε λύσεις και μηχανήματα που χαρακτηρίζονται

από αυξημένες επιδόσεις και μειωμένη κατανάλωση. 

Η Γκιζελής ΑΕ αφουγκραζόμενη τις επιταγές της εποχής μας διευρύνει

την γκάμα των προϊόντων της προσθέτοντας μια σειρά από ηλεκτρικές

στραντζόπρεσσες υψηλών προδιαγραφών. Στην τεχνική παρουσίαση

που ακολουθεί αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας της ηλεκτρικής στραν-

τζόπρεσσας και αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα

έναντι των υδραυλικών στραντζοπρεσσών.

Καταρχήν ο τρόπος παραγωγής της δύναμης είναι διαφορετικός στην

υδραυλική και την ηλεκτρική στραντζόπρεσσα. Σε μία υδραυλική

στραντζόπρεσσα η δύναμη παράγεται από τους 2 υδραυλικούς κυλίν-

δρους όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα στη διπλανή σελίδα.

Η κάθοδος του εργαλειοφορέα – γρήγορη κάθοδος- γίνεται χρησιμο-

ποιώντας το ίδιο το βάρος του. Λίγο πριν πραγματοποιηθεί το στραν-

τζάρισμα η ταχύτητα μειώνεται υποχρεωτικά στα 10mm/sec, ταχύτητα

που υποδεικνύεται από το πρότυπο ΕΝ12622. Αφού τελειώσει το

στραντζάρισμα ο εργαλειοφορέας ανεβαίνει με τη μέγιστη δυνατή τα-

χύτητα.

Αντίστοιχα σε μια ηλεκτρική στραντζόπρεσσα με τροχαλίες υπάρχουν

2 servo μοτέρ εναλλασσόμενου ρεύματος τα οποία μέσω μειωτήρα

και στη συνέχεια ενός συστήματος με τροχαλίες παράγουν την απαι-

τούμενη δύναμη για το στραντζάρισμα. Το σύστημα αυτό φαίνεται στο

σχήμα στη διπλανή σελίδα. 

Ιούλιος - Αύγουστος 2018
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1: Σερβοκινητήρας

2: Μειωτήρας

3: Ράουλο περιέλιξης ιμάντα

4: Σταθερές τροχαλίες

5: Κινητές τροχαλίες

6: Τερματικό ράουλο ιμάντα

Το σύστημα αυτό δεν μπορεί να παράγει δύ-

ναμη προς τα πάνω οπότε για την άνοδο του

εργαλειοφορέα χρησιμοποιούνται ελατήρια.

Τα δύο συστήματα παρουσιάζουν μεταξύ τους

διαφορές πέρα από κατασκευαστικές. 

−Καταρχήν το ηλεκτρικό σύστημα δε χρησι-

μοποιεί πουθενά λάδια οπότε και είναι πιο φι-

λικό προς το περιβάλλον.

− Επιπλέον η ηλεκτρική στραντζόπρεσσα

όταν δεν κινείται δεν καταναλώνει σχεδόν κα-

θόλου ενέργεια. Στην υδραυλική με ακίνητο

τον εργαλειοφορέα αλλά ενεργή την αντλία

καταναλώνεται ένα 25-35 % της ισχύος που

απαιτείται στο πλήρες φορτίο. 

− Επίσης η ηλεκτρική στραντζόπρεσσα μπο-

ρεί να μεταβάλλει άμεσα την ταχύτητα του ερ-

γαλειοφορέα με πολύ υψηλές επιταχύνσεις

και χωρίς καθόλου καθυστερήσεις. Αντίθετα

στην υδραυλική στραντζόπρεσσα υπάρχουν

οι καθυστερήσεις που σχετίζονται με τις

υδραυλικές βαλβίδες. Ο σερβοκινητήρας επί-

σης παρέχει πολύ μεγάλη ακρίβεια στην κί-

νηση.

− Ένα ακόμη σημείο που πρέπει να τονιστεί

είναι ότι η ηλεκτρική στραντζόπρεσσα είναι

εγγενώς ασφαλής καθότι τα ελατήρια παρέ-

χουν πάντοτε μια κατακόρυφη δύναμη πολ-

λαπλάσια του βάρους του εργαλειοφορέα.

Αυτό σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση

ο εργαλειοφορέας θα κινηθεί ανοδικά.

− Τέλος στα υπέρ της υδραυλικής στραντζό-

πρεσσας προσμετρώνται η απλότητα κατα-

σκευής αλλά και η δυνατότητα παραγωγής

πολύ μεγάλων δυνάμεων. Μάλιστα η κατα-

σκευή μιας ηλεκτρικής στραντζόπρεσσας από

κάποιους τόνους και πάνω κρίνεται ασύμ-

φορη.

Μια άλλη διαφορά που προκύπτει από τον

τρόπο κατασκευής των δύο μηχανών είναι ο

Ηλεκτρική Στραντζόπρεσσα
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Σε μία υδραυλική στραντζόπρεσσα η δύναμη παράγεται από τους 2

υδραυλικούς κυλίνδρους

Ηλεκτρική στραντζόπρεσσα
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τύπος του σώματος της μηχανής. Στις υδραυλικές στράντζες είναι όχι

μόνον εφικτή αλλά και απλούστερη η κατασκευή σώματος με πλαϊνά

τύπου C . Αντίθετα στις ηλεκτρικές στραντζόπρεσσες είναι υποχρεω-

τικό το πλαϊνό να είναι κλειστό. Ο ένας τύπος έναντι του άλλου ελέγχει

ένα βασικό πλεονέκτημα και ένα βασικό μειονέκτημα. 

Ο τύπος C καταπονείται με τέτοιο τρόπο που επηρεάζει την κλίση του

εργαλειοφορέα ο οποίος είναι στηριγμένος πάνω στο σώμα της μη-

χανής. Με αυτό τον τρόπο επηρεάζεται η ακρίβεια της μηχανής αλλά

επιτρέπεται η εξαγωγή του προϊόντος του στραντζαρίσματος από το

πλάι της μηχανής, προσφέροντας ευελιξία. Ο κορμός κλειστού τύπου

από την άλλη καταπονείται αποκλειστικά σε εφελκυσμό και παραμορ-

φώνεται συμμετρικά, οπότε και οδηγεί τέλεια τον εργαλειοφορέα προ-

σφέροντας μεγαλύτερη ακρίβεια κατά το στραντζάρισμα.

Η Γκιζελής ΑΕ σε αντίθεση με άλλους κατασκευαστές παρέχει τον βέλ-

τιστο δυνατό μηχανισμό οδήγησης του εργαλειοφορέα τόσο στις

υδραυλικές όσο και στις ηλεκτρικές μηχανές που κατασκευάζει. Ενώ

όλοι οι άλλοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν οδήγηση με επιφάνειες

τριβής από μπρούντζο, η Γκιζελής ΑΕ χρησιμοποιεί εξειδικευμένα

ρουλεμάν ακολούθησης τροχιάς σε συνδυασμό με επιφάνειες σκλη-

ρυμένες και λειασμένες κατάλληλα. Αυτού του τύπου οδήγηση του

εργαλειοφορέα δίνει ένα επιπλέον πλεονέκτημα στις ηλεκτρικές

στραντζόπρεσσες της Γκιζελής ΑΕ καθώς η κύλιση έναντι της τριβής

προσδίδει καλύτερα δυναμικά χαρακτηριστικά ειδικά στην άνοδο του

εργαλειοφορέα που γίνεται από τα ελατήρια.

Η ηλεκτρική στραντζόπρεσσα λοιπόν παρουσιάζει σαφώς κάποιες δια-

φορές έναντι της υδραυλικής. Τι σημαίνουν όμως αυτές οι διαφορές

για έναν πιθανό ιδιοκτήτη μιας τέτοιας μηχανής; 

Το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα της ηλεκτρικής στραντζόπρεσσας

είναι δισυπόστατο: Απουσία ορυκτέλαιων και της σχετικής τους δια-

χείρισης αλλά και ταυτόχρονα μειωμένη κατανάλωση ενέργειας που

μπορεί να αγγίξει το 50% ετησίως. Πέραν λοιπόν του περιβαλλοντικού

οφέλους υπάρχει και απτό οικονομικό όφελος από την ιδιοκτησία μιας

τέτοιας μηχανής.

Παρ΄ όλα αυτά το βασικότερο πλεονέκτημα της ηλεκτρικής στραντζό-

πρεσσας και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε είναι η αύξηση της

παραγωγικότητας η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι διπλάσια

μιας υδραυλικής. Οι σερβοκινητήρες μπορούν να αλλάξουν ταχύτητα

και φορά σχεδόν ακαριαία. Αντίθετα οι υδραυλικές βαλβίδες έχουν

κάποιους πεπερασμένους χρόνους απόκρισης. Επιπλέον στην υδραυ-

λική στραντζόπρεσσα ο εργαλειοφορέας ο οποίος βρίσκεται σε σχεδόν

ελεύθερη πτώση κατά τη γρήγορη κάθοδο πρέπει να επιβραδυνθεί

στην επιτρεπτή ταχύτητα στραντζαρίσματος. Η αδράνεια που πρέπει

να υπερνικηθεί είναι πολύ σημαντική. Αντίθετα στην ηλεκτρική στραν-

τζόπρεσσα τα ελατήρια αντιτίθενται στην προς τα κάτω κίνηση οπότε

και συνδράμουν στην υπερνίκηση της αδράνειας. Για τους παραπάνω

λόγους σε ένα στραντζάρισμα με υδραυλική μέθοδο υπεισέρχεται ένας

νεκρός χρόνος που είναι τυπικά από 0.4 έως 2 sec συνολικά σε ολό-

κληρο τον κύκλο. Ο αντίστοιχος χρόνος σε μία ηλεκτρική στραντζό-

πρεσσα είναι αμελητέος. Όπως γίνεται αντιληπτό το κέρδος σε

παραγωγικότητα είναι τόσο μεγαλύτερο όσο μικρότερος είναι και ο

κύκλος στραντζαρίσματος. 

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι μια ηλεκτρική στραν-

τζόπρεσσα είναι το ιδανικό μηχάνημα για μεγάλες παραγωγές στις

οποίες οι χρόνοι χειρισμού των προϊόντων είναι κατά το δυνατόν μι-

κροί. Περαιτέρω προσφέρει απαράμιλλη ακρίβεια – οπότε και λιγό-

τερα προϊόντα που αποτυγχάνουν στον ποιοτικό έλεγχο. Το σχετικά

υψηλό κόστος κτήσης της αντισταθμίζεται από την μειωμένη κατανά-

λωση ενέργειας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις
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Με Ομοιόμορφους Κεραμικούς Τριγωνικούς Κόκκους τεχνολογίας PSG.

Για αυξημένη απόδοση και παραγωγικότητα.

“      Silver….more than Gold ”
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FRONIUS PCS
(Συνδυασμός ελεγχόμενου παλμικού τόξου και τόξου ψεκασμού) 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις
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Η τεχνολογία των συγκολλήσεων έχει προ-

χωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και οι συμ-

βατικές μέθοδοι συγκολλήσεων αλλάζουν

μέρα με την ημέρα. Η FRONIUS, η μεγαλύ-

τερη κατασκευάστρια εταιρία συγκολλητικών

συστημάτων της Ευρώπης, αναζητά συνεχώς

λύσεις για να διευκολύνει την ζωή όλων

όσων ψάχνουν γρηγορότερη συγκόλληση και

φτηνότερη παραγωγική διαδικασία. Στα πλαί-

σια αυτής της αναζήτησης και ανεύρεσης

λύσης σε όσους πραγματοποιούν συγκόλ-

ληση χάλυβα με τόξο ψεκασμού, το τμήμα

έρευνας και ανάπτυξης έχει δημιουργήσει

ειδικές παλμικές συνεργειακές γραμμές, που

εξαλείφουν τα μειονεκτήματα αυτής της τε-

χνολογίας και παράλληλα προσφέρουν ση-

μαντικά πλεονεκτήματα. 

Βασικές διαφορές παλμικού τόξου και τόξου

ψεκασμού

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης της

παλμικής συγκόλλησης είναι τα παρακάτω: 

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΟΞΟ

Πλεονεκτήματα

• Μείωση των πιτσιλισμάτων

• Ακριβή έλεγχο της αποκόλλησης της στα-

γόνας του μετάλλου. (ένας παλμός – μία στα-

γόνα) 

• Ελεγχόμενη διείσδυση στο μέταλλο προς

συγκόλληση

• Ελεγχόμενη συμπεριφορά στο  ‘’άπλωμα’’

του μετάλλου στη ραφή της συγκόλλησης. 

Μειονεκτήματα

• Υψηλή τάση συγκόλλησης με αποτέλεσμα το

πλατύτερο μήκος τόξου 

• Μεγαλύτερη τάση στην δημιουργία under-

cut 

• Υψηλός θόρυβος τόξου 

ΤΟΞΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Πλεονεκτήματα

Ιούλιος - Αύγουστος 2018
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4 Pro Μον. ΕΠΕ 

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος FRONIUS
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• Μείωση των πιτσιλισμάτων

• Βαθιά και πλατιά διείσδυση

• Καλό ‘’άπλωμα’’ της ραφής

• Καθαρή επιφάνεια συγκόλλησης 

Μειονεκτήματα

• Περιορισμένο εύρος αμπέρ συγκόλλησης

• Υψηλή ενέργεια συγκόλλησης

• Δυσκολία ελέγχου του λουτρού της τήξης (περισσότερος χρόνος για

να ρυθμιστεί)

• Δημιουργία μεγάλης θερμοκρασίας και ακτινοβολίας τόξου

ΤΥΠΟΙ ΤΟΞΟΥ

Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές συγκόλλησης οι οποίες πραγματοποι-

ούνται με διαφορετικά συστήματα, διαφορετικές τσιμπίδες συγκόλλη-

σης και διαφορετικές συνεργειακές γραμμές.  Ανάλογα με τον τύπο

του υλικού προς συγκόλληση, το πάχος του, την θέση συγκόλλησης,

την ταχύτητα που θέλουμε να επιτύχουμε και φυσικά την ποιότητα της

ραφής στην αντοχή και στην εμφάνιση,  επιλέγουμε μία από τις παρα-

κάτω διαδικασίες. 

Αρχίζοντας με τα λιγότερα Volt συγκόλλησης,  ξεκινάμε με το πιο

΄΄ψυχρό τόξο΄΄ που δεν είναι άλλο από το τόξο CMT του συστήματος

Cold Metal Transfer της FRONIUS. Αυτό φυσικά είναι για ένα εύρος

ρεύματος χαμηλό και για συγκόλληση πολύ λεπτών ελασμάτων με με-

γάλες ταχύτητες, που δεν θα μπορούσαμε άλλωστε να τις επιτύχουμε

με τόξο βραχυκυκλώματος, ή απλό παλμικό. Μετά περνάμε σε έναν

συνδυασμό CMT και παλμικού τόξου. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε

ένα συνδυασμό των καλών στοιχείων των δύο αυτών τεχνολογιών

και μπορούμε να εκτελέσουμε συγκολλήσεις σε ελάσματα μεγαλύτε-

ρου πάχους,  με μεγαλύτερη ταχύτητα και σταθερότητα διαδικασίας

και παράλληλα μικρότερη εναπόθεση θερμοκρασίας. Ιδανικές συν-

θήκες για την τέλεια ραφή σε μεσαίου πάχους ελάσματα. Το αμέσως

επόμενο, είναι το παλμικό τόξο PCS (Puls Controled Spray –Arc)  που

συνδυάζει ελεγχόμενο παλμικό τόξο και τόξο ψεκασμού, με πλεονε-

Fronius PCS
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κτήματα σε συγκόλληση ρίζας και σε συγκε-

κριμένες εφαρμογές συγκόλλησης. Τέλεια

ελεγχόμενη παλμική έναυση του τόξου, στα-

θερό τόξο ψεκασμού υποβοηθούμενο παλ-

μικά με υψηλή πίεση στο λουτρό τήξης κατά

την διάρκεια της συγκόλλησης και τέλειο

ελεγχόμενο παλμικό σβήσιμο του τόξου.

Ακολουθούν το τόξο βραχυκυκλώματος και

το παλμικό τόξο, τα οποία ξεκινούν και τα δύο

με χαμηλά volt, αλλά το παλμικό χρειάζεται

περισσότερα αμπέρ για διατήρηση του τόξου.

Φυσικά όμως το παλμικό εξαλείφει τα προ-

βλήματα του τόξου βραχυκυκλώματος, όπως

το εύρος αμπέρ που κάνει εμφάνιση το σφαι-

ρικό τόξο με πολύ πιτσίλισμα στο τεμάχιο

προς συγκόλληση. 

Για υψηλής απόδοσης συγκολλήσεις με με-

γάλες εναποθέσεις υλικού, έχουμε το τόξο

ψεκασμού και το τόξο TIME, που χρειάζονται

αρκετά Volt και αμπέρ. Τέλος,  το περιστρεφό-

μενο τόξο λειτουργεί στην υψηλότερη κλί-

μακα Volt και αμπέρ και είναι μια διαδικασία

και αυτή, μεγάλης εναπόθεσης υλικού. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ PCS

Σε σχέση με το απλό παλμικό τόξο, το τόξο

PCS είναι ένα ελεγχόμενο παλμικό τόξο ψε-

κασμού. Αυτό προσφέρει πιο συγκεντρωμένο

τόξο με λιγότερα volt και έτσι χρησιμοποιείται

και λιγότερη ενέργεια. Το τόξο ασκεί μεγαλύ-

τερη  πίεση μέσα στο λουτρό της τήξης με

αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη διείσ-

δυση στην ρίζα. Λόγω αυτής της συμπεριφο-

ράς, μειώνεται και η βλαβερή ακτινοβολία.  Τα

νέα συστήματα TPS/i της FRONIUS είναι εξο-

πλισμένα με την λειτουργία PCS  και προσφέ-

ρουν την ευελιξία που χρειάζεται για να επι-

τύχεις συγκεκριμένους στόχους συγκόλλη-

σης. Με την χρήση της συνεργειακής αυτής

γραμμής, το τόξο είναι πιο συγκεντρωμένο

και είναι ιδανικό για γωνιακές συγκολλήσεις

διότι προσφέρει μέγιστη διείσδυση. Η PCS

μπορεί να συνδυαστεί τέλεια με τεχνολογία

υψηλής απόδοσης TIME πολλαπλών περα-

σμάτων. Όπου απαιτείται μπορεί να γίνει ένα

πρώτο γαζί ρίζας με PCS για άψογη διείσδυση

και τα υπόλοιπα γαζιά να γίνουν με τεχνολογία

TIME. Σε επίπεδη συγκόλληση φρεζαρισμέ-

νων ελασμάτων, η συμβατική συγκόλληση

δυσκολεύεται στο να επιτύχει σωστή ρίζα. Σε

αντίθεση με PCS, ή ρίζα είναι δεδομένη λόγω

της υψηλής πίεσης που ασκεί το τόξο στο ση-

μείο της συγκόλλησης.   

ΑΕΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η χρήση διαφορετικών αερίων είναι κάτι που

πρέπει να ζυγίζει πάντα ο χρήστης. Ανάλογα

με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του

έργου,  υπάρχουν επιλογές αερίων που προ-

σφέρουν διαφορετικές διεισδύσεις, ελαχιστο-

ποιούν τους πόρους και τα πιτσιλίσματα και

σταθεροποιούν το τόξο. Παρακάτω αναλύον-

ται τέσσερεις διαφορετικές περιπτώσεις αε-

ρίων προστασίας, που ανάλογα με την ανάγκη

μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

Αέριο 100% CO2

H χρήση 100% διοξειδίου προσφέρει τα εξής:

•Πλατιά ραφή με καλή διείσδυση

• Πολύ λίγους πόρους 

• Αστάθεια στο τόξο με αδυναμία συγκόλλη-

σης με παλμούς 

• Αρκετό πιτσίλισμα

Μείγμα αερίου 18 % CO2 + 82% Ar

H χρήση μείγματος 18% διοξειδίου με 82 %

Αργό προσφέρει τα εξής:

• Καλή διείσδυση

• Λίγους πόρους 

• Σταθερότητα στο τόξο

• Λίγο πιτσίλισμα

Μείγμα αερίου 8 % CO2 + 92% Ar

H χρήση μείγματος 8% διοξειδίου με 92 %

Αργό προσφέρει τα εξής:

• Μικρότερη ραφή με βαθιά και καλή διείσ-

δυση

• Ελάχιστους  πόρους 

• Καλή σταθερότητα στο τόξο

• Πολύ λίγο πιτσίλισμα

Μείγμα αερίου 4 % O2 + 96% Ar

H χρήση μείγματος 4% Οξυγόνου  με 96 %

Αργό προσφέρει τα εξής:

• Μικρότερη ραφή με κανονική διείσδυση

• Ελάχιστους  πόρους 

• Καλή σταθερότητα στο τόξο

• Σχεδόν καθόλου πιτσίλισμα.

Αν θέλετε ευελιξία, ταχύτητα και ποιότητα

στην συγκόλληση,  τότε ο συνδυασμός  ενός

ιδανικού συστήματος της FRONIUS μαζί με τις

σωστές συνεργειακές γραμμές ,είναι για άλλη

μια φορά μονόδρομος και φυσικά ακούει στο

όνομα  TPS / i. Ιδανική λύση από τα απόλυτα

επαγγελματικά συστήματα συγκόλλησης! 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις
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Η απαίτηση σύντομων χρόνων παρά-

δοσης στη σύγχρονη βιομηχανία

Οι ρυθμοί της σύγχρονης βιομηχανίας είναι

πολύ ταχύτεροι από τις προηγούμενες εποχές.

Μια από τις αιτίες είναι η εύκολη και γρήγορη

επικοινωνία μεταξύ των συνεργαζομένων

μερών. Όταν όμως πρόκειται για κατασκευή

υλικών προϊόντων δεν αρκεί η γρήγορη μετα-

φορά ..megabytes. Χρειάζονται πολύ περισσό-

τερα για να ανταποκριθεί γρήγορα  ο παραγωγός

στις απαιτήσεις των πελατών του. Και από ότι

φαίνεται το “γρήγορα” είναι λέξη κλειδί για πολ-

λές περιπτώσεις παραγγελιών, χωρίς να υπο-

βαθμίζονται οι υπόλοιπες απαιτήσεις που

αφορούν την κατασκευή όπως η ποιότητα. Δη-

μιουργείται έτσι μια πίεση στους υποκατα-

σκευαστές που συμμετέχουν σε διάφορα έργα

που απαιτεί τη βελτίωση της οργάνωσής τους,

των μέσων παραγωγής και την προσαρμογή

του προσωπικού. 

Εκτός όμως των υποκατασκευαστών και οι

εταιρείες που σχεδιάζουν και παράγουν προ-

ϊόντα υπόκεινται σε αντίστοιχη χρονική πίεση.

Είτε πρόκειται για μικρές εταιρείες, είτε πρό-

κειται για βιομηχανικούς κολοσσούς όπως οι

αυτοκινητοβιομηχανίες. Εκτός της καθαυτό

“Το θέλω αύριο!”
Δυνατότητες ταχείας απόκριση σε παραγγελίες 

προϊόντων λαμαρίνας

ΤΕΧΝΙΚΑ Άρθρα
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κατασκευής η χρονική πίεση αφορά όλες τις φάσεις παραγωγής από τη σχεδίαση και ανά-

πτυξη, την ενημέρωση της αγοράς, τη δοκιμαστική παραγωγή μέχρι το after sales

service.Για την τήρηση αυστηρών χρόνων παράδοσης – είτε πρόκειται για απαίτηση πελάτη

είτε για τήρηση εσωτερικού χρονοδιαγράμματος -  οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε μια

σειρά από κινήσεις που ξεκινούν από την επιλογή κατάλληλων  εργαλειομηχανών  και

καταλήγουν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της παραγωγής αλλά και όλων των

υπόλοιπων δραστηριοτήτων τους. 

Ένας άλλος λόγος που ωθεί τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να ανταποκρίνονται όσο το

δυνατόν ταχύτερα στις απαιτήσεις  πελατών είναι ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός

από την ασιατική ανατολή. Οι χώρες αυτές προσφέρουν κατά κανόνα χαμηλότερες τιμές

και ανεβάζουν το ποιοτικό επίπεδο των προϊόντων τους όταν απαιτείται. Η μεγάλη από-

σταση από τις αγορές της Δύσης επηρεάζει αρνητικά τους χρόνους παράδοσης ακόμα και

σε έτοιμα προϊόντα. Η ταχεία απόκριση των πλησιέστερων κατασκευαστών λειτουργεί

σαφώς ως πλεονέκτημα έναντι του ασιατικού ανταγωνισμού.

Αποτελεί επίσης πλεονέκτημα και έναντι των υπολοίπων εταιρειών του χώρου ασχέτως

μεγέθους. Ενώ η παραδοσιακή αντιμετώπιση των υποψηφίων προμηθευτών θέλει τις “με-

γάλες” εταιρείες με τις μακριές λίστες πελατών, τον βαρύ μηχανολογικό εξοπλισμό και τις

προηγμένες μεθόδους κατασκευής να πλεονεκτούν έναντι των υπολοίπων, εν τούτοις οι

καιροί  έχουν αλλάξει. Τα αποτελέσματα είναι αυτά  που μετρούν ουσιαστικά στην αξιολό-

γηση των υποψήφιων συνεργατών. Ανάμεσα σε αυτά κορυφαία θέση έχει πλέον η ταχεία

απόκριση στις επιθυμίες του πελάτη και η γρήγορη παράδοση ποιοτικών  προϊόντων. 

Τεχνικές για επίτευξη ταχείας 

απόκρισης 

Προκειμένου να υλοποιηθεί γρήγορα μια παραγγελία ή να υλοποιηθεί γρήγορα η ανάπτυξη

και κατασκευή νέων προϊόντων, δεν αρκεί οι μηχανές παραγωγής να δουλεύουν γρήγορα.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο πραγματικά παραγωγικός χρόνος είναι μικρό ποσοστό

του χρόνου που μεσολαβεί από την έναρξη της υλοποίησης του έργου μέχρι την περάτωσή

του. Μια ακολουθία ενεργειών προηγείται της παραγωγής και συχνά περιλαμβάνει:

- την υποδοχή του αιτήματος υποβολής προσφοράς 

- την επεξεργασία των βασικών τεχνικών στοιχείων

- την οικονομική επεξεργασία 

- την υποβολή προσφοράς 

- την τοποθέτηση παραγγελίας 

- την προετοιμασία παραγωγής 

- την παραγγελία πρώτων υλών
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- την παραγωγή

- την παράδοση

- την ολοκλήρωση της οικονομικής 

συναλλαγής

Πριν και μετά την κατασκευή των προϊόντων

υπάρχει μια σειρά ενεργειών που  επιβαρύνει

χρονικά την υλοποίηση της παραγγελίας. 

Οι ενέργειες αυτές είναι αναγκαίες κατά κα-

νόνα αλλά συχνά περιλαμβάνουν πολλούς νε-

κρούς χρόνους. Σε πολλές περιπτώσεις με την

κατάλληλη οργάνωση και τη χρήση των σύγ-

χρονων τεχνολογιών επικοινωνίας οι χρόνοι

αυτοί μπορούν να μειωθούν δραστικά. Προ-

φανώς η περίπτωση κάθε επιχείρησης είναι

διαφορετική από τις άλλες, αλλά μπορούν να

βρεθούν λύσεις με το κοινό σκεπτικό.

Προετοιμασία παραγωγής, οργάνωση

παραγωγής

Όλοι όσοι έχουν εμπειρία από τις διαδικασίες

υλοποίησης παραγγελιών και ανάπτυξης

νέων προϊόντων, έχουν συναντήσει άσκοπες

καθυστερήσεις κυρίως στην προετοιμασία

αλλά και στην παραγωγή. Και όλοι λίγο πολύ

έχουν άποψη για τις δυνατότητες περιορι-

σμού των καθυστερήσεων αυτών. Κατά τη δε-

καετία του 1980 αρκετές ιαπωνικές επιχειρήσεις

προσπάθησαν να αφομοιώσουν τη λογική του

βασισμένου στον χρόνο ανταγωνισμού (Time-

based competition -TBC)  όπως περιέγραψε ο

George Stalk Jr. στο άρθρο του  Time – The

Next Source of Competitive Advantage, από το

1988. Πρόκειται για στρατηγική λειτουργίας που

αναγορεύει τον χρόνο ως βασικό ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα, με σκοπό την συμπίεση του απαι-

τούμενου χρόνου για την προσφορά, την ανά-

πτυξη, την παραγωγή την παρουσίαση στην

αγορά και την πώληση των προϊόντων.

Τα δεδομένα της αγοράς έχουν αλλάξει από

τότε. Σήμερα οι πληροφορίες διαδίδονται

πολύ ταχύτερα και συχνά συναντάμε παραγ-

γελίες ενός ή και λίγων κομματιών. Οι απαι-

τήσεις ποιότητας έχουν επίσης γίνει αυστηρό-

τερες σε πολλές κατασκευές. Και μαζί με

αυτές οι απαιτήσεις γρήγορης παράδοσης. Στα

πλαίσια αυτά αναπτύσσεται μια λογική οργά-

νωσης και λειτουργίας των παραγωγικών επι-

χειρήσεων με γνώμονα την παραγωγή με

ταχεία απόκριση στην παραγγελία του πελάτη

ή την ανάπτυξη νέου προϊόντος.  Χαρακτηρί-

ζεται ως Quick response manufacturing

(QRM) και είναι προσανατολισμένη κυρίως

στη μείωση των χρόνων προετοιμασίας της

παραγωγής.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού επιδιώκει

τη βελτίωση της οργάνωσης των επιχειρή-

σεων. Συνδυάζοντας παρατηρήσεις και εμπει-

ρίες από διάφορες περιπτώσεις παραγωγής σε

διαφορετικές επιχειρήσεις και εκπονώντας ανα-

λύσεις λειτουργίας μιας επιχείρησης, προτείνει

και υποστηρίζει την εφαρμογή βελτιώσεων στην

ροή κυρίως της προετοιμασίας παραγωγής.

Αν και ξεκίνησε ως παρεχόμενη υπηρεσία

από εξειδικευμένες εταιρείες στην Αμερική,

βασίζεται στην εμπειρία κυρίως Ιαπωνικών

επιχειρήσεων και συνδυάζεται και με άλλες

φιλοσοφίες παραγωγής (Lean manufactur-

ing, Διαχείριση αλυσίδας τροφοδοσίας, busi-

ness process reengineering -επανεξέταση

των διαδικασιών παραγωγής) 

ΤΕΧΝΙΚΑ Άρθρα
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Εκτός των ΗΠΑ και στην Ευρώπη παρέχονται αντίστοιχες υπηρεσίες

από ειδικευμένες εταιρείες.  Για τις μικρότερες εταιρείες η προσπάθεια

αναμόρφωσης της οργάνωσης θα μπορούσε να γίνεται από τα ίδια της

τα στελέχη, δεδομένου ότι δεν έχουν να κάνουν με τεράστιο όγκο μη-

χανημάτων και προσωπικού, ακολουθώντας δικές τους πρακτικές ή

παρόμοια μεθοδολογία με QRM. 

Σε γενικές γραμμές ξεκινούν από την καταγραφή  του ημερολογιακού

χρόνου προετοιμασίας παραγωγής αποτυπώνοντας την αλληλουχία

δράσεων και τους αντίστοιχους χρόνους (όπως στην κατασκευή των

διαγραμμάτων κρίσιμης διαδρομής  (MCT Manufacturing critical path

time), όπως γινόταν παλαιότερα για τον σχεδιασμό και την παρακο-

λούθηση σύνθετων έργων.

Στα διαγράμματα αυτά μπορεί να προϋπολογίσει κανείς τους νεκρούς

χρόνους και τις δυνατότητες παρέμβασης για επιτάχυνση του έργου.

Οι σύμβουλοι QRM επικεντρώνονται συνήθως σε τέσσερα σημεία:

• ομαδοποίηση παραγωγικών τμημάτων σε αυτόνομες μονάδες πα-

ραγωγής με πρώτες ύλες αποκλειστικά για δική τους χρήση

• αντικατάσταση του καθετοποιημένου μοντέλου διοίκησης από ομα-

δοσυνεργατική διαχείριση των ομάδων αυτών από τα ίδια τα μέλη της 

• πολλαπλή ειδίκευση των τεχνιτών ώστε να εκτελούν ποικιλία εργα-

σιών και να χειρίζονται περισσότερες μηχανές

• αντικατάσταση του συνήθους στόχου που απαιτεί ελαχιστοποίηση

κόστους από την ελαχιστοποίηση χρόνου προετοιμασίας.

Για την επίτευξη γρήγορης απόκρισης η λογική της QRM υποδεικνύει

διάφορες κατευθύνσεις που δεν είναι εύκολο να περιγραφούν λεπτο-

μερώς αφού απευθύνονται σε μεγάλη γκάμα παραγωγικών επιχειρή-

σεων με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μερικές τέτοιες κατευθύνσεις,

ενδεικτικές της λογικής QRM, είναι:

• η αποφυγή δέσμευσης των μηχανών στο 100% της δυναμικότητάς

τους για να μην δημιουργούνται αναμονές και καθυστερήσεις. 

Ένα ποσοστό κοντά στο 80% προτείνεται ως βέλτιστο.

• η βελτιστοποίηση του μεγέθους των παρτίδων παραγωγής. 

Οι μεγάλου μεγέθους παρτίδες προτείνεται να αποφεύγονται γιατί δη-

μιουργούν καθυστερήσεις 

• ο σχεδιασμός της τροφοδοσίας με πρώτες ύλες ώστε να μην δημι-

ουργούνται ελλείψεις, αναμονές υλικών και καθυστερήσεις. 

Στα πλαίσια  αυτά ενθαρρύνεται η ανάπτυξη στενότερων σχέσεων με

τους προμηθευτές και η ενημέρωσή τους για την λογική παραγωγής

QRM. 

Δυνατότητες ταχείας απόκρισης
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• Η οργάνωση των εργασιών γραφείου – υποδοχή προσφορών, επε-

ξεργασία, σχεδίαση προϊόντων, προετοιμασία παραγωγής, προμήθεια

υλικών, κλπ – ώστε να ρέει η δουλειά όσο γίνεται ταχύτερα. 

Εδώ αφιερώνεται μεγάλο μέρος του χρόνου προετοιμασίας και είναι ση-

μαντικό να επιδιώκονται αλλαγές, αφού μάλιστα δεν έχουν κόστος ανά-

λογο της προμήθειας εργαλειομηχανών. 

Παρεμβάσεις στο λογισμικό αλλά κυρίως στην νοοτροπία εργασίας

μπορούν να αποφέρουν θεαματικά αποτελέσματα. 

Οι εργαζόμενοι χρειάζεται ίσως να είναι κάτι περισσότερο από απλοί

υπάλληλοι, να λαμβάνουν αποφάσεις και να έχουν πρόσβαση σε ση-

μαντικά στοιχεία της εταιρείας.

Ο έλεγχος της παραγωγής, που ίσως είναι το βασικότερο για πολλά

διαφορετικά κομμάτια και μεγαλύτερες μονάδες. Οι περισσότεροι θε-

ωρούν ως πρότυπο το  σύστημα της Ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας

Toyota (Kanban) που χρησιμοποίησε χαρακτηριστικές κάρτες για μη-

χανήματα και διαδικασίες. Οι κάρτες παρακολουθούν τα προϊόντα κατά

την παραγωγή τους ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες. Σήμερα

βέβαια το σύστημα είναι ψηφιακό όπως και τα υπόλοιπα  συστήματα

παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγής. 

Άμεση μεταφορά τεχνικών πληροφοριών

Η  πρώτη επιδίωξη στην κατεύθυνση της γρήγορης  απόκρισης είναι

ο περιορισμός του χρόνου που μεσολαβεί από την στιγμή της λήψης

του αιτήματος  υποβολής προσφοράς  μέχρι την υποβολή της. 

Όταν η επιχείρηση λειτουργεί με την λογική του ενός αφεντικού από

το οποίο περνούν όλες οι σημαντικές αποφάσεις  - άρα και η τιμολό-

γηση των προσφορών – είναι φανερό ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος

καθυστέρησης. 

Η ειδοποίηση για την λήψη του αιτήματος μπορεί σε κάθε περίπτωση

να είναι άμεση με μια ειδοποίηση στον υπολογιστή ή το κινητό τηλέ-

φωνο του αρμόδιου όλες τις ώρες της ημέρας.

Όταν πρόκειται για τυποποιημένη εργασία της επιχείρησης – όμως για

παράδειγμα η κοπή κομματιών από λαμαρίνα-  μπορεί να είναι ήδη

κοστολογημένη η εργασία ανά μέτρο κοπής ή άλλη παράμετρο της κα-

τεργασίας (π.χ. χρόνος)  και να χρειάζεται η προσαρμογή της στη συγ-

κεκριμένη αίτηση. 

Η καλύτερη λύση φαίνεται να είναι η χρήση ειδικού λογισμικού. Μπο-

ρεί να είναι ένα απλό λογιστικό φύλλο προγραμματισμένο από τους

τεχνικούς της επιχείρησης ή άλλο πρόγραμμα κατασκευασμένο από

εταιρεία υποστήριξης παραγωγής. 

Στον υπολογισμό του κόστους κατασκευής υπεισέρχονται διάφοροι πα-

ράγοντες – τεχνικοί και μη. Η ταχύτητα κοπής συναρτήσει του πάχους

του ελάσματος και του είδους του υλικού, η διαθεσιμότητα της πρώτης

ύλης, η επιλογή της μεθόδου αποκοπής (laser, waterjet, punching.κλπ) 

και η διαθεσιμότητα των μηχανών παραγωγής.

Με την πρώτη ματιά μια αλληλουχία αποφάσεων σε τέτοια θέματα προ-

ϋποθέτει την άμεση εμπλοκή ενός υπεύθυνου παραγωγής ίσως και πε-

ρισσοτέρων. Δεν είναι όμως καθόλου σίγουρο ότι η προσφορά θα γίνει

και παραγγελία. Οπότε όλος ο χρόνος αυτός πάει χαμένος. Με τη βοή-

θεια του κατάλληλου λογισμικού ο χρόνος προετοιμασίας της προσφο-

ράς ελαχιστοποιείται και βέβαια δίνεται η ευκαιρία στον υπεύθυνο για

την τελική ματιά και έγκριση της προσφοράς.

Στις μέρες μας όμως υπάρχει και ταχύτερη διαδικασία: 

ο υποψήφιος πελάτης μπορεί να “μπει” στον ιστότοπο της επιχείρησης,

να καθορίσει τις παραμέτρους της συγκεκριμένης εργασίας με όση

μεγαλύτερη πληρότητα είναι δυνατόν και να λάβει επί τόπου οικονο-

μική προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας. Για κάποιες εργασίες

καθορίζεται και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης ή καθορίζεται εξ αρχής

– για παράδειγμα: η επόμενη ημέρα.  Η τοποθέτηση παραγγελίας τότε

είναι υπόθεση πατήματος ενός πλήκτρου στον υπολογιστή  και οι δύο

πλευρές – πελάτης και παραγωγός -  έχουν  κερδίσει σημαντικό

χρόνο.

Είναι φανερό ότι για σύνθετες εργασίες και μεγάλη ποσότητα κομμα-

τιών ίσως χρειαστεί ανθρώπινη παρέμβαση. Η ιδέα πάντως παραμένει

η ίδια: ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης σε αιτήματα προσφο-
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ρών ή τουλάχιστον στα πιο εύκολα από αυτά.

Εταιρείες με άριστη οργάνωση, τέτοια που να

μπορούν ανά πάσα στιγμή να βλέπουν On line

τα αποθέματα των πρώτων υλών μπορούν –

αν το κρίνουν σκόπιμο – να δίνουν τη δυνα-

τότητα αυτή και στους υποψήφιους πελάτες

ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία.

Σχεδίαση με χρήση σύγχρονου 

λογισμικού  

Αφετηρία για την υλοποίηση της παραγγελίας

αποτελούν τα σχέδια των  προϊόντων. Για τη

μεταφορά τους από τον πελάτη στον προμη-

θευτή δεν απαιτούνται πλέον παρά δευτερόλε-

πτα ή λεπτά αφού η διαδικτυακή επικοινωνία

το επιτρέπει. Το πρόβλημα συμβατότητας των

αρχείων είναι υπαρκτό σε κάποιες περιπτώ-

σεις αφού δεν χρησιμοποιούν όλοι τα ίδια σχε-

διαστικά προγράμματα ούτε τα έχουν όλοι ενη-

μερωμένα με τις τελευταίες εκδόσεις τους. Δεν

πρόκειται όμως για σοβαρό πρόβλημα αφού

υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης σε κοινά

αποδεκτές μορφές.

Ανάμεσα στο σχέδιο των προϊόντων και το

πρόγραμμα που εκτελούν οι μηχανές παρεμ-

βάλλεται συνήθως επεξεργασία με ενδιάμεσο

πρόγραμμα CAM. Η επεξεργασία αυτή  - που

μεταφράζεται σε χρονική καθυστέρηση –

μπορεί να αποφευχθεί όταν ο πελάτης έχει

την δυνατότητα να παράγει και αυτός αντί-

στοιχο πρόγραμμα CAM. Αυτό συμβαίνει σί-

γουρα ανάμεσα σε επιχειρήσεις που έχουν

παρόμοιους τύπους μηχανών, αλλά γενικό-

τερα το κύριο μέρος των προγραμμάτων CAM

– οι εντολές κίνησης – είναι κοινό λίγο πολύ

σε όλες τις εργαλειομηχανές CNC. Γενικά

πάντως η προετοιμασία παραγωγής αρχίζει

με τη σχεδίαση ή την επεξεργασία των σχε-

δίων προϊόντων. Η σχεδίαση ενός κομματιού

σε υπολογιστή είναι πλέον απαραίτητη στις

σύγχρονες επιχειρήσεις. Ένας από τους λό-

γους είναι να γίνει δυνατή η επεξεργασία μέσω

προγράμματος CAM ώστε να παραχθεί το πρό-

γραμμα κατεργασίας σε εργαλειομηχανή. Η

διαδικασία αυτή δεν είναι παραγωγικός χρόνος

αλλά μπορεί  με τις σωστές επιλογές να μειώσει

θεαματικά τους χρόνους παραγωγής. Είναι το

ίδιο αναγκαία είτε πρόκειται για ένα είτε για χι-

λιάδες κομμάτια. Για την γρήγορη απόκριση στις

απαιτήσεις της παραγγελίας η σχεδίαση οφείλει

να γίνεται:

- γρήγορα, γεγονός που προϋποθέτει έμπειρο

και αποτελεσματικό σχεδιαστή

- έξυπνα, εκμεταλλευόμενη τις επιπρόσθετες

δυνατότητες των σύγχρονων προγραμμάτων

CAD / CAM  ώστε να διευκολύνει την κατα-

σκευή.

Σημαντικό ρόλο παίζει η εμπειρία του μελετητή

στις τεχνικές κατεργασίες που θα χρησιμοποι-

ηθούν για την κατασκευή. Παράλληλα όμως η

ορθή επιλογή λογισμικού διευκολύνει πολύ την

παραγωγή ειδικά στις κατεργασίες λαμαρίνας. 

Στις συμβατικές κατεργασίες τόρνευσης και

φρεζαρίσματος το προϊόν προκύπτει από αφαί-

ρεση υλικού. Έτσι σχεδιάζεται στην τελική του

μορφή και ορίζεται η μορφή του ακατέργαστου

κομματιού από όπου αφαιρείται υλικό με ερ-

γαλεία και τεχνικές της επιλογής του μελετητή. 

Το ίδιο ισχύει και για την κοπή ελασμάτων

όπου η εργασία σε δύο διαστάσεις (επίπεδο

ΧΥ) δεν αφήνει πολλά περιθώρια επιλογών.

Στη διαμόρφωση με κάμψη όμως ο ρόλος του

μελετητή και του  χρησιμοποιούμενου λογι-

σμικού είναι πολύ σημαντικός. Η αλληλουχία

των κάμψεων και ο υπολογισμός παραμέ-

τρων όπως η ελαστική επαναφορά (spring-

back) προϋποθέτουν εμπειρία και γνώσεις.

Τα σύγχρονα προγράμματα εκτός του ότι δια-

θέτουν μεγάλες βάσεις δεδομένων με τεχνικά

στοιχεία για τις παραμέτρους της διαμόρφω-

σης σε συνάρτηση με το είδος και το πάχος

του υλικού, έχουν και επιπλέον δυνατότητες.

Για παράδειγμα από το σχέδιο της τελικής
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Δυνατότητες ταχείας απόκρισης

μορφής του ελάσματος μπορούν να προτείνουν το σχήμα του αρχικού

επίπεδου κομματιού και τις διαδοχικές κάμψεις βάσει των οποίων θα

προκύψει η τελική μορφή. Η σχεδίαση και μελέτη κατασκευής είναι αυτή

που καθορίζει και το πλήθος και την σειρά των φάσεων κατεργασίας. Αν

και υπάρχουν εταιρείες εξειδικευμένες στη μελέτη της  διαμόρφωσης ελα-

σμάτων και αναλαμβάνουν σε σύντομο χρόνο να προτείνουν τη βέλτιστη

οικονομικά και χρονικά λύση για την παραγωγή διαφόρων αντικειμένων

– χωρίς να παρεμβαίνουν στο σχέδιο προϊόντος -  η στελέχωση των επι-

χειρήσεων με έμπειρο προσωπικό είναι η καλύτερη ιδέα. Κάθε επιχείρηση

έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες όσον αφορά τις μηχανές παραγωγής αλλά

και τις ιδιαιτερότητες του προσωπικού. Δύσκολα μπορεί κάποιος εκτός

εταιρείας να γνωρίζει όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  - εμφανή και κρυφά

– όπως τα άτομα που δουλεύουν για αυτή.

Εξελιγμένες εργαλειομηχανές

παραγωγής

Στην όλη συζήτηση για τον περιορισμό των καθυστερήσεων και την

ταχύτερη απόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, ο παράγων εργα-

λειομηχανές συχνά θεωρείται δεδομένος. Είναι όμως η βασικότερη

παράμετρος της παραγωγής. Σε παραγγελίες μεγάλου αριθμού κομ-

ματιών επισκιάζει τους υπόλοιπους παράγοντες, είτε πρόκειται για

συμβατικές είτε εργαλειομηχανές CNC. Υπό αυτήν την έννοια, η βα-

σική παράμετρος για τους χρόνους παράδοσης είναι ο χρόνος κατερ-

γασίας του προϊόντος. Συμβατικές εργαλειομηχανές όπως οι πρέσες

και οι αυτόματοι τόρνοι ρεβόλβερ, παρουσιάζουν εξαιρετική παραγω-

γικότητα. Πιθανές καθυστερήσεις σε τέτοιου είδους μηχανήματα εν-

τοπίζονται στην προετοιμασία της παραγωγής. 

Οι συμβατικοί αυτόματοι τόρνοι (ρεβόλβερ) χρειάζονται κατασκευή

καμών (εκκέντρων) για τον έλεγχο των κινήσεων των εργαλείων. Η κα-

τασκευή τους διευκολύνεται πολύ με την χρήση φρεζών CNC για την

κοπή τους και βέβαια σύγχρονου λογισμικού σχεδίασης Cad/CAM. Οι

σύγχρονες εκδοχές CNC των αυτόματων ρεβόλβερ – πολυάτρακτων και

μονοάτρακτων- δεν χρειάζονται κάμες, οπότε η κύρια προετοιμασία γί-

νεται στο γραφείο κατά την παραγωγή του προγράμματος ελέγχου της

εργαλειομηχανής.

Στην περίπτωση των πρεσών οι πιθανές καθυστερήσεις προέρχονται

από την ανάγκη κατασκευής εμβόλων και καλουπιών. 

Η κατασκευή τους είναι από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις μηχανουρ-

γικής κατεργασίας ειδικά όταν αφορά περίπλοκες γεωμετρικές μορφές.

Τη σχεδίαση διευκολύνει ένα καλό λογισμικό για την κατασκευή κέν-
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τρων κατεργασίας με περισσότερους των

τριών αξόνων NC ώστε να είναι δυνατή η κα-

τασκευή της μορφής του καλουπιού με ένα δέ-

σιμο. Ιδιαίτερα χρονοβόρες είναι οι τελικές

κατεργασίες του καλουπιού, που τυπικά περι-

λαμβάνουν την στίλβωσή του και το τελικό φι-

νίρισμα. 

Όταν χρησιμοποιείται ηλεκτροδιάβρωση για το

φινίρισμα οι χρόνοι επιμηκύνονται σημαντικά. 

Επειδή η κατασκευή των καλουπιών και εμ-

βόλων κατά κανόνα περιλαμβάνουν αρκετές

φάσεις κατεργασίας -μεταξύ αυτών συχνά και

θερμική κατεργασία - ο περιορισμός των κα-

θυστερήσεων μπορεί να υποστηριχτεί από

την καλή οργάνωση του υποκατασκευαστή

και τη δυνατότητα λειτουργίας του με λογική

γρήγορης απόκρισης. 

Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των κομμα-

τιών μιας παραγγελίας ή μιας παρτίδας παρα-

γωγής, τόσο μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτούν

οι δυνατότητες επικοινωνίας και αλληλεπί-

δρασης των εργαλειομηχανών με το περιβάλ-

λον τους. 

Η τελική επιδίωξη είναι η αυτοματοποίηση

της παραγωγής και των σχετικών εργασιών,

όπως η τροφοδοσία της μηχανής. 

Προκειμένου να επιτυγχάνονται σύντομοι

χρόνοι παράδοσης εξυπηρετεί ιδιαίτερα η αυ-

τοματοποίηση: 

- της τροφοδοσίας των μηχανών

- της αλλαγής εργαλείων

- του ποιοτικού ελέγχου 

- της παραλαβής των ετοίμων προϊόντων

Η αυτοματοποίηση της τροφοδοσίας εκμηδε-

νίζει τις καθυστερήσεις που οφείλονται στον

ανθρώπινο παράγοντα και δρουν αθροιστικά

στον χρόνο παραγωγής. Το ιδανικό είναι το

κάθε κατεργαζόμενο κομμάτι να τοποθετείται

και να στερεώνεται αυτόματα στη θέση κατερ-

γασίας. Στις περισσότερες κατεργασίες ελα-

σμάτων δεν είναι δύσκολο δεδομένου ότι η

πρώτη ύλη έχει  συνήθως επίπεδη μορφή.  

Κατά την παραγωγή σε κέντρα κατεργασίας ή

κέντρα τόρνευσης, η αλλαγή εργαλείων είναι

σημαντική καθυστέρηση. Για αυτό οι σχετικές

εργαλειομηχανές διαθέτουν αποθήκη εργα-

λείων έτοιμων για χρήση, την οποία μπορούν

να επεκτείνουν υπερδιπλασιάζοντας τα δια-

θέσιμα εργαλεία. Έτσι γίνεται ταχύτερα η κα-

τεργασία αφού ένα εργαλείο που φθείρεται

δίνει τη θέση σε ένα άλλο ίδιο. Αλλά το ση-

μαντικό είναι ότι με πολλά διαθέσιμα εργαλεία

μπορεί να αλλάζει το αντικείμενο κατεργασίας

χωρίς να γίνεται επέμβαση στα εργαλεία, και

να καθυστερεί το σετάρισμα της μηχανής.

Στις κατεργασίες λαμαρίνας η λογική αυτή

εφαρμόζεται κυρίως στην κατεργασία punch-

ing, όπου η ποικιλία εργαλείων επεκτείνει τις

δυνατότητες της μηχανής. Η τυποποίηση των

εμβόλων στην στράντζα εξυπηρετεί επίσης

την επιτάχυνση της κατεργασίας, αλλά είναι

δύσκολο να αυτοματοποιηθεί. 

Στις υπόλοιπες κατεργασίες λαμαρίνας όμως,

που δεν έρχεται κοπτικό ή διαμορφωτικό ερ-

γαλείο σε επαφή με το έλασμα, [παντογράφοι

σημειακής κοπής με δέσμη laser, με δέσμη

νερού - υδροκοπή, με πλάσμα, με φλόγα οξυ-

γόνου ] οι  δυσκολίες που συνεπάγεται η αλ-

λαγή εργαλείων δεν υπάρχουν. 

Είναι λοιπόν ευκολότερο να αυτοματοποιείται

η κατεργασία και να ελέγχεται εξ αποστάσεως.

Έτσι περιορίζεται η εμπλοκή των τεχνιτών και

μειώνονται πολύ οι καθυστερήσεις. Αλλάζει

όμως και όλη η φιλοσοφία εργασίας. Η  μη-

χανή και τα περιφερειακά της συστήματα μπο-

ρούν να αποτελέσουν ένα “αυτόνομο” κελί

κατεργασίας (manufacturing cell), που να πα-

ρακολουθείται και σε μεγάλο βαθμό να ελέγ-

χεται από μακριά. 

Ακόμη και η επιλογή του φύλλου κατεργασίας

– υλικό και πάχος – μπορεί να γίνεται αυτό-

ματα με τη βοήθεια συστήματος τροφοδοσίας

με ράφια. 

H σωστή τοποθέτηση του ελάσματος ώστε να

καθορίζονται αξιόπιστα τα σημεία αναφοράς

της κοπής, τεχνικά είναι πολύ  απλή υπόθεση.

Η κατεργασία τέλος στην πλειοψηφία  των μη-

χανών CNC είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.

Το τελικό ζητούμενο είναι ο έλεγχος και η πα-

ρακολούθηση της όλης κατεργασίας από το

γραφείο. Ιδανικά, αμέσως μετά τη σχεδίαση

του προϊόντος και την παραγωγή του προ-

γράμματος κατεργασίας, ο ίδιος άνθρωπος ή

συνεργάτης του, με το πάτημα ενός πλήκτρου

στον υπολογιστή ξεκινά την κατεργασία. Προ-

ϋποτίθεται η δικτύωση των μηχανών και των

περιφερειακών τους συστημάτων με το κέν-

τρο ελέγχου. Δεν είναι τυχαίο πως στην αγορά

προσφέρονται ήδη ανάλογα συστήματα κα-

τεργασίας με την κατεργασία laser να είναι

μέχρι στιγμής η δημοφιλέστερη. Μια κατά-

σταση σαν αυτή που περιγράφτηκε  παρα-
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πάνω προκαλεί μάλλον ευχαρίστηση στους

τεχνικούς που ασχολούνται με την κατεργα-

σία λαμαρίνας. Δεν αρκεί όμως η τεχνική δυ-

νατότητα για να επιτυγχάνεται η ταχεία απόκριση

στις παραγγελίες των πελατών. 

Ένα λεπτό και ιδιαίτερα σημαντικό σημείο είναι

η λήψη των αποφάσεων. Ποιός δηλαδή θα

πατήσει το πλήκτρο για να ξεκινήσει η κατερ-

γασία. Αν χρειάζεται έγκριση η μεθοδολογία

κατεργασίας από άλλο άτομο και  για την εν-

τολή έναρξης να δοθούν εγκρίσεις ξεκινά ένας

κύκλος καθυστερήσεων. 

Για την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση

των πλεονεκτημάτων που δίνει η τεχνολογία

στις παραπάνω περιπτώσεις κατεργασίας,

χρειάζεται να μειωθούν οι νεκροί χρόνοι συ-

ζητήσεων και συσκέψεων. Και εδώ είναι που

χωράει βελτίωση στην οργάνωση πολλών

σύγχρονων εταιρειών ελασματουργίας. Στην

περίπτωση μικρών και μεσαίων μονάδων οι

αλλαγές αυτές μπορούν να γίνουν ευκολό-

τερα, χωρίς να παραβλέπονται δυσκολίες

που έχουν άμεση σχέση με το μέγεθος της

εταιρείας. Οι τεχνίτες και οι μηχανικοί της  για

παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να εκπαιδευτούν

και σε άλλα καθήκοντα, γεγονός που μετα-

φράζεται σε έξοδα που δεν είναι πάντα εύ-

κολο να επιφορτιστεί μια μικρή εταιρεία. 

Αντίστοιχες βελτιώσεις  οργάνωσης σε με-

γάλες παραγωγικές μονάδες είναι πολύ δυ-

σκολότερο να εφαρμοστούν αν και οι ιδέες

για γρήγορη απόκριση σε παραγγελίες και

κατασκευές ξεκίνησε από τέτοιες μονάδες

όπως οι Ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Μόνον που η εφαρμογή τους σε αυτά τα ερ-

γοστάσια  ξεκίνησε αρκετά παλιότερα όταν οι

τεχνολογικές δυνατότητες των συστημάτων

μηχανουργικής κατεργασίας δεν ήταν τόσο

εξελιγμένες όσο σήμερα. 

Στις μέρες μας η εξέλιξη αυτή των μηχανών

και των υπολοίπων συστημάτων που εμπλέ-

κονται στην παραγωγή, σε συνδυασμό με τη

διάδοση του διαδικτύου και της δικτύωσης

των επιχειρήσεων, επιτρέπει στις μικρές και

μεσαίες κατασκευαστικές μονάδες να λει-

τουργούν πολύ πιο αποτελεσματικά. Και

είναι τελικά το αποτέλεσμα αυτό που μετράει

και όχι το μέγεθος. 

Στη λογική αυτή δεν είναι καθόλου παράλογο

να μπορεί ο πελάτης να χρησιμοποιεί με το

κινητό του τηλέφωνο ή τον υπολογιστή του

τις μηχανές μιας παραγωγικής μονάδας για

λογαριασμό του. 

Ήδη σήμερα, για απλές κατεργασίες η εται-

ρεία υπόσχεται παράδοση εντός λίγων

ωρών. Τέτοιες απλές κατεργασίες μπορεί να

είναι η κοπή ή η χάραξη με laser σε “εύ-

κολα” υλικά (δέρμα, ξύλο, κλπ). Δεν είναι εύ-

κολο μια εταιρεία να παραχωρήσει τη χρήση

μιας μηχανής της σε τρίτο πρόσωπο μέσω

διαδικτύου. Είναι όμως τεχνικά δυνατόν.

Όπως υπάρχουν χώροι που παραχωρείται η

χρήση εργαλειομηχανών με την ώρα σε επι-

σκέπτες, κάλλιστα μπορεί να γίνεται το ίδιο

εξ αποστάσεως.

Κατεργασία εξ αποστάσεως με 

εργαλειομηχανές CNC

Εδώ και αρκετά χρόνια ο ρόλος του χειριστή

εργαλειομηχανών CNC περιορίστηκε στην

τροφοδοσία της μηχανής και το πάτημα ενός

κουμπιού για την εκκίνηση της κατεργασίας.

Κατά διαστήματα ελέγχει την φθορά των ερ-

γαλείων και αντικαθιστά τα φθαρμένα έχον-

τας και μια γενική εποπτεία της λειτουργίας

της μηχανής. Η ουσιαστική κατεργασία γίνε-

ται αυτόματα. Σε πολλές περιπτώσεις η αυ-

τοματοποίηση της τροφοδοσίας δεν είναι

τεχνικά δύσκολη και εφαρμόζεται εδώ και

χρόνια σε πολλές περιπτώσεις ανάλογα με

την γεωμετρία του κομματιού. Η μεταπήδηση

λοιπόν σε έλεγχο της διαδικασίας εξ αποστά-

σεως διευκολύνθηκε πολύ με την διάδοση του

διαδικτύου. Θεωρητικά ο έλεγχος των μηχα-

νών από απόσταση είναι τεχνικά εφικτός. Στην

πράξη όμως τέτοιες αλλαγές απαιτούν έλεγχο

αξιόπιστης λειτουργίας. Οι περιπτώσεις όπου

εφαρμόζεται παρόμοια λογική λειτουργίας

αποδεικνύουν ότι είναι εφικτή μια τέτοια προ-

σέγγιση. Οι χειριστές των μηχανών CNC,

σύμφωνα με τη λογική αυτή, μπορούν να
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επιλέγουν και να παρεμβαίνουν στα προγράμματα κατεργασίας,

να ελέγχουν την πρόοδο της κατεργασίας ή να λύνουν προβλή-

ματα από οποιοδήποτε υπολογιστή, εντός ή εκτός της επιχείρη-

σης, όσο υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο έλεγχος γίνεται

συνήθως από μια μονάδα ελέγχου και ένα καλώδιο επικοινω-

νίας (adaptor) με τη μηχανή. Μπορεί να είναι απολύτως ανεξάρ-

τητα από το λογισμικό ελέγχου της μηχανής, τον τύπο της

μονάδας ελέγχου της μηχανής και το λειτουργικό σύστημα. Δεν

καταναλίσκει ενέργεια, μνήμη  ή άλλους πόρους της μηχανής.

Επεμβαίνει μόνον στις εισόδους και εξόδους της (Ι/Ο ) ως ένας

κατάσκοπος που δεν γίνεται αντιληπτός και δεν επιβαρύνει κα-

θόλου τη μηχανή με επιπλέον λειτουργίες. 

Τα προϊόντα ελέγχου εξ αποστάσεως εργαλειομηχανών CNC φι-

λοδοξούν να καλύψουν μια ευρεία γκάμα τύπων μηχανών και

κατασκευαστών. Είναι συμβατά με κέντρα κατεργασίας, τόρ-

νους, ρεκτιφιέ, παντογράφους κοπής με laser, plasma υδρο-

κοπή και ηλεκτροδιαβρώσεις. Οι ηλεκτροδιαβρώσεις είναι

προνομιακό πεδίο εφαρμογής της τεχνολογίας ελέγχου εξ απο-

στάσεως γιατί οι κατεργασίες σε αυτές είναι ιδιαίτερα χρονοβό-

ρες και διαρκούν συχνά περισσότερο από μία βάρδια, δεν

απαιτούν συχνά αλλαγή ηλεκτροδίου και τις περισσότερες φορές

δεν χρειάζονται τη διαρκή παρουσία  τεχνίτη.

Από τους  παντογράφους  κοπής ελασμάτων, όσοι κόβουν με

Laser προσφέρονται περισσότερο για εξ αποστάσεως λειτουρ-

γία, γιατί δεν χρειάζονται παρά ηλεκτρική παροχή και ένα έλεγχο

στο κύκλωμα ψύξης όπου υπάρχει. Αντίθετα οι παντογράφοι

πλάσματος και υδροκοπής έχουν περισσότερες παραμέτρους

να ελέγξουν (παροχή αερίου, νερού).

Οι βασικές απαιτήσεις για τον έλεγχο εργαλειομηχανών CNC εξ

αποστάσεως είναι ένα PC με  σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα κα-

λώδιο  σύνδεσης (LAN ) με τη μηχανή. Κατά τον χειρισμό της

μηχανής οι κινήσεις των αξόνων μπορεί να γίνονται μόνον στα

πλαίσια του προγράμματος κατεργασίας χωρίς δυνατότητα έξω-

θεν παρέμβασης. Είναι δυνατόν όμως, να ελέγχεται περιοδικά

η κατεργασία ώστε να διαπιστώνεται αν έχουν εμφανιστεί σή-

ματα συναγερμού (alarm) ή αν η μηχανή δουλεύει σύμφωνα με

τις προδιαγεγραμμένες παραμέτρους.

Ο έλεγχος εργαλειομηχανών CNC εξ αποστάσεως είναι ήδη

πραγματικότητα. Έχει όμως ακόμη πολύ δρόμο να κάνει για να

μπορεί να μιλά κανείς για γενικευμένη εφαρμογή σε μεγάλη ποι-

κιλία απαιτητικών εργαλειομηχανών. Ήδη πολλοί κατασκευαστές

εργαλειομηχανών εφοδιάζουν τα μοντέλα τους με δυνατότητα

παρακολούθησης εξ αποστάσεως της κατεργασίας που με απο-
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στολή μηνυμάτων ειδοποιούν άμεσα κάποιον

υπεύθυνο, για εμφάνιση μηνυμάτων δυσλει-

τουργίας.  

Γρήγορη Συντήρηση Εργαλειομηχα-

νών

Όταν γίνεται αγώνας με το χρόνο για να εκ-

πληρωθεί η υπόσχεση μιας γρήγορης παρά-

δοσης παραγγελίας, το τελευταίο πράγμα που

απεύχεται κανείς είναι μια βλάβη μηχανής ή

μια επείγουσα απαίτηση συντήρησης. Το πρό-

βλημα δεν έχει να κάνει μόνο με το χρόνο.

Κατά κανόνα οι κατασκευαστές των εργαλει-

ομηχανών βρίσκονται μακριά από τις θέσεις

παραγωγής, ακόμα και στην ίδια χώρα. Γι αυτό

πριν ακόμα την εποχή του διαδικτύου αρκετοί

είχαν γραφεία 24ωρης εξυπηρέτησης και τις

μηχανές εφοδιασμένες με κάποιες τεχνικές

διάγνωσης προβλημάτων.  Έτσι η ανίχνευση

της βλάβης μπορούσε να γίνει από μακριά. Η

διόρθωση όμως ακόμα δυσκολότερα εκτός

απλών περιπτώσεων. 

Σήμερα οι περισσότεροι κατασκευαστές ερ-

γαλειομηχανών εφοδιάζουν τις μηχανές τους

με συστήματα παρακολούθησης της λειτουρ-

γίας και δυνατότητα μεταφοράς σε πραγμα-

τικό χρόνο των καταγραφών των διαφόρων

αισθητήρων. Αυτό σημαίνει ότι η διάγνωση

μπορεί να γίνεται πολύ πιο εύκολα και γρή-

γορα. Οι πιθανότητες διόρθωσης επίσης είναι

μεγαλύτερες αφού υπάρχει πλέον δυνατότητα

μετάδοσης εντολών εξ αποστάσεως. Στην πε-

ρίπτωση βέβαια που απαιτείται αντικατά-

σταση κάποιου τμήματος, τυχεροί είναι όσοι

μπορούν να το βρουν στην κοντινή αγορά. 

Το σημαντικό όμως δεν είναι η δυνατότητα

παρέμβασης και ενδεχομένως επισκευής εξ

αποστάσεως. Είναι η δυνατότητα συνεχούς

παρακολούθησης της λειτουργίας διαφόρων

συστημάτων των μηχανών οπότε γίνεται δυ-

νατόν να προβλέπεται η ανάγκη συντήρησης

πριν εμφανιστούν οι βλάβες.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποφυγή

απρόβλεπτων καθυστερήσεων, όταν μια εται-

ρεία διαφημίζει ως βασικό προτέρημα την

άμεση απόκριση σε παραγγελίες και την αυ-

στηρή τήρηση των χρόνων παράδοσης.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της αυτόματης εξ

αποστάσεως παρακολούθησης της λειτουρ-

γίας της μηχανής είναι ότι με την εμφάνιση

κάποιου συναγερμού, κάποιος από μακριά ή

η ίδια η μηχανή αυτόματα, διακόπτει τη λει-

τουργία για να αποφευχθούν μεγαλύτερες ζη-

μιές. Πολύ εξυπηρετική δυνατότητα για τις

περιπτώσεις που οι μηχανές δουλεύουν

χωρίς επίβλεψη, όπως για παράδειγμα συμ-

βαίνει συχνά τις νυκτερινές ώρες. Η εταιρεία

θα επιβαρυνθεί με την καθυστέρηση κάποιων

χαμένων παραγωγικών ωρών, αλλά θα απο-

φύγει σοβαρότερα προβλήματα.Στις μέρες

μας, τα δεδομένα από την αυτόματη παρακο-

λούθηση της λειτουργίας μέσω αισθητήρων

και καταγραφικών, μπορούν να συγκεντρώ-

νονται στα αρχεία του κατασκευαστή - ή

ακόμα σε κάποιο cloud του διαδικτύου -

οπότε για τη διάγνωση και την πρόληψη βλα-

βών διατίθεται τεράστιος όγκος δεδομένων

και γίνονται πολύ ασφαλέστερα.  Εννοείται ότι

ενδιαφέρουν τα δεδομένα που αφορούν τον

ίδιο ή παραπλήσιο τύπο συστημάτων εργαλει-

ομηχανών. Η λογική αυτή της παρακολούθησης

και συντήρησης εξ αποστάσεως εφαρμόζεται

κυρίως σε εργαλειομηχανές CNC ή μηχανές με

ηλεκτρονικά συστήματα και δυνατότητα σύνδε-

σης στο διαδίκτυο. Για τα συμβατικά μηχανήματα

το βάρος της συντήρησης πέφτει στους ώμους

έμπειρων τεχνικών. 

Αν λοιπόν μια εταιρεία που φιλοδοξεί να τηρεί

αυστηρούς και σύντομους χρόνους  παράδο-

σης δεν θέλει να προδοθεί από συμβατικές

μηχανές, οφείλει να εφαρμόζει αξιόπιστο σύ-

στημα προληπτικής συντήρησης και να δια-

θέτει εναλλακτικές λύσεις για την περίπτωση

βλαβών  και άλλων προβλημάτων.

Οι προοπτικές

Στις σύγχρονες συνθήκες ανταγωνισμού ο

χρόνος έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αξία για τις

μηχανουργικές κατεργασίες και ανάμεσά τους

για τις κατεργασίες προϊόντων λαμαρίνας.

Τόσο οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες όσο

και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμε-

τωπίζουν πίεση για ταχύτερη ολοκλήρωση

των κατασκευών τους. Οι μεγάλες βιομηχα-

νίες πιέζονται τόσο κατά την ανάπτυξη νέων

προϊόντων όσο και για την ικανοποίηση πα-

ραγγελιών.Από την πίεση αυτή προήλθαν στο

πρόσφατο παρελθόν αξιοσημείωτα συστήματα

οργάνωσης της παραγωγής – κυρίως από τις

Ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες. 

Τα συστήματα αυτά,  με την αξιοποίηση της

προόδου της τεχνολογίας και κυρίως των δυ-

νατοτήτων επικοινωνίας μέσω διαδικτύου,

εκσυγχρονίστηκαν και εμπνέουν και άλλους
σχήμα 17
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τομείς της κατασκευαστικής βιομηχανίας. 

Για τις μικρότερες επιχειρήσεις η πίεση ταχύ-

τερης απόκρισης στις παραγγελίες αποτελεί

συχνά πρόκληση επιβίωσης. Ο αυξανόμενος

ανταγωνισμός και ειδικά με τα προϊόντα από

τις μεγάλες χώρες της Ασίας, κάνει τη γρή-

γορη παράδοση προϊόντων σημαντικό πλεο-

νέκτημα.  

Η γρήγορη ολοκλήρωση των κατασκευών

εξαρτάται από την παραγωγικότητα των μη-

χανών κατεργασίας και από τους μη παραγω-

γικούς χρόνους που αφορούν την

επεξεργασία της παραγγελίας: σχεδίαση,

προετοιμασία παραγωγής έλεγχος, παράδοση

– αποστολή. Για τις παραγγελίες πολύ μεγά-

λου αριθμού προϊόντων βασικό ρόλο παίζει η

παραγωγικότητα για την γρήγορη ολοκλή-

ρωσή τους. Σήμερα όμως όλο και αυξάνονται

οι περιπτώσεις παραγγελίας μικρών παρτί-

δων  με αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας και

χρόνου παράδοσης. 

Και εδώ είναι που έχει σημασία η ταχεία από-

κριση στην ζήτηση. Για να επιτευχθεί ο στόχος

αυτός επιδιώκεται κυρίως ο περιορισμούς

των χρόνων από την λήψη της παραγγελίας

μέχρι την κατεργασία του πρώτου κομματιού.

Αυτό γίνεται με την εκμετάλλευση των επι-

τευγμάτων της τεχνολογίας και τη βελτίωση

της οργάνωσης και της φιλοσοφίας λειτουρ-

γίας των επιχειρήσεων. 

Στην τεχνολογία βασίζεται η επικοινωνία και

η μεταφορά τεχνικών στοιχείων μέσω διαδι-

κτύου, όπως και η επεξεργασία τους με

χρήση σύγχρονου λογισμικού που προετοι-

μάζει την παράγωγή των προϊόντων. Η βελ-

τίωση της οργάνωσης είναι διαφορετική για

κάθε μια από τις εταιρείες που θέλουν να

αποκρίνονται ταχύτερα στις παραγγελίες. Με-

ρικές από τις πιο συχνές σχετικές επιδιώξεις

είναι: η δημιουργία αυτόνομων μονάδων πα-

ραγωγής (manufacturing cells), η ομαδοσυ-

νεργατική διαχείριση των παραγγελιών ολικά

ή τμηματικά, η απόκτηση πολλαπλών ειδικο-

τήτων από τους τεχνίτες  και η λειτουργία όχι

βάσει του ελάχιστου κόστους παραγωγής,

αλλά του ελάχιστου χρόνου.

Είναι πολύ σημαντικό για την ταχεία ολοκλή-

ρωση των παραγγελιών, ειδικά για μικρό

αριθμό κομματιών, οι εργαλειομηχανές να είναι

σύγχρονες και να προσφέρονται για ψηφιακή

ανταλλαγή πληροφοριών.

Οι πληροφορίες αυτές είναι βασικά τα προγράμ-

ματα κατεργασίας, αλλά και στοιχεία καταγρα-

φής των παραμέτρων λειτουργίας της μηχανής,

από τις ώρες λειτουργίας μέχρι τη δημιουργία

μηνυμάτων βλαβών και προειδοποιήσεων. Ως

εξέλιξη της τάσης αυτής, καταγράφεται ήδη στην

αγορά η εξ ολοκλήρου και εξ αποστάσεως λει-

τουργία εργαλειομηχανών με τη χρήση ενός

υπολογιστή, κατάλληλου λογισμικού και του

διαδικτύου. 

Στην αγορά καταγράφονται ήδη περιπτώσεις

εφαρμογής της φιλοσοφίας ταχείας απόκρι-

σης, ιδιαίτερα μάλιστα σε σχετικά απλές πε-

ριπτώσεις ελέγχου  κατεργασίας, όπως η

κοπή και χάραξη με laser, η παρακολούθηση

εξ’ αποστάσεως της λειτουργίας εργαλειομη-

χανών, ο έλεγχος ηλεκτοδιάβρωσης και η

τρισδιάστατη εκτύπωση. 

Δυνατότητες ταχείας απόκρισης
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Γρήγορη διαμόρφωση με laser
σε τρισδιάστατες ακανόνιστες
επιφάνειες. 

Η LASERTEC 75 Shape της DMG MORI αριστεύει στον τομέα της κατεργασίας δύσκολων

κομματιών και εσωτερικών κοιλοτήτων, προσφέροντας ταυτόχρονα απλή διαδικασία χειρισμού.
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Η DMG MORI θέτει νέα στάνταρντ στον τομέα κατασκευής καλουπιών

με την καινοτόμα τεχνολογία LASERTEC Shape. Η αποτύπωση με laser

γεωμετρικά καθορισμένων δομών (texturing), όπως αυτές που απαν-

τώνται στα εξαρτήματα των αυτοκινήτων ή στα ηλεκτρικά κυκλώματα,

είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον και προσφέρει τεράστια ελευθερία

στον σχεδιασμό εγγυώμενη ταυτόχρονα μέγιστη επαναληπτική ακρίβεια. 

Οι μικρές διαστάσεις της LASERTEC 75 Shape εναρμονίζονται με τις

προδιαγραφές της DMG MORI για την σειρά των μηχανών χάραξης με

laser. Όντας εφοδιασμένο με μια σύγχρονη δέσμη laser ισχύος 100-

watt και λογισμικό CELOS®, για ευκολότερο χειρισμό και ενσωμάτωση

στην οργάνωση της επιχείρησης, το μοντέλο αυτό θέτει νέα στάνταρντ

στην τεχνολογία LASERTEC Shape.

Το αποτύπωμα της τάξης των 8 m2 καθιστά την LASERTEC  75  Shape ως

τον ιδανικό συνεργάτη ακόμα και στο πιο απαιτητικό περιβάλλον εργα-

σίας. Ο εργονομικός σχεδιασμός του και το άνοιγμα πόρτας της τάξης

των 1,310 mm εξασφαλίζει βέλτιστη πρόσβαση στον γενναίων διαστά-

σεων χώρο εργασίας, κάτι το οποίο προσφέρει άπλετο χώρο για κομ-

μάτια βάρους έως 600 kg  (έως 1,000 kg με τον προαιρετικό παράλληλο,

δεύτερο κινητήρα), με διαμέτρους έως 840 mm και ύψος 520 mm. Επι-

πλέον, διαθέτει διαδρομές των 750 x 650 x 560 mm στους X, Y και Z-άξο-

νες.

Η καρδιά της LASERTEC 75 Shape είναι το παλμικό σύστημα δεσμίδας

laser της τάξης των 100-watt και η τρισδιάστατη τεχνολογία κατεργασίας

με φακό F-Theta. Το laser είναι υπεύθυνο για την κατά στρώματα τρισ-

διάστατη απομάκρυνση υλικού και σε συνδυασμό με το NC ηλεκτρονικά

ελεγχόμενο περιστροφόμενο τραπέζι, προσφέρει τη δυνατότητα παράλ-

ληλης κατεργασίας contour. Αυτό καθιστά δυνατή την γρήγορη και

απαλλαγμένη από προβλήματα διαμόρφωση με laser ακόμα και σε τρισ-
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διάστατες ακανόνιστες επιφάνειες. Η ταχεία πρόωση

της τάξης των 40m/min δείχνει το υψηλό δυναμικό της

μηχανής. Τέλος, οι απευθείας συζευγμένοι κινήτηρες

στους γραμμικούς άξονες και τα εκτεταμένα μέτρα

ψύξης εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα ακρίβειας.

Όσον αφορά το control της LASERTEC 75 Shape η DMG

MORI εμπιστεύεται το SIEMENS 840 D solutionline. 

Σε συνδυασμό με το CELOS® καθίσταται δυνατή η βέλ-

τιστη ενσωμάτωση της μηχανής στο σύνολο της επιχεί-

ρησης. Ακόμα, τα φιλικά ως προς τον χρήστη και

εξειδικευμένα ως προς την εφαρμογή LASERSOFT  λο-

γισμικά εγγυώνται την απλή και παραγωγική λειτουργία

της LASERTEC 75 Shape.

Highlights

•Αποτύπωση με laser καθορισμένων τεχνικών δομών

επιφάνειας.

• Κατά στρώματα τρισδιάστατη απομάκρυνση υλικού.

• Η παράλληλη χάραξη contour δίνει τη δυνατότητα

της γρήγορης και απαλλαγμένης από προβλήματα χά-

ραξης με laser σε τρισδιάστατες και ακανόνιστες επι-

φάνειες (αποκλεισμός της πολύπλοκης και βλαπτικής

για το περιβάλλον εργασίας). 

• Δημιουργία, προσεγμένων στη λεπτομέρεια, κοιλο-

τήτων χωρίς την ανάγκη κατασκευής ηλεκτροδίων.

• State-of-the-art: ενιαία φιλοσοφία στον χειρισμό με

το SIEMENS 840 D solutionline.

• Φιλικά ως προς τον χρήστη, εξειδικευμένα ως προς

την εφαρμογή LASERSOFT  λογισμικά.

• Απλός χειρισμός και ενσωμάτωση στην επιχείρηση*

χάρη στο CELOS®.

• Τεχνολογικά εξελιγμένη δέσμη laser ισχύος 100-watt.

• Μικρές διαστάσεις (αποτύπωμα 8 m2) για τοποθέτηση

σε περιβάλλοντα που υπάρχει έλλειψη χώρου.

• Εργονομία –  μεγάλο άνοιγμα πόρτας (1,310 mm) και

μοναδική πρόσβαση στην περιοχή εργασίας. 

• Ακρίβεια – εκτεταμένα μέτρα ψύξης, αποδοτικές μο-

νάδες ψύξης.

• Μεγάλη περιοχή εργασίας για κομμάτια με διαμέτρους

έως 840 mm, ύψος έως 520 mm και βάρος μέχρι 600

kg (έως 1,000 kg με τον προαιρετικό παράλληλο, δεύ-

τερο κινητήρα)

* μόνο σε συνδυασμό με CELOS® και control Sie-

mens.

Lasertec 75
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SprutCAM Robot – 
Σύγχρονο λογισμικό για ρομπότ
συγκόλλησης
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Στις μέρες μας, η δημιουργία προγραμμάτων

ελέγχου ρομπότ συγκόλλησης γίνεται με δύο

μεθόδους:

Ο προγραμματιστής εργάζεται απευθείας στην

οθόνη ελέγχου και ορίζει χειροκίνητα όλα τα

σημεία και τις διαδρομές συγκόλλησης. Με

ελεγχόμενη κίνηση των αξόνων φέρνει την

τσιμπίδα στο επιθυμητό σημείο και το αποθη-

κεύει στην μνήμη.

Αυτή η προσέγγιση είναι η βέλτιστη για κομμά-

τια με απλή μορφή και μικρές διαστάσεις που

δεν απαιτούν ιδιαίτερη τεχνολογία συγκόλλη-

σης. Για μεγάλα κομμάτια με περίπλοκη μορφή

και ιδιαίτερες απαιτήσεις τεχνολογίας συγκόλ-

λησης ο προγραμματισμός από την οθόνη

ελέγχου γίνεται ιδιαίτερα αναποτελεσματικός

ως προς το αποτέλεσμα και τον δαπανώμενο

χρόνο, οπότε κρίνεται οικονομικά απαράδε-

κτος.

Ο προγραμματιστής εργάζεται από απόσταση

και γράφει ένα πρόγραμμα στη γλώσσα προ-

γραμματισμού της μονάδας ελέγχου του ρομ-

πότ με ειδικό λογισμικό.

Αυτή η προσέγγιση προσφέρει ιδιαίτερες ευκαι-

ρίες για μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες,

αλλά και για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ιδανικά χρησιμοποιείται για μεγάλους αριθμούς

συγκολλήσεων, κομμάτια με πολλά σημεία συγ-

κόλλησης και με περίπλοκη τροχιά (περιλαμβα-

νομένων επαναληπτικών ραφών).

Τα συστήματα CAM για την ανάπτυξη προ-

γραμμάτων για ρομπότ επιτρέπουν τον καθο-

ρισμό των συντεταγμένων των σημείων συγ-

κόλλησης και την ενσωμάτωσή τους στις

αναγκαίες εντολές, ώστε να προκύψει ένα

έτοιμο πλήρες πρόγραμμα ελέγχου του ρομ-

πότ. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται OLP (off-line

programming) – προγραμματισμός μακριά

από τον εξοπλισμό κατεργασίας σε εικονικό

περιβάλλον. Το σύστημα OLP είναι ένα σετ

λειτουργιών ορισμένο από τον κατασκευαστή

του ρομπότ που επιτρέπει τον προσδιορισμό

των κινήσεων ενός πραγματικού ρομπότ

Παρουσιάζει η εταιρεία RGcnctech
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βάσει του τρισδιάστατου μοντέλου του και αν-

τιστοιχεί την συμπεριφορά του εικονικού

ρομπότ και την απόκρισή του στις εντολές σε

πλήρη εναρμόνιση με το πραγματικό.

SprutCAM Robot – σύστημα για προγραμμα-

τισμό εκτός λειτουργίας (offline) βιομηχανι-

κών ρομπότ.

Είναι δυνατόν να σχεδιαστεί ένα εικονικό αντί-

γραφο του ρομπότ και να ρυθμιστεί η συμπερι-

φορά σε συγκεκριμένο περιβάλλον (μεταφορικοί

ιμάντες, εργαλειομηχανές, προστατευτικά ασφα-

λείας, κλπ). Η διαδικασία της δημιουργίας του

προγράμματος περιορίζεται στην παράθεση

μιας σειράς εσωτερικών λειτουργιών που με-

τατρέπεται σε G κώδικα για την κίνηση του

ρομπότ. Υποστηρίζονται οι βασικές μορφές

μοντέλων και η αναγνώριση της γεωμετρίας

των κομματιών που επιτρέπει την εργασία

κατευθείαν με το μοντέλο CAD όπως προκύ-

πτει από τη σχεδίαση με διατήρηση όλων των

γεωμετρικών χαρακτηριστικών (ακμές, σπά-

σιμο ακμών, καμπυλότητες ακμών) και των

διατάξεων πρόσδεσης.

Οι διαδρομές δημιουργούνται αυτόματα με-

ταξύ των προσδιορισμένων σημείων που

προσαρτώνται στη γεωμετρία του κομματιού.

Η επεξεργασία των διαδρομών γίνεται με το

χέρι, με προσδιορισμό όλων των τεχνολογι-

κών παραμέτρων, επιτρέποντας τη μεταβολή

των παραμέτρων μετά την κατασκευή (γωνίες

τσιμπίδας, σημεία προσέγγισης / απομάκρυν-

σης, προσδιορισμός χειρισμού, κλπ) Η διαδι-

κασία δημιουργίας διαδρομών γίνεται “από

τις λεπτομέρειες” - κάθε διαδρομή μπορεί να

σχηματιστεί αυτόματα. Απαιτείται μόνον ο κα-

θορισμός των στοιχείων το μοντέλου που θα

αποτελέσουν τη βάση μιας διαδρομής εργα-

σίας. Το SprutCAM Robot έχει τη δυνατότητα

να βελτιστοποιεί τη λειτουργία όλων των αξό-

νων, να αποφεύγει συγκρούσεις, και να κάνει

τις απαραίτητες διορθώσεις  αντιστάθμισης.

Είναι διαθέσιμη η οπτική προσομοίωση της

διαδικασίας επιτρέποντας τον έλεγχο της συμ-

περιφοράς των κινουμένων μερών και της

ορθότητας των διαδρομών. 

Το SprutCAM Robot επιτρέπει τον προγραμμα-

τισμό ρομπότ συγκόλλησης για την εκτέλεση

των βασικών τεχνικών συγκόλλησης: ηλεκτρι-

κού τόξου, σημειακής συγκόλλησης, laser, σε

διάφορους τύπους επιφανειών, για παράδειγμα

, κατά την επισκευή φθαρμένων κομματιών.

Βάσει των δημιουργημένων προγραμμάτων, το

ρομπότ κινεί την κεφαλή συγκόλλησης ταυτόγ-

χονα με τις γραμμικές κινήσεις και μπορεί να

εκτελεί και ταλαντωτικές κινήσεις όπως απαιτείται

για τη δημιουργία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης.

Κατά τη συγκόλληση το ρομπότ κινεί την κεφαλή

συγκόλλησης κατά μήκος της προσδιορισμένης

διαδρομής, ελέγχοντας τις τεχνικές παραμέ-

τρους, και αντιδρώντας στην αλλαγή τους, κι-

νούμενο με μεγάλη ακρίβεια και σταθερή

ταχύτητα.

SprutCAM Robot – ισχυρό και αξιόπιστα ερ-

γαλείο για τον προγραμματισμό βιομηχανικών

ρομπότ. Με το SprutCAM Robot επιταχύνεται

σημαντικά η δημιουργία του προγράμματος

συγκόλλησης. Χάρη στον προγραμματισμό

εκτός λειτουργίας (offline) μειώνεται ο χρόνος

προετοιμασίας του ρομπότ όπως και το κό-

στος και ο χρόνος προγραμματισμού. 

Αν ενδιαφέρεστε να ανακαλύψετε περισσό-

τερα για τις εφαρμογές του SprutCAM Robot

μπορείτε να επικοινωνήσετε  μαζί μας τηλε-

φωνικά ή με e-mail. Επίσης μπορείτε να εγ-

καταστήσετε μια δοκιμαστική έκδοση (30

ημερών με όλες τις δυνατότητες)

Θα χαρούμε να συνεργαστούμε.

SprutCAM Robot
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Τα Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστρο-

φικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ) και του Ελληνικού

Ινστιτούτου Συγκολλήσεων στην προσπάθειά

τους για την περαιτέρω προώθηση και ανά-

πτυξη του Ποιοτικού Ελέγχου με ΜΚΜ και

Συγκολλήσεις στη χώρα μας, αποφάσισαν τη

διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Συνέδριου

Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικών Ελέγ-

χων με τον τίτλο: 

Οι Σύγχρονες Εξελίξεις στους ΜΚΕ και η Συμ-

βολή τους στην Ασφάλεια των Κατασκευών

και του Κοινωνικού Συνόλου - Εμπειρίες, Πι-

στοποίηση Προσωπικού, Εφαρμογές, Καινο-

τομίες, Βιομηχανικές Εφαρμογές.

Κύριοι σκοποί αυτού του συνεδρίου είναι η

ενημέρωση με τις τελευταίες εξελίξεις σχε-

τικά με τους ΜΚΕ και τις Συγκολλήσεις όλων

όσοι ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα, επαγγελ-

ματικά ή ερευνητικά, με τους ΜΚΕ και τις

Συγκολλήσεις και ειδικότερα με τον πράσινο

τρόπο ποιοτικού ελέγχου για την ασφάλεια

των κατασκευών, ιδιώτες και δημόσιοι ή

ιδιωτικοί φορείς. 

Στόχος, επίσης, του συνεδρίου είναι να τονι-

σθεί η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης

και ανάπτυξης του ποιοτικού ελέγχου με ΜΚΕ

στη βιομηχανία, τη ναυτιλία, τα δημόσια και

ιδιωτικά μικρά και μεγάλα έργα, τη συντή-

ρηση των μνημείων των αρχαιοτήτων και

των έργων τέχνης και την ιατρική προς όφε-

λος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Όπως είναι γνωστό ΜΚΕ είναι όλοι εκείνοι οι

έλεγχοι που διεξάγονται στα υλικά και τις κα-

τασκευές με μεθόδους και διαδικασίες έτσι

ώστε να μην επηρεάζεται η μελλοντική τους

χρήση. Μόνο με τους ΜΚΕ διασφαλίζεται η

ασφάλεια υλικών και κατασκευών και προ-

λαμβάνονται οι αστοχίες τους.Και τούτο γιατί,

όπως είναι γνωστό, με την εφαρμογή των Κα-

ταστροφικών Ελέγχων ότι ελέγχεται δε χρη-

σιμοποιείται, αφού καταστρέφεται κατά τον

έλεγχό του. Κατά συνέπεια ότι υλικό χρησι-

μοποιείται στις διάφορες κατασκευές δεν έχει

ελεγχθεί άμεσα με τις καταστροφικές μεθό-

δους. Αν και η σύγχρονη εποχή των ΜΚΕ αρ-

χίζει στις 22-12-1895 με την ανακάλυψη των

1º Διεθνές Συνέδριο Συγκολλήσεων
και Μη Καταστροφικών Ελέγχων 

(1º ΔΣΣΜΚΕ)-2018

Η Ελληνική Εταιρεία ΜΚΕ (ΕΛΕΜΚΕ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων

(ΕΙΣ), συνδιοργανώνουν το 1º τους ΔΣΣΜΚΕ στις 22-23 Οκτωβρίου 2018

στην Αθήνα στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, Λεωφόρος Συγγρού 387
Το συνέδριο αυτό είναι το 6º διεθνές συνέδριο ΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ και το 1º διεθνές συνέδριο συγκολλήσεων του ΕΙΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ειδήσεις & Νέα

page 90 Ιούλιος - Αύγουστος 2018

HSNT-WGI_press:NEW KOPH SYG  10/09/2018  15:13  Page 90



ακτίνων Χ από τον Ραίντγκεν, εντούτοις οι ΜΚΕ εχρησιμοποιούντο

όπως γνωρίζουμε από τον 5ο αιώνα π.χ. υπό των αρχαίων ελλήνων

με τη βοήθεια των 5 αισθήσεων του ανθρώπου, την όραση, την ακοή,

την αφή, την όσφρηση και τη γεύση.

Ενώ συγκόλληση ονομάζουμε τη μόνιμη σύνδεση ή συνένωση, με τη

βοήθεια θερμότητας, δύο ή περισσοτέρων μεταλλικών τεμαχίων. Κατά

τη συγκόλληση τα υλικά θερμαίνονται στη θέση σύνδεσης με τη βοή-

θεια κάποιας πηγής θερμότητας έως ότου γίνουν ρευστά και τα μόρια

τους αναμειχθούν μεταξύ τους. Μετά τη στερεοποίηση του τήγματος,

τα εξαρτήματα συνδέονται μεταξύ τους μόνιμα. Έχουν αναπτυχθεί αρ-

κετές μέθοδοι συγκόλλησης για την κάλυψη των πολλαπλών απαιτήσεων

στον κατασκευαστικό τομέα, όπως οι Άμεσες, Τήξεως, Αυτογενείς και οι

Ετερογενείς. Η σύγχρονη μορφή των ηλεκτροσυγκολλήσεων αρχίζει

μετά την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού. Παρόλα αυτά συνένωση υλι-

κών γινόταν από αρχαιοτάτων χρόνων με ηλώσεις , σφυρηλάτηση ή

με θερμοκρασία. Γνωστή είναι περίπτωση του Γλαύκου από τη Χίο που

αναφέρεται ως ο πρώτος σιδεράς που συγκολλώντας τεμάχια σιδήρου

κατασκεύαζε αγροτικά εργαλεία.

Δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο μπορεί να υποβληθει μέχρι τις 20

Σεπτεμβρίου 2018. Ενώ οι χορηγοί και οι εκθέτες πρέπει να δηλώσουν

τη συμμετοχή τους μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2018. Η πληρωμή των τελών

συμμετοχής πρέπει να γίνει μέχρι 1η Σεπτεμβρίου 2018 και το τελικό

πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2018.

Η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει όλο το φάσμα της Εκπαίδευ-

σης, της Έρευνας και των Εφαρμογών στην περιοχή των ΜΚΕ και των

Συγκολλήσεων. Πιο συγκεκριμένα οι κύριες περιοχές ενδιαφέροντος

του συνεδρίου είναι:

Επιθεώρηση, Εκπαίδευση, Πιστοποίηση και Διαπίστευση Προσωπι-

κού, Φορέων και Εκπαιδευτικών Εξεταστικών Κέντρων ΜΚΕ και Συγ-

κολλήσεων, Προδιαγραφές και εφαρμογές τους στους ΜΚΕ και τις

Συγκολλήσεις, Θέματα ορολογίας ΜΚΜ και Συγκολλήσεων.

Προηγμένη Έρευνα και Εφαρμογές όλων των ΜΚΜ και Συγκολλή-

σεων για τον Έλεγχο : Βιομηχανικών Υλικών, Προϊόντων και Κατα-

σκευών, Έργων Τέχνης, Μνημείων και Έργων Πολιτιστικής

Κληρονομιάς.

Εφαρμογές ΜΚΕ  στην Ιατρική για Διαγνωστικούς και Θεραπευτικούς

σκοπούς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα

της ΕΛΕΜΚΕ: www.hsnt.gr, ή να απευθύνεστε στην ΕΛΕΜΚΕ με Ε-mail

στο: hsnt@hsnt.gr, Τηλ. - FAX 210-772 3759, ή ταχυδρομικά στη διεύ-

θυνση: Τ.Θ. 64066, Ζωγράφου 157 10, Αθήνα, ή και στον Πρόεδρο της

ΕΛΕΜΚΕ και της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου  Ιωάννη Ν.

Πρασιανάκη Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ, E-mail:prasian@central.ntua.gr

Διεθνές συνέδριο
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Η μαρμάρινη επιγραφή της Ελευσίνας                             

του 4ου π.χ. αιώνα, που αφορά την                          

κατασκευή των μπρούτζινων πόλων                                       

και εμπολίων της Φιλώνιας στοάς 

του ναού της Ελευσίνας και θεωρείται 

το αρχαιότερο Ευρωπαικό Πρότυπο, 

Μουσείο της Ελευσίνας.

Παράσταση μεταλλουργικής καμίνου

τήξης κρατερώματος. Ερυθρόμορφη κύλικα του

480 π.Χ. (Βερολίνο, Staatliche Museun).                     
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Με νέες λύσεις στην επεξεργασία λαμαρίνας,

η Bystronic θα σας οδηγήσει στην κορυφή

του ανταγωνισμού. Ανακαλύψτε ζωντανά, τις

τελευταίες τάσεις της βιομηχανίας και δοκι-

μάστε τις καινοτομίες μας για την παραγωγής

σας. Επισκεφθείτε τη Bystronic στην έκθεση

EuroBLECH 2018 στο Ανόβερο. 

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα των έξυπνων

λύσεων αυτοματισμού για την κοπή με Laser

και τη διαμόρφωση; Σε ποιά κατεύθυνση

αναπτύσσεται η επεξεργασία λαμαρίνας χάρη

στις δυνατότητες ψηφιακής δικτύωσης; Ποιές

ευκαιρίες ανοίγουν οι νέες λύσεις λογισμικού

και υπηρεσιών για καλύτερη βελτιστοποίηση

της διαδικασίας και ακόμα πιο αποτελεσμα-

τική διαχείριση της παραγωγής; 

Και πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε βέλτιστα

τα ευέλικτα συστήματα κοπής με Laser και

διαμόρφωσης για να ανταποκριθείτε στις με-

ταβαλλόμενες παραγωγικές διαδικασίες

όποτε είναι απαραίτητο; 

Οι απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις

οδηγούν σε νέες λύσεις που επιτρέπουν να

κατασκευάζετε τα προϊόντα σας πιο γρήγορα,

οικονομικά και πιο έξυπνα από ποτέ. 

Ολοκληρωμένος αυτοματισμός: Το επόμενο

στάδιο του αυτοματισμού θα είναι συστήματα

διασταυρούμενης επεξεργασίας που ενερ-

γούν με έξυπνο τρόπο. Αυτοματοποίηση που

ξεπερνά το βήμα της μεμονωμένης διαδικα-

σίας. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία συνεχούς

ροής παραγωγής. Αυτό είναι το υψηλότερο

επίπεδο παραγωγικότητας που μπορεί να επι-

τύχει η παραγωγή σας. 

Δικτυωμένη παραγωγή: Οι μηχανές, τα μεμο-

νωμένα βήματα επεξεργασίας και τα εξαρτή-

ματα παραγωγής συγχωνεύονται σε ένα

δίκτυο έξυπνων συνιστωσών παραγωγής.

Μέσα σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον παρα-

γωγής, αυτές οι συνιστώσες έχουν τη δυνα-

τότητα να συντονίζονται αμοιβαία και να

βελτιστοποιούνται η μία σε σχέση με την άλλη.

Αυτά είναι τα θεμέλια για νέα και ακόμα πιο

αποτελεσματική δημιουργία αξίας στις εργα-

σίες επεξεργασίας λαμαρίνας. 

Ευέλικτες λύσεις συστήματος: Μέχρι στιγμής,

υπήρξε πάντα ένας συμβιβασμός μεταξύ του

γρήγορου και ευέλικτου. Τώρα, η τελευταία

γενιά των συστημάτων μας κοπής και διαμόρ-

φωσης, επεκτείνει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Στο μέλλον, θα είστε σε θέση να παράγετε μι-

κρές σειρές ή μεμονωμένα μαζικά προϊόντα σε

συνθήκες παρόμοιες με τις τυποποιημένες σει-

ρές μεγάλου όγκου.

Έξυπνες υπηρεσίες: Με την αύξηση της δι-

κτύωσης και της αυτοματοποίησης, η αξιοπι-

στία της διαδικασίας και η προληπτική

συντήρηση όλων των ολοκληρωμένων συ-

στημάτων καθίσταται όλο και πιο σημαντική

από ποτέ. Τα βήματα για την προετοιμασία της

παραγωγής καθώς και η ίδια η παραγωγή

είναι αλληλεξαρτώμενα. Οι νέες λύσεις υπη-

ρεσιών σας βοηθούν να αυξήσετε την από-

δοση και την ποιότητα της παραγωγής σας.

Όλα αυτά ενσωματώνονται στο "World Class

Manufacturing": Τα Οράματα αποτελούν τη

βάση των καινοτομιών που μας επιτρέπουν

να βελτιστοποιούμε τη διαδικασία της παρα-

γωγής. Ανακαλύψτε τις νέες ευκαιρίες. Επι-

σκεφθείτε τη Bystronic στην EuroBLECH. 

Τι: Κοπή Laser, επεξεργασία σωλήνων και

προφίλ, διαμόρφωση, αυτοματισμός, λογι-

σμικό, υπηρεσίες 

Πότε: 23 Οκτωβρίου (Τρίτη) έως 26 Οκτω-

βρίου (Παρασκευή), 2018 

Πού: EuroBLECH, Ανόβερο (Γερμανία), 

Αίθουσα 12, Περίπτερο Β66

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την

έκθεση & για τη δωρεάν προμήθεια εισιτη-

ρίων εισόδου, παρακαλούμε επικοινωνήστε

με τον Κο Αδαμόπουλο Γιώργο στο τηλ. 21 11

82 89 80  ή μέσω e-mail: info@temitech.gr 

TemiTech Laser Services IKE

Bystronic Laser AG EuroBLECH 2018 

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ειδήσεις & Νέα
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ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ..

ΕΜΕΙΣ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ !

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις

Η συνεργειακή τεχνολογία των μηχανών συγκόλλησης (Syner-

gic), εμφανίζεται στις μηχανές MIG/MAG.

Η λέξη Synergic προέρχεται από την ελληνική λέξη συνέργεια

που σημαίνει συνεργασία. Αρχικά η λειτουργία αυτή σχεδιάστηκε

για να ρυθμίζονται εύκολα οι σωστές παράμετροι του παλμού στη

MIG/MAG συγκόλληση, για όλους τους συνδυασμούς διαμέτρου

σύρματος και αέριου προστασίας.  Η ξεχωριστή ρύθμιση της

κάθε παραμέτρου του παλμού με χειρωνακτικό τρόπο ήταν προ-

βληματική και πολύ δύσκολη, διότι έπρεπε να ρυθμιστούν ταυ-

τόχρονα το ρεύμα του παλμού, ο χρόνος παλμού, η ένταση

ρεύματος διατήρησης (background current) και ο αντίστοιχος

χρόνος (background time). Κατά συνέπεια, η σωστή ρύθμιση των

παραμέτρων του τόξου ήταν μια διαδικασία πολύ χρονοβόρα και

με μεγάλες αβεβαιότητες.

Με την πρόοδο της τεχνολογίας προς τις ηλεκτρονικά ελεγχόμε-

νες πηγές ισχύος και μετέπειτα στα συστήματα με inverter και

έλεγχο της CPU, οι κατασκευαστές μηχανών απέκτησαν τη δυ-

νατότητα να κατασκευάζουν μηχανές, όπου οι ρυθμίσεις γίνονται

μόνο με ένα κουμπί. Ως εκ τούτου, όλες οι παράμετροι που ανα-

φέρθηκαν προηγουμένως μπορούν να ελεγχθούν μέσω μιας

απλής λειτουργίας με το γύρισμα μόνο ενός κουμπιού, το οποίο

ρυθμίζει πλέον, όχι μία-μία τις παραμέτρους, αλλά ένα σετ πα-

ραμέτρων, όπως το έχει ομαδοποιήσει εκ των προτέρων ο κα-

τασκευαστής. Κατ ' ουσίαν, όταν ο χρήστης γυρίζει το κουμπί

προς τα δεξιά, η τροφοδοσία σύρματος αυξάνει, ενδεχομένως η

τάση (και όλες οι παράμετροι του παλμού) αλλάζουν ώστε να δια-

τηρηθεί μια ισορροπημένη κατάσταση στο ηλεκτρικό τόξο.

Οι κατασκευαστές, έχουν δημιουργήσει προκαθορισμένες συ-

νεργειακές καμπύλες βασιζόμενοι στον τύπο του υλικού, τη διά-

μετρο του σύρματος και το αέριο μίγμα. Αυτές οι πληροφορίες

καταχωρούνται κάθε φορά από τον χρήστη της μηχανής και με

βάση αυτές η μηχανή (ο κατασκευαστής της μηχανής) επιλέγει

μία συνεργειακή καμπύλη, η οποία περιέχει το κατάλληλο σετ

παραμέτρων για την συγκεκριμένη συγκόλληση. 

Ο χρήστης ρυθμίζει τη μηχανή του γυρίζοντας τον ένα επιλογέα

ελέγχου δεξιά-αριστερά και ο σωστός συνδυασμός παραμέτρων

τον ακολουθεί. 

Βέβαια οι περισσότερες συνεργειακές μηχανές συγκόλλησης δί-

νουν τη δυνατότητα στον χρήστη να ρυθμίσει επιπλέον την τάση

της συνεργειακής καμπύλης, εφόσον το απαιτεί. Επιπλέον, μόλις

ο χρήστης επιλέξει και δοκιμάσει μια σωστή ρύθμιση παραμέ-

τρων, οι περισσότεροι κατασκευαστές παρέχουν τη δυνατότητα

αποθήκευσης αυτών των παραμέτρων σε μία μνήμη της μηχανής

για μεταγενέστερη χρήση. 

Σε κάθε όμως περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να μην χρησιμοποι-

ήσει το  «συνεργειακό μοντέλο», αλλά να γυρίσει στον manual

τρόπο ρύθμισης. Η συνεργειακή τεχνολογία βεβαίως μπορεί να

βρεθεί και σε μηχανές οι οποίες δεν διαθέτουν παλμορεύματα.

Γράφει ο

Δρ. Ιωάννης Κορδάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Ποιές μηχανές συγκόλλησης ονομάζονται συνεργειακές

και τι το ιδιαίτερο έχουν ;
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ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ 
ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ version 
του περιοδικού “KOΠΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ”MOISIADIS

PUBLICATIONS

- 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 

 
 

   MM
OOIISSIIAADDIISS

ENTYΠΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ: 50€/χρόνο
Online συνδροµή: 30€/χρόνο
ENTYΠΗ & Online: 70€/xρόνο  

  
PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS
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Η Βig Blue Tools σας προσκαλεί τον Οκτώ-

βριο στη μεγαλύτερη διοργάνωση του χώρου. 

Στην έκθεση θα έχουμε την ευκαιρία να σας

παρουσιάσουμε τις τελευταίες καινοτομίες

του μεγαλύτερου ανεξάρτητου κατασκευαστή

ελασματουργικών εργαλειομηχανών στον

κόσμο, την TRUMPF! 

Ιδιαίτερη βάση θα δοθεί στις τεχνολογίες των

μηχανημάτων Laser, των Πανελομηχανών

(Panel Benders) και στον τομέα του Industry

4.0. Παράλληλα θα έχετε την ευκαιρία να δείτε

μηχανήματα όλων των τεχνολογιών του

οίκου, να λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο.

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας υποδε-

χτούμε στο περίπτερο της Τrumpf, διάδρομος

11 και αριθμός περιπτέρου B48.

Για τη δωρεάν προμήθεια εισιτηρίων και για

οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία

που αφορά στην έκθεση, παρακαλούμε επι-

κοινωνήστε τηλεφωνικά με την κα Χριστίνα

Πετυχάκη στο 210 6047117 ή μέσω email στο

info@bbtools.gr

BIG BLUE TOOLS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΚΘΕΣΗ EUROBLECH 2018

23-26 Οκτωβρίου 2018, Αννόβερο
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Αποτελεσματικές προσθήκες και εκτεταμένες

δυνατότητες για τα μηχανήματα Timesavers. 

Με περισσότερο από 70 χρόνια εμπειρίας και

μία τεράστια βάση πελατών παγκοσμίως, η

Timesavers αναγνωρίζει όπως κανένας άλλος

την ανάγκη για ενδυνάμωση της συνεχούς

ανάπτυξης και καινοτομίας.

Στην επερχόμενη διεθνή έκθεση λαμαρίνας

στο Αννόβερο, η Timesavers θα παρουσιάσει

ένα συνδυασμό από το τελευταίας τεχνολο-

γίας μηχάνημα με περιστρεφόμενες βούρτσες

42 series WWRBW μαζί με ένα πρόσθετο μη-

χάνημα(Add-on). Το νέο αυτό πρόσθετο θα

κάνει το  42 series machine ακόμα πιο εύ-

χρηστο και παραγωγικό, εξοικονομώντας

επιπλέον χρόνο στην επεξεργασία των αντι-

κειμένων και στο σπάσιμο & στρογγύλευμα

των ακμών. Προτού τα αντικείμενα επεξερ-

γαστούν στο κυρίως μηχάνημα, τροφοδο-

τούνται μέσω ενός ειδικού ταινιόδρομου.

Αυτός ο ταινιόδρομος καθαρίζει την κάτω

πλευρά των αντικειμένων προσδίδοντάς τους

στρογγυλευμένη ακμή. Με αυτόν τον συνδυα-

σμό, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου,

καθώς τα αντικείμενα δεν χρειάζεται να πε-

ράσουν δύο φορές από το 42 series WWRBW

machine, απλά φορτώνουμε στην είσοδο και

ξεφορτώνουμε στην έξοδο. Επιπλέον, αυτή η

καινοτομία αυξάνει το επίπεδο ενσωμάτωσης

σε πλήρες αυτόματες παραγωγικές γραμμές,

όπως αναμένεται από το επερχόμενο “Indus-

try 4.0” standard.

Επίσης θα παρουσιάσουμε ένα νέο εργαλείο

στα μηχανήματα μας το Hammer Head™. Το

Hammer Head™ είναι σχεδιασμένο να απο-

μακρύνει τη σκωρία από μεγάλα χαλύβδινα

αντικείμενα. Αυτό το νέο εργαλείο προ-επε-

ξεργασίας, θα μειώσει τη φθορά και επομέ-

νως το συνολικό κόστος των επόμενων

εργαλείων στα μηχανήματα. Το Hammer

Head™ θα υπάρχει στο 42 series HWRB ma-

chine. Με αυτόν τον συνδυασμό μπορούμε να

σας δείξουμε πως συνδυάζονται όλες οι λει-

τουργίες στα μηχανήματα. 

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν τα 12 series

machine τα οποία έχουν εντελώς νέα σχε-

δίαση. Επομένως τα μηχανήματα 12 series

δεν προσφέρουν μόνο ένα τέλειο μεταλλικό

φινίρισμα στα αντικείμενα, με δυνατότητες

σπασίματος ακμών και καθαρισμού σε προ-

σιτές τιμές όπως πριν, αλλά έχουν και νέο

Timesavers σχεδιασμό. Ο νέος αυτός σχεδια-

σμός θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στη

EuroBlech 2018, δίπλα στο πολύ γνωστό μη-

χάνημα 42 RB seriesWWRBW με το νέο πρό-

σθετο(Add-on), το 42 series HWRB με το

Hammer Head™, το 32 seriesWRBW, το 22

seriesWMDB, το 12series new look και το 10

series Manual Grinder!

Επισκεφθείτε μας στην έκθεση στο Αννόβερο,

hall 14, booth L41 και φέρτε μαζί σας ότι πρό-

βλημα αντιμετωπίζεται στην παραγωγή σας

για καθαρισμό από γρέζι, σπάσιμο ακμών,

στρογγύλευμα ακμών και finishing!

Τα μηχανήματα που θα δείτε στο περίπτερό

μας:

– 42 series WWRBW μηχάνημα με περιστρε-

φόμενες βούρτσες με Add-on 

– 42 seriesHWRB μηχάνημα με περιστρεφό-

μενες βούρτσες(οχτώ περιστρεφόμενες

βούρτσες), με το νέο εργαλείο Hammer

Head™

– 32 series WRBW, μία πρακτικά οικονομική

λύση 

– 22series WMDB

– 12 series new look

– 10 series Manual Grinder, λόγω της δυνα-

τότητας αλλαγής της λειτουργίας μεταξύ abra-

sive disc και brush unit, το συγκεκριμένο

μηχάνημα είναι κατάλληλο για πολύ μικρές

παραγωγές και πολύ πιο οικονομικό και γρή-

γορο από άλλα χειροκίνητα μηχανήματα

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την

έκθεση & για τη δωρεάν προμήθεια εισιτη-

ρίων εισόδου, παρακαλούμε επικοινωνήστε

με τον Κο Αδαμόπουλο Γιώργο στο τηλ. 21 11

82 89 80  ή μέσω e-mail: info@temitech.gr 

TemiTech Laser Services IKE –

Timesavers International B.V.

Η Timesavers στην EuroBLECH 23 με 26 Οκτωβρίου 2018

Εκθεσιακό κέντρο Ανοβέρου, hall 14, Booth L41 
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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 εθνι-

κός στόχος για συνεισφορά του κλάδου της

βιομηχανίας σε ποσοστό 12% μέχρι το 2020,

δημιουργούν νέες ευκαιρίες και ξαναφέρνουν

στο προσκήνιο τις τεράστιες δυνατότητες ανά-

πτυξης 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 πελά-

τες 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 πρό-

σβασης σε νέες αγορές και προϊόντα, καθώς

και νέες τάσεις όπως το digitalization και το

smart manufacturing, αναμένεται να προ-

σελκύσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Η έκθεση απευθύνεται σε όλους τους βιομη-

χανικούς κλάδους, της μηχανολογίας - μη-

χανουργίας, χάλυβα, σιδήρου, αλουμινίου,

ηλεκτρολογικής μηχανικής, ενέργειας, ηλε-

κτρονικών, ναυπηγοεπισκευής, αυτοκινήτου,

διυλιστηρίων κ.α.

Οι εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να συναν-

τήσουν εκπροσώπους βιομηχανικών ομίλων,

βιοτεχνιών, μηχανικούς παραγωγής, τεχνι-

κούς διευθυντές, μηχανικούς σχεδιασμού,

διαχειριστές ποιότητας, αγοραστές και ειδι-

κούς 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 Τεχνο-

λογίας και Κατεργασιών της Σχολής Μηχανο-

λόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβειου

Πολυτεχνείου, το οποίο και θα προβάλλει τις

δυνατότητες παροχής υπηρεσιών με  state of

the art τεχνικές και παράλληλα θα παρου-

σιάσει την έρευνα που αναπτύσσει το εργα-

στήριο μέσα από χαρακτηριστικές εφαρμογές

που μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμα

προϊόντα και υπηρεσίες. 

Ήδη στην έκθεση που φιλοδοξεί να μετατρα-

πεί σε σημείο αναφοράς για την βιομηχανική

επανεκκίνηση της χώρας μας συμμετέχουν

οι κορυφαίες εταιρείες της ελληνικής αγο-

ράς που αντιπροσωπεύουν περισσότερους

από 300 οίκους της Ελλάδας και του εξωτε-

ρικού.  Η METAL MACHINERY  2018, διοργα-

νώνεται από τις εταιρείες ROTA AE και TEXPO

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 Βιο-

μηχανιών (ΣΕΒ), του Εμπορικού Βιομηχανι-

κού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), του

Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πει-

ραιώς (ΕΒΕΠ), της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-

λητηρίων (ΚΕΕΕ) καθώς και του Ελληνικού

Ινστιτούτου Συγκολλήσεων. 

Σημειώνεται τέλος ότι για την έκθεση προ-

γραμματίζονται δρομολόγια δωρεάν μεταφο-

ράς 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.metal-

machinery.gr
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