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LASERTEC 400 Shape: Η ταχύτερη μηχανή
διαμόρφωσης με laser για XXL καλούπια

World premiere: LASERTEC 400 Shape

Το LASERTEC 400 shape επιτρέπει πλέον τη διαμόρφωση XXL καλουπιών με

βάρος έως 20,000 kg χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο hardware και software.

page 8 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ειδήσεις & Νέα

• Δόμηση με laser κομματιών έως 4,000 x 2,000 x 1,000 mm.

•  Έως 20,000 kg βάρος κομματιού.

• Περιστροφικός άξονας ενσωματωμένος στην κεφαλή με εύρος +/-

200° και ο περιστρεφόμενος άξονας με εύρος από -100° έως +135°.

• Θερμό-συμμετρική σχεδίαση.

• Υψηλής ταχύτητας Z-μετατόπιση με έως 5 m / sec. σε X / Y / Z κα-

τευθύνσεις

Η δόμηση με λέιζερ τρισδιάστατων καλουπιών γίνεται όλο και πιο

σημαντική σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας. Αυτή η τεχνολογία

σημαίνει μέγιστη ποιότητα επιφάνειας και απεριόριστη ελευθερία

όσον αφορά το σχεδιασμό της, και μπορεί επίσης να διαθέτει λειτουρ-

γικές ιδιότητες όπως αντοχή στις γρατσουνιές ή διαφορετικό βαθμό

στιλπνότητας. Η δόμηση με λέιζερ είναι πιο φιλική προς το περιβάλ-

λον από τη συμβατική χάραξη και εξοικονομεί επίσης σε χρόνο και

χρήμα. Με το νέο LASERTEC 400 Shape, η DMG MORI επεκτείνει το

επιτυχημένο χαρτοφυλάκιο της στην 5-αξονική δόμηση με laser με

ένα μηχάνημα με εγκάρσια διαδρομή Χ-άξονα έως 4,000 mm, έτσι

ώστε να μπορούν να επωφεληθούν όλοι οι κλάδοι της βιομηχανίας

στον τομέα της κατασκευής καλουπιών από αυτά τα πλεονεκτήματα,

ακόμη και όταν πρόκειται για εξαρτήματα με μεγάλες διαστάσεις. Μια

μικρότερη έκδοση με 2,000 mm στον Χ-άξονα έχει σχεδιαστεί με τη

μορφή της LASERTEC 200 shape.

Με το νέο LASERTEC 400 Shape, η DMG MORI επεκτείνει το επιτυχημένο χαρτοφυλάκιό της στην 5-αξονική δόμηση

με laser με ένα μηχάνημα με εγκάρσια διαδρομή X-άξονα έως 4,000 mm

DMG MORI LASERTEC 400:NEW KOPH SYG  18/01/2021  13:44  Page 8



Με δυνατότητα επεξεργασίας τεμαχίων δια-

στάσεων έως 4,000 x 2,000 x 1,000 mm και

μέγιστο βάρος 20,000 kg προσφέρουν στη

βιομηχανία κοπτικών και καλουπιών νέες

επιλογές για την διαμόρφωση με laser περί-

πλοκων και μεγάλων τρισδιάστατων κομμα-

τιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από

τις αυτοκινητοβιομηχανίες και την αεροδια-

στημική βιομηχανία. Το LASERTEC 400

Shape είναι εξοπλισμένο με μια νέα κεφαλή

laser, η οποία σχεδιάστηκε από την DMG

MORI για να είναι συμπαγής. Προσφέρει, επο-

μένως, εξαιρετική προσβασιμότητα εξαρτη-

μάτων, ακόμη και στην επεξεργασία στενών

και βαθέων σχημάτων. Αυτό εξαλείφει την

ανάγκη για μεγάλα και αργά εστιακά μήκη. Ο

περιστροφικός άξονας, ενσωματωμένος στην

κεφαλή, με εύρος +/- 200 ° και ο περιστρε-

φόμενος άξονας με εύρος από -100 ° έως +

135 ° επιτρέπει την επεξεργασία των κοπών

με αρνητική γωνία. Η βασική και υψηλής τα-

χύτητας Z-μετατόπιση είναι το κλειδί για την

αύξηση της παραγωγικότητας και η ταχύτητά

της φτάνει έως 5 m / sec. σε X / Y / Z κατευ-

θύνσεις. Ακόμη και σε αυτές τις υψηλές τα-

χύτητες, ο σαρωτής τελευταίας τεχνολογίας

και τα ψηφιακά συστήματα μέτρησης εγγυών-

ται την απαιτούμενη ακρίβεια για κάθε παρα-

γόμενο εξάρτημα.

Κατά την ανάπτυξη του νέου κορυφαίου μον-

τέλου για δόμηση με laser, η DMG MORI

έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις των

βιομηχανικών στόχων. Η θερμο-συμμετρική

σχεδίασή του αποτελεί την ιδανική βάση για

υψηλή ακρίβεια και την καλύτερη ποιότητα

επιφάνειας. Χάρη στην υψηλής απόδοσης

διαμόρφωση, το νέο premium μοντέλο λει-

τουργεί τρεις φορές γρηγορότερα σε αυτό το

υψηλό επίπεδο ποιότητας. Η DMG MORI μπό-

ρεσε να επιδείξει με τις μικρότερες μηχανές

της σειράς ότι οι μειωμένοι χρόνοι επεξεργα-

σίας μπορούν να σχετίζονται με την καλύτερη

ποιότητα επιφάνειας. Το LASERTEC 400

Shape προσφέρει επίσης εύκολη προσβασι-

μότητα και την επιλογή φόρτωσης από πάνω

χρησιμοποιώντας γερανό. Αυτό επιτρέπει την

ελαχιστοποίηση των χρόνων τοποθέτησης. 

Το LASERTEC 400 shape επιτρέπει απεριόρι-

στο αριθμό δομών σε ελεύθερα επιλέξιμα

σχέδια στα καλούπια, σε επαναλαμβανόμενη

ποιότητα και με λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Οι επιφάνειες που δομούνται έχουν ανθεκτι-

κότητα στις γρατσουνιές ή έχουν υδατοαπω-

θητικές ιδιότητες και η στιλπνότητα μπορεί να

ελεγχθεί μέσω της διαδικασίας επεξεργασίας.

DMG MORI
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Η αποτελεσματική δόμηση με laser περίπλοκων και μεγάλων τρισδιάστατων 

καλουπιών γίνεται ολοένα και πιο σημαντική στην κατασκευή κοπτικών και 

καλουπιών.
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Δίκτυα αεραγωγών
από λαμαρίνα

page 10

ΤΕΧΝΙΚΑ Άρθρα

Α
πό καταβολής του ανθρώπινου εί-

δους οι  ομάδες και οι κοινωνίες

των ανθρώπων ζουν  σε μεταβαλ-

λόμενες και κάποιες φορές

ακραίες κλιματιστικές συνθήκες. Τέτοιες μετα-

βολές είναι ο καύσωνας, η ξηρασία, η παγω-

νιά, η υγρασία. Αρχικά οι άνθρωποι απλά

προσπαθούσαν να προφυλαχτούν από τις επι-

πτώσεις των καιρικών  φαινομένων. Με την

πάροδο των χρόνων, ο άνθρωπος προσπά-

θησε να ελέγξει αυτές τις συνθήκες που προ-

καλούν οι μεταβολές αυτές ώστε να εξασφα-

λίσει την επιβίωσή του και να εξασφαλίσει

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.

Αρχικά εφάρμοσε οικοδομικές τεχνικές όπως

για παράδειγμα σε χώρες με ζέστη και ξηρα-

σία (Περσία, Ινδία, Αραβία,κλπ) όπου επε-

δίωξε τον έλεγχο του αερισμού και κατ’

επέκταση την επίτευξη της χαμηλότερης θερ-

μοκρασίας. Διαμόρφωσε δηλαδή κατακόρυ-

φες προεξοχές με στενή διατομή και με κα-

τάλληλα ανοίγματα, τα οποία προκαλούσαν

κυκλοφορία ρεύματος σε συγκεκριμένη κα-

τεύθυνση όπου είχαν ως αποτέλεσμα την

εξαγωγή των θερμών μαζών αέρα από τον

χώρο. 

Αργότερα, όταν άρχισε να χρησιμοποιεί τις

εφαρμογές του ηλεκτρισμού, προσπάθησε να

δημιουργήσει βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα

για να αερίσει, να θερμάνει και να ψύξει συγ-

κεκριμένους χώρους.

Η πρώτη προσπάθεια βιομηχανικής εγκατά-

στασης κλιματισμού έγινε από τον WillisCar-

rierτο 1902 σε ένα τυπογραφείο της Νέας

Υόρκης. Η εγκατάσταση κατάφερε να λειτουρ-

γήσει και παρείχε την απαραίτητη θέρμανση,

ψύξη, ύγρανση και αφύγρανση στους χώρους

του τυπογραφείου. Μέχρι το 1930 τα μεγάλα

κτίρια των Η.Π.Α διέθεταν ήδη εγκατάσταση

κλιματισμού τύπου Carrier.

Παράλληλα με τις εφαρμογές κλιματισμού,

βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα μέσω αγωγών

χρησιμοποιήθηκε και σε αρκετές βιομηχανι-

κές διεργασίες. 

Από την εποχή των πρώτων  εγκαταστάσεων

κλιματισμού με αεραγωγούς μέχρι σήμερα,

οι ανάγκες δημιουργίας δικτύων αεραγωγών

αυξάνονται διαρκώς και αυτό θα εξακολουθεί

όσο θα αυξάνεται ο πληθυσμός της Γης και οι

ανάγκες στέγασης και εργασίας θα ωθούν

στην κατασκευή όλο και μεγαλύτερων κτι-

ρίων. Η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και

κλιματισμού ενός μικρού σπιτιού είναι πολύ

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

AERAGOGOI article:NEW KOPH SYG  18/01/2021  15:03  Page 10



ευκολότερη από ενός συγκροτήματος κατοι-

κιών ή γραφείων. Αναγκαστικά εκεί προκρί-

νονται λύσεις κεντρικού κλιματισμού με

συνέπεια την ανάγκη δικτύων αεραγωγών.

[σχ.1] Όταν μάλιστα με τα ίδια δίκτυα καλύ-

πτονται και οι ανάγκες θέρμανσης των χώρων

του κτιρίου η ανάπτυξη δικτύων αέρα συχνά

εκτοπίζει τα δίκτυα θερμού νερού. Ένας πρό-

σθετος λόγος είναι η εξέλιξη των συστημάτων

κλιματισμού που εξασφαλίζουν οικονομική

λειτουργία με μείωση του όγκου του εξοπλι-

σμού, σε σημείο να προτείνονται και για κλι-

ματισμό μεμονωμένων οικιών  κεντρικά

συστήματα κλιματισμού με αεραγωγούς.

Η αύξηση της χρήσης αεραγωγών για κλιμα-

τισμό και βιομηχανικές κατεργασίες σημαίνει

αύξηση του κύκλου εργασιών του κλάδου κα-

τεργασίας λαμαρίνας και αντίστοιχα της παρα-

γωγής και κατανάλωσης ελασμάτων πρώτης

ύλης που κατά κανόνα είναι χαλυβδοελά-

σματα και ελάσματα αλουμινίου. Αντίστοιχα

επωφελούνται οι κλάδοι  κατασκευής εργα-

λειομηχανών κατεργασίας λαμαρίνας και των

εξοπλισμών που συνθέτουν τις αντίστοιχες

γραμμές παραγωγής τόσο σε επίπεδο hard-

ware, όσο και σε επίπεδο software και συστη-

μάτων παρακολούθησης και ελέγχου της

παραγωγής.

Τύποι δικτύων 
Οι λειτουργικές απαιτήσεις των δικτύων αε-

ραγωγών καθορίζονται από βασική απαίτηση

μεταφοράς μιας ποσότητας αέρα με δεδομένη

παροχή και πίεση. Σε αντίθεση με τη μετα-

φορά υγρών η πίεση κατά τη μεταφορά αέρα

δεν είναι μεγάλη, με συνέπεια οι απαιτήσεις

αντοχής του δικτύου να μπορούν να καλύ-

πτονται με ευκολία από μια πληθώρα υλικών

και μάλιστα όχι μεγάλου πάχους. Όσο πιο

μικρό είναι το πάχος των ελασμάτων τόσο πιο

εύκολες είναι οι κατεργασίες κοπής και δια-

μόρφωσής τους. 

Γενικά οι απαιτήσεις για το υλικό κατασκευής

των αεραγωγών είναι: 

Χαμηλές απώλειες τριβής 

Εύκολος καθαρισμός 

Μεγάλη διάρκεια ζωής 

Αντοχή στη φωτιά 

Αντοχή στη διάβρωση 

Γρήγορη κατασκευή 

Οικονομική κατασκευή 

Εύκολη εγκατάσταση 

Το υλικό που καλύπτει ευχερέστερα τις απαι-

τήσεις αυτές είναι η γαλβανισμένη λαμαρίνα

και γι αυτό επιλέγεται στην πλειοψηφία των

εφαρμογών με πάχος που κυμαίνεται από 0,6

mm μέχρι τα 2 mm. 

Για εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργα-

σίας τροφίμων όπου απαιτείται πιστοποίηση

HACCP, ή για αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλ-

λον όπως συμβαίνει σε βιομηχανικές κατερ-

γασίες, χρησιμοποιείται ανοξείδωτη λαμαρίνα.

Σε εφαρμογές που απαιτούν αυξημένη αν-

τοχή και απόλυτη στεγανότητα χρησιμοποιεί-

ται χαλυβδοέλασμα (μαύρη λαμαρίνα) πάχους

από 2 mm ως 3 mm, για κατασκευή ηλε-

κτροσυγκολλητών αεραγωγών, σε εγκατα-

στάσεις μεταφοράς σωματιδίων με υψηλές

ταχύτητες.

Εκτός του χάλυβα και το αλουμίνιο χρησιμο-

ποιείται ως υλικό κατασκευής αεραγωγών

[σχ.2]  κυρίως όπου απαιτούνται εύκαμπτοι

Δίκτυα αεραγωγών
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Σχήμα 1

Σχήμα 2
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αγωγοί, με αντοχή σε επιθετικά περιβάλλοντα και υψηλές θερμοκρα-

σίες. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι απαγωγοί καυσαερίων, οι καπνο-

δόχοι, οι αγωγοί τροφοδοσίας κουζίνας και χημικών εργαστηρίων.

Στα πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνεται το μικρό βάρος, η καλύτερη

απόσβεση θορύβων  στην επίπτωση των εύκαμπτων αγωγών όπως

και η ευχερέστερη παραλαβή θερμικών διαστολών.

Το αλουμίνιο επιλέγεται επίσης για την κατασκευή πολυστρωματικών

αγωγών που περιέχουν μονωτικό υλικό, όπως πολυουρεθάνη, πε-

τροβάμβακα, κλπ. Για την επιλογή του υλικού και τις μεθόδους σύν-

δεσης των αεραγωγών σημαντικό κριτήριο είναι οι συνθήκες

κυκλοφορίας του αερίου που μεταφέρουν. Τα συστήματα αεραγωγών

προσαγωγής και επιστροφής ταξινομούνται ανάλογα με την ταχύτητα

και την πίεση του αέρα, που ρέει μέσα στους αεραγωγούς. 

Ταχύτητα

Υπάρχουν δύο κατηγορίες συστημάτων μεταφοράς αέρα, που χρησι-

μοποιούνται σε κλιματιστικές εφαρμογές. Το σύστημα χαμηλής ταχύ-

τητας (ή συμβατικό σύστημα) και το σύστημα υψηλής ταχύτητας. 

Τα συστήματα ταξινομούνται σύμφωνα με την παρακάτω κατηγοριο-

ποίηση: 

- Χαμηλής ταχύτητας για ταχύτητες αέρα μέχρι 10 m/s 

- Αεραγωγοί υψηλής ταχύτητας για ταχύτητες αέρα μεγαλύτερες από

10 m/s και μικρότερες από 40 m/s 

Πίεση

Τα συστήματα διανομής αέρα υποδιαιρούνται σε τρεις κατηγορίες,

ανάλογα με την πίεση χαμηλής, μέσης και υψηλής πίεσης. Οι κατηγο-

ρίες αυτές έχουν ως εξής: 

• Αεραγωγοί χαμηλής πίεσης, για στατική πίεση μέχρι 500 Ρα 

•  Αεραγωγοί μέσης πίεσης, για στατική πίεση μεγαλύτερη από 500

Pa και μέχρι 2500 Pa 

• Αεραγωγοί υψηλής πίεσης, για στατική πίεση πάνω από 2500 Pa 

Από τις απαιτούμενες τιμές παροχής και ταχύτητας του αέρα προκύ-

πτει η απαιτούμενη διατομή του αγωγού. Η μορφή της διατομής κα-

θορίζεται κυρίως από τις απαιτήσεις ροής και τον διατιθέμενο χώρο

και συνήθως είναι:

- ορθογωνική

- κυκλική 

- πεπλατυσμένης διατομής (οβάλ)

Το πάχος του ελάσματος κατασκευής εξαρτάται από τις διαστάσεις των

αεραγωγών, την πίεση λειτουργίας, το είδος του διακινούμενου αέρα

κλπ.

Αεραγωγοί Ορθογωνικής 
Διατομής
Ο καθορισμός των δύο διαστάσεων αεραγωγών ορθογωνικής διατο-

μής [σχ.3 ] γίνεται με γνώμονα την μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτή-

των και της λειτουργικότητας ενός χώρου. 

Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατομής ακριβώς λόγω της δυνατότητάς

τους να αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό τις διαστάσεις τους- επιτυγχάνουν

τη βέλτιστη προσαρμογή τους στη γεωμετρία του χώρου και εξασφα-

λίζουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τον πελάτη.

Κατά τη μελέτη εγκατάστασης των αεραγωγών ορθογωνικής διατομής

στον εκάστοτε χώρο, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη όσο το δυνατόν με-

γαλύτερης ευθυγράμμισής τους, ώστε να αποφευχθούν απότομες αλ-

λαγές στη διεύθυνση.

Πιθανές στενώσεις που μπορεί να προκληθούν από το παραπάνω, φέρουν

το ενδεχόμενο αύξησης ταχύτητας της ροής και πρόκλησης θορύβου και

πρέπει να προλαμβάνονται και να αποτρέπονται με αποτελεσματικό τρόπο.

Αεραγωγοί Κυκλικής Διατομής
Σε περίπτωση που η εγκατάσταση ενός αεραγωγού αφορά σε δίκτυο

μεγάλων πιέσεων και ταχυτήτων, ενδείκνυται η χρησιμοποίηση αε-

ραγωγών κυκλικής διατομής ως η ιδανική επιλογή. 
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Οι κυκλικοί αεραγωγοί [σχ.4 ] κρίνονται συνή-

θως ως οι πλέον αποδοτικοί, όταν απαιτείται

μεγάλη ροή αέρα, καθώς έχουν λιγότερες ενώ-

σεις, αισθητά μικρότερες απώλειες τριβής και

υψηλότερο βαθμό στεγανότητας, εξαιτίας της

ευκολίας τους στην κατασκευή.

Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, μονής και

ελικοειδούς ραφής (με ειδικά διαμορφωμένα

άκρα ώστε να εφαρμόζει ο ένας στον άλλο)

και τοποθετούνται στον χώρο σε μικρό χρο-

νικό διάστημα. Αν αποφασιστεί να μείνουν

ακάλυπτοι, μπορούν να χρωματίζονται  και να

φέρουν διάφορες επιγραφές. 

Αεραγωγοί
πεπλατυσμένης (Οβάλ) Διατομής
Οι αεραγωγοί οβάλ διατομής [σχ.5 ] διαθέτουν

ορισμένα από τα πιο ανταγωνιστικά χαρακτη-

ριστικά που αφορούν την ροή του αέρα και τα

γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά.

Πλεονεκτήματά τους τα οποία συνήθως προ-

σελκύουν το ενδιαφέρον και αποτελούν κρι-

τήρια επιλογής  είναι το μικρό ύψος και βάρος

τους, ο μικρός χρόνος εγκατάστασης που

απαιτείται για την εγκατάστασή τους, η μεγάλη

στεγανότητα των συνδέσεων και η υψηλή αι-

σθητική που τους διακρίνει.

Μέθοδοι κατεργασίας
Μέχρι πριν μερικές δεκαετίες προϊόντα κα-

θημερινής χρήσης από λαμαρίνα ήταν πολύ

περισσότερο διαδεδομένα. Η αντικατάσταση

πολλών μεταλλικών αντικειμένων από πλα-

στικά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανά-

πτυξη και διάδοση των πλαστικών. Αρκετοί

από τους σημερινούς μεσήλικες και υπερή-

λικες έπαιζαν με παιγνίδια  εμπορίου φτιαγ-

μένα από λαμαρίνα. Αντίστοιχα δοχεία και

σκεύη οικιακής χρήσης κατασκευάζονταν

από γαλβανισμένη λαμαρίνα σε μεγαλύτερη

έκταση από ότι συμβαίνει σήμερα. 

Φυσικό επακόλουθο ήταν να είναι περισσό-

τερο διαδεδομένες οι τεχνικές κατεργασίας

λεπτής λαμαρίνας όπως και τα απαραίτητα

εργαλεία. Επειδή μάλιστα πολλά από τα προ-

ϊόντα κατασκευάζονταν με εργαλεία χειρός

εφαρμόζονταν ιδιαίτερες τεχνικές. Οι ηλε-

κτρονικοί υπολογιστές δεν είχαν κάνει την εμ-

φάνισή τους οπότε η προετοιμασία της

εργασίας -που περιλάμβανε κατά κανόνα την

σχεδίαση αναπτυγμάτων  των προϊόντων για

να καθορισθεί η γεωμετρία του φύλλου της

λαμαρίνας - απαιτούσε ειδικές γνώσεις. 

Όλες αυτές οι τεχνικές προετοιμασίας και εκτέ-

λεσης κατασκευών από λαμαρίνα και ιδιαίτερα

όσες γίνονταν με το χέρι, έχουν περιορισμένη

εφαρμογή σήμερα, αλλά δεν έχουν εξαφανι-

στεί. Αυτό συμβαίνει γιατί εξακολουθούν να

παράγονται και να χρησιμοποιούνται προϊόντα

από λαμαρίνα - όπως για παράδειγμα τα κουτιά

της κονσερβοποιίας. 

Αυτό συμβαίνει όμως κυρίως σε βιομηχανική

κλίμακα οπότε οι αντίστοιχες πρακτικές παρα-

γωγής είναι αυτοματοποιημένες και περιορίζον-

ται στις αντίστοιχες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Οι αεραγωγοί από λαμαρίνα αποτελούν όμως

μια κατηγορία προϊόντων με ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά. Η κατασκευή τους δεν μπορεί να

είναι τυποποιημένη όπως το κουτάκι του ανα-

ψυκτικού. Έχουν μεγάλες διαστάσεις και προ-

σαρμόζονται στην γεωμετρία του κτιρίου που

εξυπηρετούν. Έτσι η κατασκευή τους δύσκολα

τυποποιείται και αφήνει πολλά περιθώρια

συνδυασμών των διατιθεμένων τεχνικών και

εργαλείων.

Το μικρό πάχος των ελασμάτων που χρησι-

μοποιούνται στην κατασκευή αεραγωγών

επιτρέπει την χρήση πολλών τεχνικών κατα-

σκευής: από την αμιγώς χειροκίνητη μέχρι

πλήρως αυτοματοποιημένη.  

Οι βασικές  κατεργασίες που χρησιμοποιούν-

ται κατά την κατασκευή αεραγωγών είναι 

-η κοπή και 

-η κάμψη (στραντζάρισμα) 

για τους αγωγούς ορθογωνικής και τεραγω-

νικής διατομής, και 

η κυλινδρική διαμόρφωση

για τους κυκλικούς αγωγούς.

Η διαμόρφωση των άκρων των αεραγωγών,

η ενίσχυση με νευρώσεις, η δημιουργία αυ-
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λακώσεων η αποκοπή των γωνιών και άλλες

κατεργασίες συμπληρώνουν τις βασικές  κα-

τεργασίες κατασκευής. 

Για κάθε μια από αυτές τις κατεργασίες – βα-

σικές και συμπληρωματικές – υπάρχουν ει-

δικά μηχανήματα και συσκευές. Ο κοινός

παρονομαστής σε όλες αυτές τις κατεργασίες

είναι το μικρό πάχος της λαμαρίνας με συνέ-

πεια οι απαιτούμενες δυνάμεις να μην είναι

μεγάλες και οι αντίστοιχες μηχανές να είναι

απλές και οικονομικές. Οι περισσότερες από

αυτές επινοήθηκαν και σχεδιάστηκαν πριν

την καταλυτική επίδραση των ψηφιακών τε-

χνολογιών στις εργαλειομηχανές. 

Έτσι σήμερα οι εκσυγχρονισμένες τους μορ-

φές μπορεί να έχουν χαμηλό κόστος και να

συνδυάζονται με απλούς αυτοματισμούς (μη-

χανικούς, υδραυλικούς, πνευματικούς, ηλε-

κτρικούς) χωρίς μεγάλη αύξηση του κόστους. 

Είναι δυνατόν βέβαια οι μηχανές αυτές να

είναι πλήρως ελεγχόμενες από ηλεκτρονικό

υπολογιστή και να εργάζονται πλήρως αυτό-

ματα, αλλά δεν είναι πολλές οι εφαρμογές με

μέγεθος που δικαιολογoύν την επένδυση. Κυ-

κλοφορούν όμως στην αγορά ολοκληρωμένες

γραμμές παραγωγής για τμήματα αεραγωγών

που όμως κατά κανόνα συνδυάζουν την αυ-

τοματοποίηση τω κατεργασιών με τον χειρι-

σμό και την παρακολούθηση από τεχνίτες. 

Οι πιο χαρακτηριστικοί τύποι μηχανών και ερ-

γαλείων για την κατεργασία λαμαρινών με

σκοπό την κατασκευή αεραγωγών για τους

διάφορους τύπους κατεργασίας είναι: 

Κοπές
Για την κοπή των ελασμάτων για αεραγωγούς

χρησιμοποιούνται οι συνήθεις τεχνικές κοπής

λαμαρίνας. Με λαμαρινοψάλιδο συνήθως για

ευθύγραμμες κοπές και για την κοπή πιο σύν-

θετων μορφών παντογράφοι CNC. [σχ.6] Για

την κατασκευή των αγωγών στις περισσότερες

περιπτώσεις χρειάζονται μόνον ευθύγραμμες

κοπές οπότε  τα συμβατικά λαμαρινοψάλιδα

κάνουν γρήγορα και σωστά την κοπή. Για την

κοπή των περιγραμμάτων πολλών  εξαρτημά-

των ο παντογράφος CNC είναι η καλύτερη

λύση. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενοι

τύποι παντογράφου είναι οι παντογράφοι πλά-

σματος.  [σχ.7] Γρήγοροι, ακριβείς και αποδο-

τικοί μπορούν να κόψουν λαμαρίνες πάχους

μέχρι μερικά εκατοστά του μέτρου. 

Χρησιμοποιούνται επίσης παντογράφοι υδρο-

κοπής (waterjet) και παντογράφοι laser δε-

δομένου ότι ούτε το πάχος ούτε το υλικό των

ελασμάτων αποτελούν πρόβλημα. 

Το βασικό πλεονέκτημα των παντογράφων

είναι ότι ταιριάζουν ως φιλοσοφία κατεργασίας

με τη φιλοσοφία σχεδίασης σε πρόγραμμα

CAD. Με τα σύγχρονα προγράμματα CAD

[σχ.8] έχει απλοποιηθεί πολύ η σχεδίαση των

αναπτυγμάτων των διαφόρων εξαρτημάτων

των δικτύων. Πριν την χρήση προγραμμάτων

σχεδίασης με υπολογιστή, η διαδικασία καθο-

ρισμού του αναπτύγματος και αποτύπωσης σε

κλίμακα 1:1 απαιτούσε εξειδικευμένες γνώ-
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σεις προβολικής γεωμετρίας και κυρίως πολύ

χρόνο.

Στις κατεργασίες κοπής που εφαρμόζονται κατά

την κατασκευή αεραγωγών περιλαμβάνονται

και η αποκοπή των γωνιών των ελασμάτων

όπως και περιοχών από το περίγραμμα του

ελάσματος που διευκολύνουν την κάμψη για τη

δημιουργία ορθογωνικών διατομών. 

Οι αποκοπές του είδους αυτού γίνονται κατά

κανόνα με απότμηση με εμβολισμό, όπως το

punching. Μπορούν επίσης -όπου είναι δυνα-

τόν- να γίνονται σε παντογράφο παράλληλα με

την κοπή του περιγράμματος.

Οι μηχανές αποκοπής γωνιών ή άκρων -

Notchers - [σχ.9]  μπορεί να είναι χειροκίνη-

τες, υδραυλικές με πεντάλ ή ηλεκτροκίνητες. 

Διαμορφώσεις
Για την κατασκευή αγωγών ορθογωνικής δια-

τομής οι λαμαρίνες διαμορφώνοται με στραν-

τζάρισμα. Μία απλή χειροκίνητη στράντζα

μπορεί κάλλιστα να κάνει τη διαμόρφωση

αυτή αρκεί να έχει το απαιτούμενο πλάτος και

χώρο για το “γύρισμα” του ελάσματος. Στην

αγορά των μηχανών για κατεργασία αεραγω-

γών, μπορεί να βρει κάποιος χειροκίνητες

στράντζες  δίπλα σε πλήρως αυτοματοποι-

ημένες γραμμές διαμόρφωσης ορθογωνικών

αεραγωγών.  [σχ.10 ]

Για παραγωγικότερη κατασκευή οι στράντζες

διαμόρφωσης ορθογωνικών αεραγωγών

εξοπλίζονται με περιφερειακά συστήματα

(τροφοδοσίας, ορίων, κλπ) και εξασφαλίζουν

μεγαλύτερη αξιοπιστία και επαναληψιμότητα

αφού δεν απαιτούν από τον χειριστή να ρυθ-

μίζει κάθε φορά το βάθος διαμόρφωσης. Έτσι

διατίθενται στραντζόπρεσσες ηλεκτρικές και

υδραυλικές με προορισμό τη διαμόρφωση

του επίπεδου ελάσματος σε ορθογώνιο πα-

ραλληλεπίπεδο έτοιμο να “κλειστεί “ και να

γίνει τμήμα αεραγωγού. 

Τα τμήματα των ορθογραφικών  αεραγωγών

για να συνδεθούν με άλλα τμήματα ή με εξαρ-

τήματα απαιτούν ειδική διαμόρφωση των

άκρων τους σε φλάντζα. Η διαμόρφωση αυτή

μπορεί να γίνεται σε ξεχωριστή φάση κατερ-

γασίας ή ταυτόχρονα με τη διαμόρφωση του

ορθογωνικού αεραγωγού. Στην περίπτωση

αυτή χρησιμοποιούνται ειδικές στράντζες

[σχ.11. ]

Οι στράντζες διαμόρφωσης των ορθογωνι-

κών αεραγωγών μπορούν να τροφοδοτούνται

με μεταλλικά ελάσματα κομμένα στις επιθυ-

μητές διαστάσεις και κατά κανόνα απαιτούν

την παρουσία χειριστή κατά την κατεργασία

για απλές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα

να συγκρατούν το κομμάτι πριν το τελικό

στραντζάρισμα ή για την απομάκρυνσή του

από τη μηχανή. Για μεγαλύτερη όμως αύξηση

της παραγωγικότητας προτιμάται η τροφοδο-

σία με ρόλους ελάσματος. Με τον κατάλληλο

προγραμματισμό των γεωμετρικών χαρακτη-

ριστικών του αγωγού η κατεργασία γίνεται
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ημιαυτόματα. Με εντολή του χειριστή προ-

ωθείται το έλασμα, αποκόπτονται όπου απαι-

τείται  τα άκρα και οι εγκοπές, στραντζάρεται

ώστε να διαμορφωθεί η ορθογωνική διατομή

και τελικά αποκόπτεται με ψαλιδισμό.

Οι γραμμές παραγωγής του τύπου αυτού είναι

πολύ πιο οικονομικές σε κόστος κατασκευής

από άλλες σύγχρονες αυτόματες γραμμές πα-

ραγωγής βιομηχανικών προϊόντων.  

Εκτός των ορθογωνικών διατομών χρησιμο-

ποιούνται σε δίκτυα αεραγωγών και οι αερα-

γωγοί κυκλικής διατομής. Η κατασκευή τους

μπορεί να γίνει με κυλινδρικά κομμάτια κα-

τασκευασμένα με κυλινδράρισμα από φύλλα

λαμαρίνας. Για το κλείσιμο τους χρησιμοποι-

ούνται ειδικά μηχανήματα που διαμορφώ-

νουν κατάλληλα τα άκρα του ελάσματος και τα

συμπιέζουν [σχ.12]. Οι μορφές διαμόρφωσης

των άκρων για τη σύνδεση κυλίνδρων είναι

σχεδιασμένες από πολύ παλιά. Οι μηχανές

όμως για τη διαμόρφωσή τους εκτός των

στραντζών περιλαμβάνουν και μηχανές δια-

μόρφωσης με ράουλα (roll forming).

Οι κυλινδρικοί αεραγωγοί δεν μπορούν να

κατασκευάζονται από κομμάτια μεγάλου μή-

κους λόγω του περιορισμού του πλάτους των

μηχανών κυλινδραρίσματος [σχ.13]  Χρησι-

μοποιούνται συνήθως για απαγωγή καπναε-

ρίων ή άλλων ουσιών. 

Για τις εφαρμογές που απαιτούν μεγάλες δια-

δρομές αγωγών και ποικιλία διαμέτρων ο

προσφορότερος τρόπος κατασκευής κυλιν-

δρικών αγωγών είναι με ελικοειδή διαμόρ-

φωση.

Η πρώτη ύλη είναι σε ρόλους σχετικά μικρού

πλάτους  που περιστρεφόμενοι ελικοειδώς

σχηματίζουν κυλινδρικό αγωγό προκαθορι-

σμένης διαμέτρου. Για την κατασκευή τους

χρησιμοποιούνται ειδικές μηχανές. Κατά κα-

νόνα ένα περιστρεφόμενο ράουλο οδηγεί την

ταινία στο εσωτερικό κυλινδρικού καλουπιού

εσωτερικής διαμέτρου όση η διάμετρος του

αγωγού δημιουργώντας ταυτόχρονα αυλα-
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κωτή σύνδεση με την επόμενη σπείρα. [σχ.14 ]

Δεν υπάρχει περιορισμός στο μήκος του αγω-

γού που κόβεται με ειδικό μηχανισμό προσαρ-

μοσμένο στη μηχανή. Με τον ίδιο μηχανισμό

κόβεται και απορρίπτεται και η ημιτελής αρχή

του κυλινδρικού αγωγού. 

Για την κατασκευή αγωγών άλλης διαμέτρου

χρειάζεται να αλλάξει το κυλινδρικό καλούπι.

Για αυτό εναλλακτικά χρησιμοποιούνται μη-

χανές κατασκευής κυλινδρικών αγωγών ελι-

κοειδούς διαμόρφωσης όπου τον ρόλο του

καλουπιού αναλαμβάνει χαλύβδινη στεφάνη

[σχ.15].

Οι μηχανές ελικοειδούς διαμόρφωσης κυλιν-

δρικών αεραγωγών ουσιαστικά χρειάζονται

ένα χειριστή για την υποβοήθηση της αρχικής

τοποθέτησης της ταινίας στο ράουλο, την επί-

βλεψη της διαδικασίας και το κόψιμο του σω-

λήνα στο επιθυμητό μήκος. 

Για την κατασκευή των αεραγωγών πεπλατυ-

σμένης διατομής (οβάλ) κατασκευάζεται αρχικά

αεραγωγός κυκλικής διατομής με ελικοειδή

διαμόρφωση. Ακολουθεί συμπίεση σε απλή

μηχανή προ-οβαλοποίησης ώστε το κυκλικό

σχήμα να μοιάζει με έλλειψη. Τελικά ο αερα-

γωγός τοποθετείται σε ειδική μηχανή οβαλο-

ποίησης [σχ.16.] που δίνει την τελική μορφή

στον αγωγό. Η διαμόρφωση γίνεται με την το-

ποθέτηση του αγωγού γύρω από ένα καλούπι

με ημικυκλικά άκρα που μετακινούνται προς

τα έξω  “τεντώνοντας” τον αγωγό  ώστε να

πάρει τη μορφή του καλουπιού (αν και χρη-

σιμοποιούμε τον όρο οβάλ δεν πρόκειται για

ελλειπτική διατομή αλλά για παραλληλό-

γραμμο με ημικυκλικές τις απέναντι μικρές

πλευρές του). 

Μηχάνημα συμπληρωματικό των εργαλει-

ομηχανών κατασκευής αεραγωγών είναι η

κορδονιέρα που χρησιμοποιείται για την εκτέ-

λεση ειδικών διαμορφώσεων κοντά στα άκρα

των ελασμάτων όπως αυλακώσεις, ρικνώ-

σεις κλπ [σχ.17]. Με τον εγκλωβισμό του ελά-

σματος ανάμεσα σε δύο περιστρεφόμενα

ράουλα με μορφή αντίστοιχη της επιθυμητής

διαμόρφωσης και ακολούθως με την αντίρ-

ροπη περιστροφή των ραούλων το έλασμα

προωθείται διαμορφούμενο. Η κίνηση των

ραούλων μπορεί να γίνεται με το χέρι ή μη-

χανικά. Η κατασκευή των εργαλείων (ραού-

λων) απαιτεί ειδική σχεδίαση και εμπειρία και

γίνεται από εξειδικευμένους τεχνίτες. 

Γενικά η ενίσχυση της αντοχής των αεραγω-

γών απαιτεί συχνά τη δημιουργία νευρώ-

σεων. Εκτός από τις κορδονιέρες, νευρώσεις

δημιουργούνται και με ειδικά νευρωτικά μη-
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χανήματα. Για τη δημιουργία νευρώσεων σε

επίπεδα ελάσματα χρησιμοποιούνται κύλιν-

δροι με αντίστοιχα εξογκώματα και κοιλότη-

τες [σχ.18] και μηχανική προώθηση του

ελάσματος.

Oι τεχνικές διαμόρφωσης λαμαρίνας για την

κατασκευή αεραγωγών είναι ουσιαστικά ίδιες

με αυτές που εφαρμόζονταν πριν ένα αιώνα

και παλιότερα. Η προσδιδόμενη ισχύς βέβαια

είναι  μεγαλύτερη και περισσότερο ελεγχό-

μενη, εκμεταλλευόμενη την πρόοδο της τε-

χνολογίας. Υπάρχει όμως μια τεχνική

διαμόρφωσης που είναι νεότερη και έχει δώσει

ώθηση στην παραγωγικότητα των διαμορφώ-

σεων. Αφορά κυρίως τη διαμόρφωση των

άκρων των ελασμάτων με ράουλα (roll form-

ing) [σχ.19] 

Η διαμόρφωση γίνεται με τον εξαναγκασμό

διέλευσης του άκρου του ελάσματος από μια

σειρά διαδοχικά ράουλα, με διαφορετική

μορφή το καθένα, που σταδιακά διαμορφώ-

νουν το άκρο του ελάσματος. Είναι πιο δαπα-

νηρό να κατασκευάσει κανείς μια σειρά από

ράουλα από το να διαμορφώσει με διαδοχικά

στραντζαρίσματα το έλασμα, αλλά είναι εξαι-

ρετικά παραγωγικό. Επίσης η τεχνική αυτή

ενσωματώνεται πολύ πιο εύκολα σε γραμμές

παραγωγής χωρίς να απαιτεί ρυθμίσεις. 

Η σχεδίαση των ραούλων και της διαδοχής

τους απαιτεί ειδικές γνώσεις, εμπειρία, χρόνο

και δοκιμές. Στην περίπτωση των αεραγω-

γών οι διαμορφώσεις των άκρων είναι λίγο

πολύ τυποποιημένες. Από τις απλές ορθές

γωνίες μέχρι τις τυποποιημένες φλάντζες

ΤDC, TDF η ίδια διάταξη διαμόρφωσης με ρά-

ουλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα

περιπτώσεων κατασκευής αεραγωγών, και

να διαμορφώσει σε δευτερόλεπτα τα άκρα

του αεραγωγού.

Αυτοματοποιημένες 
γραμμές παραγωγής 
αεραγωγών.
Για τα ευθύγραμμα τμήματα των δικτύων αε-

ραγωγών που αποτελούν και το μεγαλύτερο

ποσοστό τους, υπάρχουν αυτοματοποιημένες

γραμμές παραγωγής. [σχ.20] Συνδυάζουν συ-

στήματα τροφοδοσίας και μεταφοράς με τις

απαιτούμενες μηχανές συνθέτοντας ένα σύ-

νολο που ξεκινά από την πρώτη ύλη και πα-

ραδίδει έτοιμο τμήμα αεραγωγού. 

Για τις εταιρίες με εμπειρία στον χώρο, δεν

είναι δύσκολο να τοποθετήσουν σε ευθύ-

γραμμη, γωνιακή ή άλλη διάταξη μια ανέμη

με ρόλο πρώτης ύλης, ένα μηχάνημα επιπέ-

δωσης του ελάσματος (ισιωτικό), ένα λαμαρι-

νοψάλιδο για την κοπή του ρόλου, ένα

νευρωτικό για την ενίσχυση του ελάσματος,

έμβολα γωνιοκοπής  και κοπής εγκοπών, μία

στράντζα για την τετραγωνική ή ορθογωνική

διαμόρφωση και ένα κλειστικό μηχάνημα για

την ολοκλήρωση της κατασκευής με προδια-

γεγραμμένο προφίλ κλεισίματος. 

Στην τυπική αυτή διάταξη, συχνά προστίθενται

μηχανές roll forming για την αναδίπλωση των

χειλέων του ελάσματος και τη διαμόρφωση

φλαντζών για σύνδεση με άλλα κομμάτια. 

Ο έλεγχος της όλης διαδικασίας μπορεί να γί-

νεται από μονάδα ελέγχου CNC ή από αυτο-

ματισμούς με PLC. Το κόστος των αεραγωγών

και οι εφαρμογές για τις οποίες προορίζονται

πολύ συχνά οδηγούν σε ημιαυτόματες επιλο-

γές. Σε αυτές η όλη διαδικασία γίνεται υπό την

επίβλεψη χειριστών που με το πάτημα διακο-

πτών ελέγχουν την ροή της εργασίας. Παράλ-

ληλα ελέγχουν ποιοτικά τη διαδικασία και

παρεμβαίνουν και υποβοηθούν την κίνηση

του ελάσματος όταν απαιτείται.

Γενικά, οι τεχνολογικές δυνατότητες της επο-

χής επιτρέπουν την πλήρη αυτοματοποίηση

των γραμμών παραγωγής όχι μόνον των ευ-

θύγραμμων τμημάτων αεραγωγών αλλά και

των εξαρτημάτων τους (συστολές, γωνίες,

κλπ). Επενδύσεις τέτοιου είδους όμως, δεν

είναι οικονομικά συμφέρουσες, δεδομένου

ότι συναντούν έντονο ανταγωνισμό από μι-

κρούς παραγωγούς που μπορεί να προχω-

ρούν σε φθηνές λύσεις με την εκμετάλλευση

της ανθρώπινης παρουσίας. 

Στη σχεδίαση και την προετοιμασία της παρα-

γωγής η εκμετάλλευση των τεχνολογικών

εξελίξεων είναι εξαιρετικά συμφέρουσα -
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όπως για παράδειγμα στη σχεδίαση των ανα-

πτυγμάτων σύνθετων εξαρτημάτων- και ο

συνδυασμός τους με τις συμβατικές μεθό-

δους παραγωγής δίνει εξαιρετικά αποτελέ-

σματα.

Κλείσιμο (ραφή) των 
αεραγωγών 
Για το κλείσιμο των αγωγών χρησιμοποιούν-

ται στις περισσότερες περιπτώσεις οι  συμβα-

τικές μέθοδοι μηχανικής σύσφιξης [σχ.21].

Γνωστές από παλιά και δοκιμασμένες χιλιάδες

φορές. Συνήθως προηγείται προδιαμόρφωση

των άκρων και κάποιες φορές πρόσθετα

εξαρτήματα. Η διαμόρφωση των άκρων του

ελάσματος γίνεται με ειδικές μηχανές που

συνθέτουν μια μεγάλη ποικιλία τύπων όπως

και των μηχανών που ασκούν την πίεση κλει-

σίματος των αγωγών. 

Στους αεραγωγούς χαμηλής πίεσης τις περισ-

σότερες φορές είναι αρκετό το κλείσιμο με

μηχανική σύσφιξη και προτιμάται γιατί είναι

γρήγορη, παραγωγική και φθηνή τεχνική. 

Σε αεραγωγούς μέσης πίεσης και όπου απαι-

τείται πλήρης στεγανότητα η μηχανική σύ-

σφιξη δημιουργεί αμφιβολίες. Έτσι επιλέγονται

άλλες μέθοδοι κλεισίματος των σωλήνων,

όπως η συγκόλληση. Η συγκόλληση μπορεί

να γίνεται με Laser, με ηλεκτρικό τόξο, με αν-

τίσταση κλπ.

Η συγκόλληση με ηλεκτρικό τόξο γίνεται κατά

κανόνα οριζόντια σε ειδική μηχανή [σχ.22]

που μπορεί να καλύψει μεγάλο εύρος διαμέ-

τρων και μηκών. Τυπικά το μήκος ξεπερνάει

τα 3 μέτρα ενώ οι διάμετροι μπορούν να ξε-

περνούν το 1 μέτρο. Η συγκόλληση γίνεται κυ-

ρίως με τη μέθοδο TIG αλλά και με τη μέθοδο

MIG. Στο εύρος του πάχους του ελάσματος το

κρίσιμο σημείο είναι το ελάχιστο πάχος. Τυ-

πικά μπορεί να είναι λιγότερο από μισό χιλιο-

στόμετρο ενώ το μέγιστο πάχος να φθάνει

μερικά χιλιοστά. 

Τα υλικά αεραγωγών που μπορούν να συν-

δεθούν με συγκόλληση στις μηχανές αυτού

του τύπου είναι ανοξείδωτοι χάλυβες, κοινοί

χάλυβες, γαλβανισμένα ελάσματα, αλουμίνιο

και χαλκός.

Η συγκόλληση με Laser πλεονεκτεί σε ακρί-

βεια και ποιότητα και μπορεί να ελέγχεται με

ακρίβεια. Χρησιμοποιείται για το κλείσιμο με

ραφή γαλβανισμένων και μη σωλήνων μι-

κρού πάχους. Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται

για δραστηριότητες όπως η απαγωγή καυσα-

ερίων από ευαίσθητους χώρους και η μετα-

φορά κοκκωδών ελαφρών υλικών. 

Αεραγωγοί και COVID-19
Τους τελευταίους μήνες απασχολεί πολύ

κόσμο ο ρόλος διαφόρων παραγόντων στη

διάδοση και τον περιορισμό των μολύνσεων

από τον ιό SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο

που συνηθίσαμε να αποκαλούμε COVID-19. 

Ο ρόλος του αερισμού και κλιματισμού των

εσωτερικών χώρων εξετάζεται και ελέγχεται

όσον αφορά τη συνεισφορά στην αποτροπή

της διάδοσης των μολύνσεων αλλά και για
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τυχόν συμμετοχή στη διάδοσή τους.  [σχ.24] 

Η ανάγκη της αντιμετώπισης του COVID -19 όμως ωθεί τους

αρμοδίους να αξιολογούν τα υπάρχοντα συμπεράσματα και

να εκδίδουν σχετικές συστάσεις. Λόγω της εξέλιξης της παν-

δημίας οι σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις κατακλύζουν

ειδήμονες και μη χωρίς να καταλήγουν σε ασφαλή και δοκι-

μασμένα συμπεράσματα και υποδείξεις. 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου

Νόσων (European Centre for Disease Prevention and Con-

trol) ο κακός αερισμός σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους

σχετίζεται με αυξημένη μετάδοση αναπνευστικών λοιμώ-

ξεων. Υπήρξαν πολλά συμβάντα μετάδοσης COVID-19 που

σχετίζονται με κλειστούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων

ορισμένων από προ-συμπτωματικά περιστατικά. Ο ρόλος του

εξαερισμού στην πρόληψη της μετάδοσης COVID-19 δεν είναι

καλά καθορισμένος (δηλ. αποτρέποντας τη διασπορά μολυ-

σματικών σωματιδίων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου

μετάδοσης ή την αποτροπή μεταφοράς μιας μολυσματικής

δόσης σε ευαίσθητα άτομα). Το COVID-19 πιστεύεται ότι μετα-

δίδεται κυρίως μέσω μεγάλων αναπνευστικών σταγονιδίων,

ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός αναφορών εμπλέκει τον

ρόλο των αερολυμάτων στις εστίες COVID-19. (Τα αερολύματα

αποτελούνται από μικρά σταγονίδια και πυρήνες σταγονιδίων

που παραμένουν στον αέρα για μεγαλύτερο χρονικό διά-

στημα από τα μεγάλα σταγονίδια). Μελέτες δείχνουν ότι τα

σωματίδια SARS-CoV-2 μπορούν να παραμείνουν μολυσμα-

τικά σε διάφορα υλικά, καθώς και σε αερολύματα σε εσω-

τερικούς χώρους, με τη διάρκεια της μολυσματικότητας να

εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την υγρασία. 

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας και της υγρασίας στους εσωτε-

ρικούς χώρους διενεργείται στις περισσότερες περιπτώσεις

με συστήματα κλιματισμού με αεραγωγούς.

Στα συστήματα κλιματισμού με βεβιασμένη κυκλοφορία

αέρα έχουν αποδοθεί μερικές περιπτώσεις διάδοσης COVID-

19: Σε ένα ξέσπασμα εστιατορίου στο Guangzhou της Κίνας,

υπήρχαν 10 περιπτώσεις σε τρεις οικογένειες. Ανέπτυξαν

συμπτώματα μεταξύ 26 Ιανουαρίου και 10 Φεβρουαρίου

2020, έχοντας φάει μεσημεριανό γεύμα στις 23 Ιανουαρίου

στο ίδιο εστιατόριο, το οποίο είναι ένα πενταώροφο κτίριο

χωρίς παράθυρα. Τα τραπέζια τους απέχουν περισσότερο

από ένα μέτρο. Το αρχικό κρούσμα ήταν προ-συμπτωματι-

κός, εμφανίζοντας πυρετό και βήχα εκείνο το βράδυ. Τα υπό-

λοιπα  κρούσματα αφορούσαν ανθρώπους που κάθονταν

κατά μήκος της ροής του αέρα που δημιουργούσε ο κλιμα-

τισμός, ενώ οι υπόλοιποι πελάτες  που κάθονταν αλλού στο

εστιατόριο δεν είχαν μολυνθεί. Οι συντάκτες της έκθεσης
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αποδίδουν μετάδοση στην εξάπλωση ανα-

πνευστικών σταγονιδίων που φέρουν SARS-

CoV-2 μέσω της ροής αέρα που

δημιουργείται από τον κλιματισμό.

Οι συγγραφείς μιας μελέτης από την Κίνα τον

Ιανουάριο του 2020 αποδίδουν στα συστήματα

κλιματισμού που χρησιμοποιούν λειτουργία

επανακυκλοφορίας ως πιθανή βοήθεια στη

μετάδοση. 

Μία περίπτωση συνδέθηκε με ένα εκπαιδευ-

τικό εργαστήριο από τις 12 έως τις 14 Ιανουα-

ρίου στην πόλη Hangzhou, στην επαρχία

Zhejiang. Είχε 30 παρευρισκόμενους από

διαφορετικές πόλεις, οι οποίοι έκαναν κρά-

τηση ξενοδοχείων ξεχωριστά και δεν έτρω-

γαν μαζί στο εργαστήριο. Το εργαστήριο είχε

τέσσερις ομαδικές συνεδρίες 4 ωρών, οι

οποίες ήταν σε δύο κλειστές αίθουσες 49 τε-

τραγωνικών μέτρων και 75 τετραγωνικών

μέτρων. Ένας αυτόματος χρονοδιακόπτης στα

κεντρικά κλιματιστικά κυκλοφόρησε τον αέρα

σε κάθε δωμάτιο για 10 λεπτά κάθε τέσσερις

ώρες, χρησιμοποιώντας «μια λειτουργία

εσωτερικής επανακυκλοφορίας». Κανένας

εκπαιδευόμενος δεν ήταν γνωστό ότι ήταν

συμπτωματικός κατά τη διάρκεια του εργα-

στηρίου. Κατά την περίοδο 16-22 Ιανουαρίου

2020, 15 από αυτούς διαγνώστηκαν με

COVID-19.

Μελέτες επίσης γίνονται για τον καθορισμό

του ρόλου της φίλτρανσης του αέρα στην δια-

σπορά του COVID-19. Τα φίλτρα υψηλής από-

δοσης αέρα σωματιδίων (HEPA) έχουν δείξει

καλή απόδοση με σωματίδια μεγέθους ιού

SARS-Cov-2 (περίπου 70-120 nm) και χρη-

σιμοποιούνται σε αεροπλάνα και σε χώρους

υγειονομικής περίθαλψης. 

Συμπερασματικά, τα διαθέσιμα στοιχεία δεί-

χνουν ότι:

• Η μετάδοση του COVID-19 συμβαίνει συνή-

θως σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους.

• Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις λοί-

μωξης από τον άνθρωπο με SARS-CoV-2

που προκαλούνται από μολυσματικά αερολύ-

ματα που διανέμονται μέσω των αγωγών του

συστήματος εξαερισμού HVAC. Ο κίνδυνος

βαθμολογείται ως πολύ χαμηλός.

• Τα καλά συντηρημένα συστήματα HVAC,

συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών

μονάδων, φιλτράρουν με ασφάλεια μεγάλα

σταγονίδια που περιέχουν SARS-CoV-2. Είναι

πιθανό τα αερολύματα COVID-19 (μικρά στα-

γονίδια και πυρήνες σταγονιδίων) να εξαπλω-

θούν μέσω συστημάτων HVAC εντός κτιρίου

ή οχήματος και αυτόνομων μονάδων κλιμα-

τισμού εάν επανακυκλοφορεί ο αέρας.

• Η ροή αέρα που παράγεται από μονάδες

κλιματισμού μπορεί να διευκολύνει την εξά-

πλωση σταγονιδίων που εκκρίνονται από μο-

λυσμένα άτομα σε μεγάλες αποστάσεις εντός

εσωτερικών χώρων.

• Τα συστήματα HVAC μπορεί να έχουν συμ-

πληρωματικό ρόλο στη μείωση της μετάδο-

σης σε εσωτερικούς χώρους αυξάνοντας τον

ρυθμό αλλαγής του αέρα, μειώνοντας την

ανακυκλοφορία του αέρα και αυξάνοντας τη

χρήση του εξωτερικού αέρα. [σχ.25] 

Η Αμερικανική Εταιρεία Μηχανικών Θέρμαν-

σης, Ψύξης και Κλιματισμού (ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating

and Air-Conditioning Engineers ) συμπλη-

ρώνει την καθοδήγηση του CDC (Center for

Disease Control and Prevention) των ΗΠΑ

με γενικές συστάσεις για την ελαχιστοποίηση

της μετάδοσης ιών μέσω του αέρα. Πέρα από

την χρήση του εξοπλισμού  και των τηλεχει-

ριστηρίων των συστημάτων αερισμού και

κλιματισμού κατοικιών και χώρων εργασίας

σύμφωνα με τις οδηγίες προτείνει:

• Διατήρηση της θερμικής άνεσης: Αποφυγή

των ακραίων θερμοκρασιών λειτουργώντας

και συντηρώντας το κτίριο και τον εξοπλισμό

θέρμανσης και ψύξης για τη διατήρηση της

θερμοκρασίας και της υγρασίας σε κανονικά

επίπεδα, οι οποίες είναι γενικά 68-78 Φαρε-

νάιτ (20-25 Κελσίου) και σχετική υγρασία 40-

60%. 

• Φιλτράρισμα για σπίτια με συστήματα βε-

βιασμένης κυκλοφορίας αέρα: Αναβάθμιση

φίλτρων σε φίλτρα υψηλής απόδοσης, εάν

είναι πρακτικό. Προσαρμογή της ρύθμισης

του ανεμιστήρα ώστε να λειτουργεί ακόμη και

αν δεν θερμαίνεται ή ψύχεται. 

• Εξαερισμός (με εξωτερικό αέρα): Αύξηση

του μηχανικού αερισμού, εάν είναι πρακτικό.

Εάν το σπίτι δεν είναι εξοπλισμένο με μηχα-

νικό σύστημα που παρέχει εξαερισμό ολό-

κληρου του σπιτιού το άνοιγμα πολλών

παράθυρων είναι μια αποδεκτή εναλλακτική

λύση για ένα σπίτι μιας οικογένειας. Ολοκλη-

ρωμένοι ανεμιστήρες "καλοκαιρινής ψύξης"

ή απλοί ανεμιστήρες μπορούν επίσης να χρη-

σιμοποιηθούν για την αύξηση του αερισμού

του εξωτερικού αέρα. Ο καιρός μπορεί να το

κάνει ανέφικτο μερικές φορές. 

• Τουαλέτες: Λειτουργία ανεμιστήρων απα-

γωγής αέρα σε μπάνια και τουαλέτες κατά

προτίμηση συνεχώς. Τα καπάκια της λεκάνης

πρέπει κανονικά να παραμένουν κλειστά, ει-

δικά κατά το ξέπλυμα με ροή νερού. Μην

αφήνετε τα σιφώνια να στεγνώσουν. 

• Καθαριστές αέρα: Ανεξάρτητα συστήματα

καθαρισμού του αέρα με φίλτρα σωματιδίων

HEPA μπορούν να βοηθήσουν στην απομά-

κρυνση των αιωρουμένων μικρών αερομε-

ταφερόμενων σωματιδίων που μπορούν να

περιέχουν ιούς . Όταν υπάρχει κίνδυνος, συ-

νιστάται συνεχής λειτουργία της συσκευής.

Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η ροή τόσο κα-

λύτερη. Εκείνοι με υπεριώδη απολύμανση

μπορούν να μειώσουν περαιτέρω τον κίν-

δυνο ιών.

• Στην περίπτωση δημιουργίας χώρου απο-

μόνωσης για μολυσμένα μέλη του νοικοκυ-

ριού: Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εμπόδια

μεταξύ των απομονωμένων και κοινών

χώρων. Ο χώρος απομόνωσης θα πρέπει να

αερίζεται από τους άλλους χώρους που μπο-

ρούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας ανε-
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μιστήρες απαγωγής αέρα προσωρινά εγκατεστημένους σε παράθυρα

ή ανεμιστήρες απαγωγής μπάνιου εάν ο χώρος απομόνωσης έχει δικό

του μπάνιο. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καθαριστές αέρα.

• Δημιουργία προστατευμένου χώρου για μέλη υψηλού κινδύνου νοι-

κοκυριών: Πρέπει να χρησιμοποιούνται εμπόδια μεταξύ των προστα-

τευόμενων και κοινών χώρων. 

Ο προστατευμένος χώρος θα πρέπει να έχει ροή αέρα προς τους  άλ-

λους χώρους που μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας ανεμιστή-

ρες προσαγωγής αέρα  προσωρινά εγκατεστημένους σε παράθυρα.

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καθαριστές αέρα. 

Συνοψίζοντας
Τα δίκτυα αεραγωγών σε κτίρια και βιομηχανίες επεκτείνονται συνε-

χώς και μάλιστα με  στόχευση στην αντικατάσταση άλλων τύπων δι-

κτύων που εξυπηρετούν τα κτίρια, όπως τα δίκτυα θέρμανσης με

νερό. Αυτό ισχύει όχι μόνο για μεγάλα κτίρια όπως μέχρι πρόσφατα

συνέβαινε αποκλειστικά αλλά και για μεμονωμένες κατοικίες και κτί-

σματα, όπoυ τα κεντρικά δίκτυα κλιματισμού και αερισμού με αερα-

γωγούς επιλέγονται ως μοναδική λύση για ψύξη, θέρμανση, αερισμό

και έλεγχο υγρασίας. Παράλληλα σε πολλές βιομηχανικές δραστηριό-

τητες αεραγωγοί χρησιμοποιούνται για μεταφορά φορτίων, για απα-

γωγή καυσαερίων και λοιπών επιβλαβών αερίων και για διακίνηση

υλικών που συμμετέχουν σε παραγωγικές διεργασίες.

Κοινός παρονομαστής στα περισσότερα από αυτά τα δίκτυα είναι το

μικρό πάχος των ελασμάτων κατασκευής των αεραγωγών. Αυτό έχει

σαν συνέπεια οι απαιτούμενες κατεργασίες κατασκευής των αεραγω-

γών να μην απαιτούν μεγάλες δυνάμεις με αποτέλεσμα να μπορούν

να γίνουν με μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων. Σε αυτές περιλαμβάνονται

από απλές χειροκίνητες συμβατικές μέθοδοι   μέχρι πλήρως αυτομα-

τοποιημένες γραμμές παραγωγής.  

Εμπειρία στην κατασκευή αγωγών από λαμαρίνα υπάρχουν για πε-

ρισσότερο από δύο αιώνες με συνέπεια εργαλεία, τεχνικές , τυποποι-

ημένες συνδέσεις, μέθοδοι σχεδίασης να είναι διαθέσιμα και

καταγεγραμμένα παρά το γεγονός ότι η διάδοση “νέων” υλικών όπως

τα πλαστικά έχει αντικαταστήσει πολλά προϊόντα  λεπτής λαμαρίνας. 

Το χαρακτηριστικό της ευκολίας κατεργασίας σε συνδυασμό με τη δυ-

σχέρεια τυποποίησης της κατασκευής δικτύων αεραγωγών (αφού

σχεδόν  κάθε δίκτυο είναι μοναδικό) δημιουργεί ευκαιρίες σε μικρές

επιχειρήσεις να μπουν δυναμικά στον ανταγωνισμό εκμεταλλευόμε-

νες το προσιτό κόστος του εξοπλισμού σε συνδυασμό με τις σύγχρονες

δυνατότητες σχεδίασης που δίνουν τα προγράμματα CAD για τα ανα-

πτύγματα των εξαρτημάτων αεραγωγών. 

Τις εταιρείες και τους τεχνικούς που ασχολούνται με τα δίκτυα αερα-

γωγών απασχολεί εσχάτως και το ζήτημα της επίπτωσης της πανδη-

μίας COVID-19 στη σχεδίαση, τη χρήση, τη συντήρηση και τους

τρόπους λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού εσωτερικών

χώρων. Στο καθαρά τεχνικό μέρος εργασίες συντήρησης, καθαρι-

σμών και τοποθέτησης ισχυρών φίλτρων αναμένεται να ενταθούν. Πα-

ράλληλα η ανάγκη δημιουργίας καλών συνθηκών διαβίωσης, όσον

αφορά τον αερισμό, την υγρασία, και την θερμοκρασία των χώρων-

αναμένεται να αυξήσει τη χρήση των συστημάτων κλιματισμού. Ανα-

μένεται ακόμη να αυξηθεί η εγκατάσταση δικτύων αερισμού εσωτε-

ρικών χώρων κατοικιών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 

Από ότι φαίνεται μέχρι στιγμής η χρήση των συστημάτων κλιματισμού

μπορεί να βελτιώσει ή να επιδεινώσει τις συνθήκες διάδοσης του  ιού

SARS-Cov-2 που ενοχοποιείται για την τρέχουσα πανδημία. Η ανακυ-

κλοφορία του αέρα σε χώρους κοινού πιθανόν να αυξάνει τις πιθανότη-

τες μόλυνσης ενώ αντίθετα η συνεχής ανανέωση του αέρα με εισαγωγή

νωπού από το εξωτερικό περιβάλλον τις περιορίζει. Το σίγουρο πάντως

είναι ότι ο κλάδος της κατασκευής και εγκατάστασης αεραγωγών ανα-

μένεται να παραμείνει σε κινητικότητα για το επόμενο χρονικό διάστημα.
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Το νέο σύστημα αποθήκευσης υλικών προσφέρει επιπρόσθετο

χώρο αποθήκευσης για αυτόματη επεξεργασία ελασμάτων

στα μηχανήματα κοπής laser της Trumpf.  

Το σύστημα επιτρέπει στο μηχάνημα αυτόνομη λειτουργία έως

και 11 ώρες.  Η νέα λύση διευκολύνει τους χειριστές, ενώ 

γίνεται καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων του μηχανήματος. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις

Γράφει ο

Αθανάσιος Κωτσιάνης,

Big Blue TOOLS

To TruLaser 1030, με αυτοματισμό και το νέο σύστημα αποθήκευσης.  Έτοιμο για τη βραδινή βάρδια.   

(Πηγή: TRUMPF)
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Ντίτσινγκεν, 26 Οκτωβρίου, 2020 – Η κορυ-

φαία στα ελασματουργικά μηχανήματα

TRUMPF παρουσιάζει το νέο σύστημα απο-

θήκευσης, που επιτρέπει στα 2D μηχανήματα

κοπής laser να λειτουργούν αυτόματα έως

και 11 ώρες.  Το σύστημα παρέχεται με διά-

φορες επιλογές και διαφορετικό αριθμό θέ-

σεων αποθήκευσης. Συνδυασμένο με το

σύστημα αυτόματης φόρτωσης και εκφόρτω-

σης, LiftMaster Linear Basic automation so-

lution, φορτώνει αυτόματα  την πρώτη ύλη

στα μηχανήματα TruLaser. Με αυτόν τον

τρόπο εξοικονομείται ο χρόνος που ο χειρι-

στής καταναλώνει στο να φορτώσει το μηχά-

νημα με καινούργια φύλλα.  Οι θέσεις

αποθήκευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν

και για τα κομμένα φύλλα.  Αυτή η λύση προ-

σφέρει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να

εργαστούν τη νύχτα χωρίς προσωπικό, κάνο-

ντας καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων του

μηχανήματος και βελτιώνοντας την παραγω-

γικότητα.  

Αναβάθμιση μηχανημάτων για
αυτοματοποιημένες βάρδιες  
Το σύστημα αποθήκευσης είναι εύκολο στη

χρήση και δεν απαιτεί επιπλέον λογισμικό.

Επιπλέον, ο αυτοματισμός καταλαμβάνει πολύ

λίγο χώρο.  «Το νέο σύστημα αποθήκευσης

προορίζεται κυρίως για πελάτες που θέλουν

να εισάγουν την παραγωγή τους στον κόσμο

των αυτοματισμών.  Για παράδειγμα, πελάτες

που επιθυμούν να ενσωματώσουν μια επι-

πλέον αυτοματοποιημένη βάρδια.  Σε πολλές

περιπτώσεις, μπορούμε να βοηθήσουμε τους

πελάτες να πετύχουν κάτι τέτοιο, αναβαθμί-

ζοντας τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό.», ανα-

φέρει ο Στέφαν Χοϊσερμαν, product manager

στην TRUMPF.

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ συ-

στημάτων με τρεις, τέσσερις ή πέντε θέσεις

αποθήκευσης.  Αυτή η λύση προσφέρει επι-

πλέον τη δυνατότητα η πρώτη ύλη να τοποθε-

τείται στον αποθηκευτικό χώρο μαζί με την

παλέτα.  Με αυτό τον τρόπο, ο χειριστής δεν

αναγκάζεται να ξεφορτώσει τα φύλλα χειρο-

κίνητα ή με κλαρκ από την παλέτα. 

Η TRUMPF προσφέρει επίσης ξεχωριστό

πύργο αποθήκευσης υλικών. Αν ένα μηχά-

νημα δεν απαιτεί κατεργασία όλης της πρώ-

της ύλης, τα υπόλοιπα φύλλα μπορούν απλά

να μεταφερθούν με την παλέτα τους στον

πύργο αποθήκευσης, όπου παραμένουν

μέχρι να χρειαστούν ξανά.  Με αυτό τον

τρόπο, τα αποθηκευμένα υλικά είναι τακτο-

ποιημένα και οργανωμένα και έτσι η αλλαγή

υλικού κατά την παραγωγή απλουστεύεται.

TRUMPF

page 33Τεύχος 109

Νέο σύστημα αποθήκευσης 
υλικών για μηχανήματα TRUMPF

laser, που εκτοξεύει την 
παραγωγικότητα

Materials store

Το νέο σύστημα αυτόματης αποθήκευσης της TRUMPF προσφέρει έναν οι-

κονομικό τρόπο για εταιρείες που επιθυμούν αυτόματη ανεξάρτητη λειτουρ-

γία με το λιγότερο δυνατό κόστος, ταυτόχρονα με την ποιότητα της Trumpf. 

(Πηγή: TRUMPF)
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GWEIKE
Παρουσίαση της Gweike Tech. Co LTD από την CNCMechanics

page 36

Η GWeike Group είναι όμιλος εταιρειών με

εξειδίκευση στην παραγωγή και ανάπτυξη

μηχανών Laser. Η ναυαρχίδα των εταιρείων

αυτών είναι η Gweike Tech. Co LTD η οποία

τα τελευταία δεκαέξι (16) χρόνια κατασκευά-

ζει και αναπτύσσει μηχανές κοπής Laser με

τη χρήση οπτικής ίνας (optic Fiber) για τη με-

ταφορά της ισχύος του Laser.

Η GWeike εδρεύει στη ζώνη υψηλής τεχνο-

λογίας Jinan με την παραγωγή της να εκτε-

λείται σε εγκαταστάσεις που ξεπερνούν τα

εξήντα χιλιάδες τ.μ. (60.000 m2). Βρίσκεται

σταθερά στους πρώτους κατασκευαστές παγ-

κοσμίως με περισσότερα από 50.000 μηχανή-

ματα εγκατεστημένα και με το μεγαλύτερο

όγκο πωλήσεων να πραγματοποιείται στο

εξωτερικό και να αποτελεί άλλωστε και το

60% της συνολικής παραγωγής σε πάνω από

150 μέρη σε όλο τον κόσμο.

Η GWeike Laser με συνεχή ανάπτυξη και

έρευνα καταφέρνει να ανταγωνίζεται όλους

τους γνωστούς κατασκευαστές μηχανών

Laser με πολύ σημαντικά τεχνολογικά πλεο-

νεκτήματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη γέφυρα που

εξοπλίζει τις μηχανές, η οποία κατασκευάζε-

ται με την τεχνολογία “extrusion molding” 3ης

γενιάς, με συμπίεση 4.300 tons όπου έπειτα

από τη διαδικασία γήρανσης προσαρμόζεται

πλήρως στο πρότυπο 6061 T6 που χρησιμο-

ποιείται στην αεροπορική βιομηχανία.

Με την ίδια φιλοσοφία έχει κατασκευαστεί και

το σώμα (κρεβάτι) για να εγγυάται τη στιβα-

ρότητα αλλά και τη σταθερότητα της γεωμε-

τρίας και της ακρίβειας κοπής σε βάθος

χρόνου.

Οι μηχανές μπορούν να κινούνται με ταχύτη-

τες που φθάνουν τα 200 m/min και να επιτα-

χύνουν έως τα 2,5g. Οι διαστάσεις των τραπε-

ζιών φθάνουν ως τα 12m και τα 2 ½ m πλά-

τος.

Οι κεφαλές που χρησιμοποιούνται είναι αυ-

τόματης εστίασης με καινοτόμα σχεδίαση

σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογίες, βελ-

τιώνοντας την ακρίβεια κοπής καθώς και την

ποιότητα των επεξεργασμένων υλικών.

Το λογισμικό που οδηγεί τις μηχανές εφαρμό-

ζεται τόσο σε μηχανήματα επεξεργασίας λα-

μαρινών όσο και σε μηχανές κοπής σωλήνα.

Κατευθυντήριος σκοπός στην ανάπτυξη του

περιβάλλοντος αποτελεί η ‘‘φιλικότητα προς

τον χρήστη’’ καθιστώντας εφικτή τη χρήση

τους και σε χειριστές με μηδενική εμπειρία.

Βασικός γνώμονας της εταιρείας αποτελεί η

τεχνολογική υπεροχή ,επενδύοντας συνεχώς

μεγάλα κεφάλαια στην έρευνα, ανάπτυξη και

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις

GWEIKE_article:NEW KOPH SYG  18/01/2021  18:48  Page 36



βελτιστοποίηση των προϊόντων της. Μέσα στη γκάμα της η GWeike

περιλαμβάνει:

• Συστήματα κοπής επίπεδων φύλλων με πηγές fiber laser κλειστού

τύπου και με αυτόματη αλλαγή παλλετών

• Συστήματα κοπής σωμάτων με καινοτομία “μηδενικής φύρας”, η

οποία κατεργάζεται όλo τo σωλήνα χωρίς απώλεια υλικού

καθώς και συστήματα για την αυτόματη φόρτωση σωλήνων

• Μηχανές αυτόματης προώθησης από κουλούρα (coil) λαμαρίνας με

πλάτος εκατόν τριάντα εκατοστά (130 cm) και βάρος δέκα τόνων (10

ton) με αυτόματη φόρτωση - εκφόρτωση από το τραπέζι της μηχανής

• Ρομποτικό laser κοπής έξι αξόνων εξοπλισμένο με σύστημα διαχεί-

ρισης της fanuc 

• Μηχανές καθαρισμού επιφανειών με δέσμη laser, οι οποίες απο-

μακρύνουν επιφανειακή σκουριά, βρωμιά, ρινίσματα, βαφές και άλλες

επικαλύψεις με υψηλές ταχύτητες

• Μηχανές συγκόλλησης με τεχνολογία laser ρομποτικών βραχιόνων

αλλά και χειρός

• Συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη

(custom solutions)

Η GWeike φημίζεται για την πελατοκεντρική της φιλοσοφία με την εξυ-

πηρέτηση των πελατών και των συνεργατών της να κατέχει πρωταρ-

χικό ρόλο.Εκτός απο τα κεντρικά γραφεία και τα σημεία υποστήριξης

που υπάρχουν στη Κίνα, η GWeike έχει εγκαταστήσει κέντρα υποστή-

ριξης σε όλη την υφήλιο, με τον κατάλογο των χωρών να συμπερι-

λαμβάνει: Η.Π.Α, Ρωσία, Γερμανία, Ινδία, Αφρική, Πολωνία κ.α.

Τέλος για την διευκόλυνση των πελατών υπάρχει εικοσιτετράωρη

γραμμή (24/7) υποστήριξης για πάνω από εκατόν πενήντα (150) χώρες

για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, με δυνατότητα απομακρυσμέ-

νης διάγνωσης και αποκατάστασης (remote diagnosis). 
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H Ergotem αναβαθμίζει την 
παραγωγική της δυναμικότητα
με έναν νέο κύλινδρο της DAVI.
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Λίγα λόγια για την ERGOTEM
H ERGOTEM ΑΤΕΒΕ, με παρουσία από το 1991 στον Κατασκευαστικό

χώρο, ακολουθεί σταθερά αναπτυσσόμενη πορεία με εξαιρετικές προ-

οπτικές εξέλιξης. Εδώ και 30 χρόνια έχει καθιερωθεί ως ένας από τους

πιο αξιόπιστους κατασκευαστές Τεχνικών έργων στον τομέα της Ενέρ-

γειας, Καυσίμων και Βαριάς Βιομηχανίας. Στην Ελληνική και Διεθνή

αγορά, η ERGOTEM ΑΤΕΒΕ έχει αναδειχθεί σε μια από τις ισχυρότερες

παραγωγικές μονάδες στον τομέα της.  Η Εταιρεία κατέχει ιδιόκτητες

βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στεγασμένης επιφάνειας 12000 m2 σε συ-

νολικά γήπεδα 35000 m2 και σύγχρονο κτίριο διοίκησης 1500 m2, είναι

δε πιστοποιημένη με τα αυστηρότερα Διεθνή Πρότυπα σε σχέση με την

Διασφάλιση Ποιότητας, την Υγιεινή και Ασφάλεια, την κατασκευή Δοχείων

Πίεσης, κλπ. Με την πολυετή δραστηριότητα και παρουσία στον χώρο της

Ενέργειας και των Καυσίμων, η Εταιρεία έχει αποκτήσει εξειδίκευση στη

μελέτη, στον σχεδιασμό, τη βιομηχανοποίηση και δοκιμές ειδικού εξο-

πλισμού λειτουργίας σε υψηλές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας

(εναλλάκτες θερμότητας , δοχεία πιέσεως, κλπ) καθώς επίσης και εξο-

πλισμού κατασκευασμένου από ιδιαίτερα και ειδικά κράματα μετάλλων.

Η ERGOTEM ΑΤΕΒΕ έχει αναπτύξει πολυετή και συνεχή συνεργασία

με όλες τις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του χώρου των

Καυσίμων, της Ενέργειας και της Βαριάς Βιομηχανίας και έχει συμ-

βολή σε όλες τις αναπτυξιακές επενδύσεις του χώρου, παρέχοντας

εξοπλισμό και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Με την

εξωστρεφή επιχειρηματική πολιτική που ακολουθεί η Εταιρεία έχει

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

Γράφει ο Βασίλης Αβράς (Μηχανικός

Πωλήσεων & Εφαρμογών) της εταιρείας

Μηχανισμός Ι.Κ.Ε.

DAVI_ERGOTEM:NEW KOPH SYG  18/01/2021  19:34  Page 40



επιτύχει παρουσία  και ανάληψη Έργων και  Κατασκευών στο εξωτε-

ρικό, όπως Κύπρο, Γερμανία, ΗΠΑ, Ρωσία, Βουλγαρία, Ισραήλ, Ιορ-

δανία, Tζιμπουτί, Μπαχρέιν, κλπ. 

Η ERGOTEM ΑΤΕΒΕ εξελίσσοντας τις επιχειρηματικές της δραστηριό-

τητες προχώρησε από το 1997 στην παραγωγή αντι-τριβικών (hard-

faced) ελασμάτων και κατασκευών, που χρησιμοποιούνται σε

συνθήκες λειτουργίας αντοχής ακραίας αποξηστικής τριβής (abrasion)

και κρούσης. Με συνεχείς επενδύσεις σε μοντέρνο εξοπλισμό, εγκα-

ταστάσεις και  υποδομές με στόχο τη συνεχή βελτίωση της παραγω-

γικής διαδικασίας και της ποιότητας εργασίας, η Εταιρεία έχει

εγκαταστήσει εξοπλισμό πρωτοπόρου τεχνολογίας για τα Ελληνικά δε-

δόμενα.

Στα πλαίσια του αναπτυξιακού  επενδυτικού προγράμματος που έχει

σχεδιάσει και υλοποιεί η ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ είναι και η προμήθεια

υπερσύγχρονων συστημάτων, τόσο κοπής (3d), όσο και διαμόρφωσης

ελασμάτων αυξημένου πάχους, τα οποία οδηγούν σε επαύξηση της

παραγωγικής δυνατότητας και της προστιθέμενης αξίας καθώς επίσης

και βιομηχανική αυτονομία της εταιρείας.

Ο συνδυασμός  εφαρμογής αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, ικανο-

ποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού, βιώσιμης ανάπτυξης και ευαι-

σθησίας προς το περιβάλλον καθώς επίσης και το διαρκώς αυξανό-

μενο επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, αποτελεί την παρα-

καταθήκη εξέλιξης και ανάπτυξης της εταιρείας. 

Συνεργασία ERGOTEM & Promau DAVI Srl
Η εταιρεία ERGOTEM αναβάθμισε πρόσφατα τη δυναμικότητά της

με την εγκατάσταση ενός νέου κυλίνδρου της σειράς MCB για κα-

τεργασία μεσαίου και μεγάλου πάχους υλικών. Συγκεκριμένα, πρό-

κειται για τον Digital, SERVO-TRONIC, πλήρως υδραυλικό κύλινδρο

με 4 ράουλα, μοντέλο MCB K30 (3000 mm x 60 mm), του Ιταλικού

οίκου DAVI. Η εξαιρετική αυτή μηχανή, έχει τη δυνατότητα πρό-καμ-

ψης και κάμψης σε κυλινδρικά, οβάλ και άλλα κομμάτια αλλά και κώ-

νους. Το CNC control της μηχανής

διαθέτει παραμετρικά όλα τα σχήματα

που μπορεί να χρειαστεί να παραχθούν.

Για τη διαδικασία Re-Rolling διαθέτει στα

βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και

Υψηλή ταχύτητα περιστροφής του άνω

ράουλου (High Speed Top Roll). Τα άνω

και κάτω ράουλα (συγκράτησης) διαμορ-

φώνονται standard με crowning για να

αντισταθμίζουν τις πιθανές αποκλίσεις.

Οδήγηση των ραούλων σε αντι-τριβικούς

(Friction-Free) αυτο-λιπαινόμενους και

πλήρως προστατευμένους πλανητικούς

οδηγούς (Planetary Guides).

DAVI - ERGOTEM
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Αποκλειστικό σύστημα της DAVI για απαλοιφή

τάσεων στη μετάδοση κίνησης: και οι 2

υδραυλικοί κινητήρες περιστρέφονται ελεύ-

θερα ώστε να απορροφούν την παραμόρ-

φωση (deflection) των ραούλων αλλά και για

την προστασία έναντι των τάσεων που δημι-

ουργούνται κατά τη διαδικασία κατασκευής

κώνων.

Αποκλειστικό σύστημα καλωδίωσης Roll-by-

Wire© της DAVI για ταχύτητα, ακρίβεια, αξιο-

πιστία.

Αποκλειστικό σύστημα της DAVI για την κλίση

των ραούλων με περισσότερα από 100mm

μετατόπιση για ευκολότερη δημιουργία

κώνων με ηλεκτρονικό έλεγχο.

Η μηχανή περιλαμβάνει στη σύνθεσής της 

• Άνω ράουλο διαμέτρου 540mm.

• Κάτω ράουλο διαμέτρου 500mm.

• Εγκατεστημένη Ισχύς 100 Hp (Power Sav-

ing Technology)

• Ελάχιστη διάμετρος τελικού κομματιού 600

mm (επιτυγχάνεται χάρις στην χρήση πλανη-

τικών οδηγών – Planetary Guide Technol-

ogy).

• Ψυγείο λαδιού υδραυλικού κυκλώματος για

απρόσκοπτη λειτουργία ακόμα και σε υψηλές

θερμοκρασίες.

• Υδραυλικό accumulator για την προστασία

των μηχανικών μερών της μηχανής και

απόσβεση κραδασμών και κρουστικών φορ-

τίων κατά την κατεργασία.

• Ράουλα επαγωγικά σκληρυμμένα στα 48-

62 HRC Rockwell για αξιοπιστία στο χρόνο.

• Ηλεκτρονικό Πακέτο για Δημιουργία Κώνων.

• Εξελιγμένο control στην έκδοση "DAVI iRoll®-

AIDED".

• Υδραυλικό Επάνω Σεπόρτι με δυναμικότητα

μέχρι 6 tn σε μέγιστη διάμετρο 3.500 mm

• Υδραυλικό Εμπρόσθιο και Οπίσθιο Σεπόρτι

με δυναμικότητα μέχρι 3 tn το καθένα.

• CNC προγραμματιζόμενο και ελεγχόμενο Τρα-

πέζι Τροφοδοσίας (Infeed Conveyor).

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στον κλάδο των

Μεταλλικών Κατασκευών χρειάζονται έναν

τεχνικό συνεργάτη ικανό να παράσχει υψηλής

απόδοσης και αξιόπιστους κυλίνδρους, ικα-

νούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της

παραγωγής αυτού του τομέα της Βιομηχανίας

αυξάνοντας την ακρίβεια κυλινδρισμού, την

απόδοση και την ασφάλεια των χειριστών,

μειώνοντας ταυτόχρονα τους νεκρούς χρό-

νους, τον συνολικό χρόνο κατεργασίας και τις

απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

Από αυτή την άποψη, η DAVI πρωτοστατεί

στην αγορά χάρη στην τεχνολογία αιχμής της

που ανέπτυξε από κοινού με τους περισσότε-

ρους διαπιστευμένους κατασκευαστές καθώς

και διαχειριστές των έργων, προκειμένου να

προβλέψει τις ανάγκες της αγοράς. Στην

πραγματικότητα, η DAVI είναι ήδη ο τεχνικός

συνεργάτης και η επιλογή των περισσότερων

σημαντικών παικτών της αγοράς. Έχει μία εγ-

κατεστημένη βάση με περισσότερες από

1.000 Heavy Duty μηχανές.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις
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Πλάτος Πάχος Εσωτερική Όριο Διαρροής Αντοχή σε
Διάμετρος Υλικού εφελκυσμό Υλικού

Κυλινδρισμός 3.000 mm 60 mm 2.700 mm 260 Mpa 400 Mpa

Πρόκαμψη 3.000 mm 52 mm 2.700 mm 260 Mpa 400 Mpa

Δυναμικότητα DAVI MCB Κ30
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Τεχνολογία DAVI
Χάρη στην πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή υψηλής ποι-

ότητας κυλίνδρων με 3 και 4 ράουλα, το τμήμα Έρευνας & Εξέλιξης

της DAVI ανέπτυξε υψηλής αξίας ευρεσιτεχνίες που αναπτύσσονται

σήμερα σε μοναδικές γραμμές προϊόντων ειδικά σχεδιασμένες για τον

κλάδο των Μεταλλικών Κατασκευών. Η DAVI ανέπτυξε επίσης ένα

εξειδικευμένο σύστημα ελέγχου παραγωγής, ικανό να παρέχει πλήρη

αυτοματοποίηση όπως απαιτείται από τα πρότυπα του Industry 4.0.

Επιπλέον, η δημιουργία κώνων αναγνωρίζεται ευρέως ως η πιο δύ-

σκολη διαδικασία κυλινδρισμού. Αναγκάζοντας τα άκρα της πλάκας

να οδηγούνται με δύο διαφορετικές ταχύτητες, η διαδικασία δημιουρ-

γεί μεγάλη πίεση τόσο στον κύλινδρο όσο και στην ίδια την πλάκα. Σε

μία τυπική εφαρμογή δημιουργίας κώνου, είναι πρωταρχικής σημα-

σίας η διασφάλιση της ακρίβειας της κωνικότητας που πρέπει να

πραγματοποιηθεί πριν από την διαδικασία έλασης (λόγω του υψηλού

κόστους που συνεπάγεται ο κυλινδρισμός της πλάκας αφού διαμορ-

φωθεί σε κώνο ή δοχείο). Για το λόγο αυτό, ο ιδανικός κυλινδρισμός

κώνων περιλαμβάνει μια διαδικασία βήμα-προς-βήμα σχηματισμού

όπου, σε κάθε βήμα, η πλάκα πρέπει να επανατοποθετηθεί προκει-

μένου να βεβαιωθεί ότι η γεωμετρία του κώνου επικαλύπτει τον άξονα

του άνω ραούλου. Ανάλογα με τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

στη μηχανή, αυτή η επανατοποθέτηση θα απαιτούσε πολύ μεγάλο χρο-

νικό διάστημα, θα υπερέβαινε τις τελικές ανοχές του τεμαχίου και εν-

δεχομένως θα έθετε σε κίνδυνο τους χειριστές.

Η DAVI ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της Βιομηχανίας, εισάγοντας ένα

Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Κατασκευής Κώνων. Αυτό επι-

τυγχάνεται με την τοποθέτηση και την οδήγηση της πλάκας, ενώ σχη-

ματίζεται ο κώνος χωρίς να καταστραφούν οι οδηγοί (ευρεία

επιφάνεια επαφής) για πλάκες έως 100mm. Αυτό το σύστημα επιτρέ-

πει τον πλήρη σχηματισμό κώνων να εκτελείται από έναν μόνο χειρι-

στή, με μέγιστη διασφάλιση επαναληψιμότητας, υψηλότερη ακρίβεια

και το συντομότερο δυνατό συνολικό χρόνο κυλινδρισμού (30% -50%

ταχύτερα σε σύγκριση με τη χειροκίνητη διαδικασία).

Η όλη διαδικασία που συνίσταται στην τοποθέτηση πλακών, το γώνια-

σμα, την προ-κάμψη, τον κυλινδρισμό και την ευθυγράμμιση για ση-

μειακή συγκόλληση, μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 20 λεπτά

ακόμα και για πλάκες μεγάλου πάχους. 

Ενώνοντας τις δυνάμεις της με αυτές του πελάτη από τις αρχικές φά-

σεις κάθε νέου Έργου, συμπεριλαμβανομένης της προ-ανάθεσης, η

DAVI συνεισφέρει με ιδέες σχετικά με την κατασκευή συστημάτων αι-

ολικής ενέργειας, βοηθά τους πελάτες της στη διαπίστευσή τους από
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σημαντικούς διεθνείς Μελετητές και Κατα-

σκευαστές. Υποστηρίξει τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων κάθε πελάτη, αναλύοντας τις

συγκεκριμένες ανάγκες παραγωγής και βοη-

θώντας στην επιλογή της βέλτιστης μηχανής

για να επιτευχθεί η συντομότερη δυνατή από-

δοση της επένδυσης (ROI).

Με τον συντομότερο χρόνο παράδοσης στην

αγορά, χάρη στο απόθεμα σε  πάνω από 100

μηχανές που είναι συνεχώς διαθέσιμες στις

εγκαταστάσεις της DAVI, το εργοστάσιο αν-

ταποκρίνεται ακόμη και στα πιο απαιτητικά

χρονοδιαγράμματα παραγωγής, επιτρέπον-

τας στον πελάτη να εξασφαλίσει το έργο, πριν

καν αποκτήσει τη μηχανή που θα γίνει ένα

από τα σημαντικότερα στοιχεία του παραγω-

γικού εξοπλισμού του. 

Στον κόσμο της στο DAVΙ, μια πλήρης ομάδα

ειδικευμένου προσωπικού μετά την πώληση,

στηρίξει τον πελάτη κατά τη διάρκεια της πα-

ραγωγής, καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του μη-

χανήματος. Επιλέξτε DAVI ως τεχνικό

συνεργάτη : μαζί μπορούμε να επιτύχουμε

πολύ περισσότερα! Το τμήμα Έρευνας & Ανά-

πτυξης της DAVI μπορεί να αντιμετωπίσει κα-

θημερινές προκλήσεις και να σχεδιάσει

προσαρμοσμένες λύσεις ώστε να ικανοποι-

ήσει τις ανάγκες των πελατών.

Η DAVI είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001,

ISO 14002 και OHSAS 18001 και της έχει απο-

δοθεί μέγιστη εμπορική αξιοπιστία από την

εταιρεία πιστοποιήσεων Dun & Bradstreet.

Όλες οι μηχανές της DAVI έχουν προετοιμα-

στεί για το πρότυπο Industry 4.0. και διαθέ-

τουν σύνδεση Ethernet μέσω της οποίας

μπορούν να ενσωματωθούν στο σύστημα τε-

χνικής υποστήριξης εξασφαλίζοντας άμεση

επαφή με το τεχνικό τμήμα του κατασκευα-

στή οποτεδήποτε χρειαστεί.

Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει την άμεση

βοήθεια των πελατών κάθε στιγμή, μειώνον-

τας σημαντικά τις καθυστερήσεις λόγω βλα-

βών. 

Η άμεση και ειδικευμένη τεχνική υποστή-

ριξη εξασφαλίζεται  χάρη στα τρία κέντρα,

στην Ιταλία (Cesena), στο Άντισον (Τέξας,

ΗΠΑ) και στην Σαγκάη (Κίνα) και χάρη σε

ένα ευρύ δίκτυο αντιπροσώπων σε κάθε

χώρα. Επίσης, η δομή και ο τρόπος λειτουρ-

γίας των μηχανών DAVI επιτρέπουν να επι-

τυγχάνεται ελάχιστη ακτίνα κυλινδρισμού ίση

με 1,1 φορές τη διάμετρο του άνω ράουλου.

Οι μηχανές της διαθέτουν σύστημα μόνιμης

λίπανσης και δεν χρειάζονται επιπλέον συν-

τήρηση σε αυτόν τον τομέα.

Έχουν εξαιρετική απόδοση κυλινδρισμού με

το ελάχιστο δυνατό ευθύγραμμο τμήμα στα

τελειώματα. Τα μηχανήματά της DAVI χρησι-

μοποιούνται στις παρακάτω εφαρμογές και

τομείς: Υπεράκτιες Πλατφόρμες, Αεροδιαστη-

μική και Αεροπορική βιομηχανία, Μεταλλικές

κατασκευές, Roller Coaster, Βιομηχανία

Ενέργειας, Δοχεία Πίεσης, Λέβητες, Εναλλά-

κτες Θερμότητας, Αιολική ενέργεια, Εξοπλι-

σμός Ορυχείων, Γεωργικά Μηχανήματα,

Βιομηχανία Τροφίμων, Μηχανήματα Λιθό-

στρωσης, Δεξαμενές, Δεξαμενόπλοια και

Ναυπηγική γενικότερα, Χωματουργικά μηχα-

νήματα, Άμυνα, Υδροηλεκτρικά εργοστάσια,

Σωλήνες, Σιδηροδρομική Βιομηχανία, απορ-

ροφητήρες, LNG, Φίλτρα, Τροχοί, Κλιματι-

στικά, Μπετονιέρες, Εγκαταστάσεις

Γεώτρησης, Πύργοι Επεξεργασίας Νερού, κ.α.

Με περίπου 10.000 μηχανήματα εγκατεστη-

μένα σε όλο τον κόσμο, με ευχαριστημένους

πελάτες σχεδόν σε όλους τους τομείς της

βιομηχανίας και με τον μεγαλύτερο αριθμό

ευρεσιτεχνιών στην βιομηχανία κυλίνδρων,

η DAVI είναι κυρίαρχη στην έρευνα και την

καινοτομία.

Η DAVI είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της

αγοράς και προάγει τη γνώση με ειδικά σεμι-

νάρια για πελάτες και συνεχή εσωτερική εκ-

παίδευση για όλα τα τμήματα της εταιρείας

που ενδυναμώνουν το ομαδικό πνεύμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα

προϊόντα της DAVI, μπορείτε να επικοινωνή-

σετε με την αντιπροσωπεία της εταιρείας στην

Ελλάδα:

Μηχανισμός Ι.Κ.Ε.

Αντιπροσωπείες Μηχανημάτων

Τηλ: 2311 11 1969

email: info@mechanismus.eu

Ιστοσελίδα: www.mechanismus.eu
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Η νέα Master 315 
ξεπερνάει τα συνηθισμένα!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις

Kemppi:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΤΖΙΓΚΑΣ

Παρουσιάζει ο 

Φιλοποίμην Τζίγκας
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Η Kemppi ανακοινώνει την κυκλοφορία μιας

νέας μηχανής συγκόλλησης για συγκόλληση

MMA: την Master 315. Αυτή η μηχανή περι-

λαμβάνει πολλά νέα χαρακτηριστικά που

προσθέτουν κάτι επιπλέον στη συνηθισμένη

συγκόλληση MMA. Τα συναρπαστικά νέα χα-

ρακτηριστικά προωθούν τη χρηστικότητα και

την εξατομίκευση, αλλά τα κύρια οφέλη αυτού

του μηχανήματος εξακολουθούν να προέρ-

χονται από την εξαιρετική ποιότητα συγκόλ-

λησης. Το Master 315 είναι ένα κομψό και

πρακτικό μηχάνημα για το μηχανουργείο ή το

εργοτάξιο, ικανό να απορροφά τα χτυπήματα

και την ταλαιπωρία της καθημερινής ζωής

στις συγκολλήσεις. Ελαφρύ και συμπαγές, το

Master 315 είναι κατασκευασμένο από

σκληρό πλαστικό με χύτευση με έγχυση και

διαθέτει νεύρα προστασίας από τα χτυπήματα.

Η Master 315 σας επιτρέπει να απολαύσετε τη

μαγεία του ασύρματου τηλεχειριστηρίου. Με

το τηλεχειριστήριο HR45 Bluetooth μπορείτε

να ελέγχετε την ισχύ συγκόλλησης και να επι-

λέγετε κανάλια μνήμης από απόσταση έως

και 100 μέτρων. Αυτή η συσκευή εξαλείφει

την ανάγκη για επισκευές καλωδίων και βελ-

τιώνει την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. 

Η λειτουργία Weld Assist σας καθοδηγεί στην
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παραγωγική συγκόλληση. Η Master 315 δια-

θέτει έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών, όπου

μπορείτε να ανεβάσετε το λογότυπο της εται-

ρείας σας ή την αγαπημένη σας εικόνα για να

εξατομικεύσετε την προφύλαξη οθόνης. 

Τα εύχρηστα κουμπιά και το κουμπί ελέγχου

πολλαπλών λειτουργιών διευκολύνουν την εύ-

ρεση των βέλτιστων παραμέτρων συγκόλλη-

σης για κάθε εργασία. Μπορείτε είτε να

επιλέξετε τις ρυθμίσεις από τον πίνακα χειρο-

κίνητα, είτε να επιτρέψετε στο Weld Assist να

τις επιλέξει αυτόματα.

Το  Weld Assist για MMA είναι μια  λειτουργία

οδηγός  για τον καθορισμό των βέλτιστων πα-

ραμέτρων για κάθε εργασία συγκόλλησης.

Απλώς ακολουθείτε απλά βήματα στην οθόνη,

επιλέγοντας τύπο ηλεκτροδίου, μέγεθος ηλε-

κτροδίου και χαρακτηριστικά της ραφής και

το Weld Assist ορίζει τις καλύτερες παραμέ-

τρους για εσάς. Καθοδηγεί κάθε συγκολλητή

προς ακριβή, παραγωγική συγκόλληση και

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη δημι-

ουργία pWPS.

Παλμικό MMA για ποιότητα και
παραγωγικότητα συγκόλλησης 
Στην Master 315 μπορείτε να επιλέξετε την

παλμική διαδικασία συγκόλλησης MMA για

να βελτιώσετε την ποιότητα και την παραγω-

γικότητα της συγκόλλησής σας. Το παλμικό

MMA προσφέρει διάφορα οφέλη για τον συγ-

κολλητή. Μειώνει την πρόσδοση θερμότητας

και εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο στο τόξο

συγκόλλησης, βελτιώνοντας την ταχύτητα

συγκόλλησης, παρέχοντας καθαρότερες συγ-

κολλήσεις και μειώνοντας τις θερμικές παρα-

μορφώσεις. 

Η πρώτης ποιότητας συγκόλληση MMA χα-

ρακτηρίζεται επίσης από αξιόπιστη έναυση,

σταθερότητα τόξου και καταλληλότητα για όλα

τα ηλεκτρόδια, συμπεριλαμβανομένων των

κυτταρινικών (cellulosic). Τα κανάλια μνήμης

διευκολύνουν τη ρύθμιση του μηχανήματος

για συνήθεις εργασίες συγκόλλησης. Ο πίνα-

κας ελέγχου MTP35X προσφέρει 99 κανάλια

μνήμης ανά κατεργασία για να αποθηκεύσετε

τις καλύτερες βέλτιστες παραμέτρους ή τιμές

WPS. Μπορείτε να τα αντιγράψετε ή να τα δια-

γράψετε και να τα ενημερώσετε ανάλογα με

τις ανάγκες.

Συγκόλληση TIG με τσιμπίδες
Flexlite TX 
Διαχειριστείτε εύκολα τις βασικές εργασίες

συγκόλλησης DC TIG με την Master 315. Συν-

δέστε μια τσιμπίδα Flexlite TX και προστατευ-

τικό αέριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις

κατάλληλες παραμέτρους συγκόλλησης και

είστε έτοιμοι να ανάψετε το τόξο συγκόλλησης

με μια απαλή επαφή στο κομμάτι. Οι σειρές

Flexlite TX είναι ποιοτικές τσιμπίδες TIG για

επαγγελματική συγκόλληση. 

Το μοντέλο 223GVD134 περιλαμβάνει βαλβίδα

αερίου για τη ρύθμιση της ροής προστατευτι-

κού αερίου και εύκαμπτες λαβές σιλικόνης

υψηλής αντοχής, που μειώνουν τη φόρτιση

του καρπού, μειώνοντας την κόπωση του

συγκολλητή και βελτιώνοντας την άνεση χει-

ρισμού.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις
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ΑΣΥΡΜΑΤΟ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

WELD ASSIST ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ MMA

 

Σταµατήστε να µαντεύετε µε 
τη ρύθµιση παραµέτρων 
MMA µε το Weld Assist, 
µειώνοντας την ταχύτητα 
ρύθµισης έως και 60% και 
διασφαλίζοντας την 
κατάλληλη ρύθµιση 
παραµέτρων την πρώτη 
φορά και κάθε φορά. 

Οι τέλειες συγκολλήσεις 
χαρακτηρίζονται από οµαλή, 
ελεγχόµενη απόδοση τόξου. 

Το Master 315 έχει τη 
δυνατότητα να διατηρεί το 

τόξο υπό έλεγχο, 
συµπεριλαµβανοµένων των 

κυτταρινικών  (cellulosic) 
ηλεκτροδίων. 

Επεκτείνετε τη χρηστικότητα 
και εξαλείψτε τους 
κινδύνους µε το ασύρµατο 
τηλεχειριστήριο Bluetooth  
HR45. Απλή και ασφαλής 
ρύθµιση ισχύος και επιλογή 
καναλιού µνήµης έως 100 
µέτρα από τον σταθµό 
εργασίας σας. Γρήγορη και 
ακριβής ρύθµιση, εξαιρετική 
ποιότητα συγκόλλησης 
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Εξαιρετική εµπειρία χρήστη

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤO WELD ASSIST

Επιλέξτε το τηλεχειριστήριο Bluetooth 
HR45 και απολαύστε τον ασύρµατο έλεγχο 
ισχύος ή καναλιού από απόσταση έως και 
100 µέτρων. Εξαλείψτε την ανάγκη για 
επισκευές καλωδίων και βελτιώστε την 
ασφάλεια στο χώρο εργασίας 
χρησιµοποιώντας το ασύρµατο 
τηλεχειριστήριο Bluetooth HR45. 
Κάντε εύκολη τη ζωή της συγκόλλησης.

Το Weld Assist ορίζει τις παραµέτρους συγκόλλησης γρήγορα, καθοδηγώντας 
κάθε συγκολλητή σε µια ακριβή, παραγωγική συγκόλληση. Ακολουθήστε τα 
απλά βήµατα στην οθόνη, επιλέγοντας τον τύπο ηλεκτροδίου, το µέγεθος του 
ηλεκτροδίου και τον τύπο ραφής και καθορίζετε µε ευκολία  τις βέλτιστες 
παραµέτρους. Ιδανικό για δηµιουργία pWPS.

32 4

5

1
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΜΕ

ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ PHASED ARRAY

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις

Παρουσιάζουν οι: 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΤΤΕΡΗΣ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ

TQCC - NDT TRAINING & CERTIFICATION

page 54

Βιομηχανικός Έλεγχος Συγκολλήσεων &

Κατασκευών με την Τεχνική Υπερήχων

Phased Array

Στην σύγχρονη εποχή, οι ανάγκες της βιομηχα-

νίας απαιτούν γρήγορους, αποδοτικούς και

αξιόπιστους ελέγχους. Ο ποιοτικός έλεγχος

είναι αναπόσπαστο κομμάτι της βιομηχανίας

προκειμένου τα εργοστάσια και τα προϊόντα να

συμβαδίζουν με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Ένας από τους λόγους ανάπτυξης της ελληνικής

βιομηχανίας είναι η ενσωμάτωση των ελέγχων

NDT ως αναπόσπαστο μέρος των παραγωγι-

κών διαδικασιών. Η τεχνική Phased Array

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο συγκολλήσεων,

για παχυμετρήσεις και εύρεση διαβρώσεων.

Αν και η εισαγωγή της τεχνικής Phased Array

στην παγκόσμια βιομηχανία έγινε στις αρχές

της δεκαετίας του 1980 στην Αμερική και το

Ηνωμένο Βασίλειο, η εφαρμογή της στην ελλη-

νική βιομηχανία ακόμα και σήμερα γίνεται κυ-

ρίως σε κρίσιμες κατασκευές καθώς και στην

πετρελαϊκή βιομηχανία. Ωστόσο τα τελευταία

χρόνια αυτό έχει ξεκινήσει να αλλάζει, όλο και

περισσότερες εταιρίες και εργοστάσια ενσωμα-

τώνουν την τεχνική Phased Array ως κομμάτι

του ποιοτικού τους ελέγχου.

Ο έλεγχος με υπερήχους χρησιμοποιώντας την

τεχνική Phased Array παρέχει μεγαλύτερη τα-

χύτητα και υψηλότερη πιθανότητα ανίχνευσης

σφαλμάτων. Η δυνατότητα παραγωγής πολλα-

πλών γωνιών από μία μόνο κεφαλή, η δυνατό-

τητα εύρεσης σφαλμάτων ανοιχτών στην

επιφάνεια και η δυνατότητα εύρεσης σφαλμά-

των σε μεγάλα βάθη μέσα στο υλικό, καθώς και

η δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής των απο-

τελεσμάτων του ελέγχου, καθιστούν την τεχνική

Phased Array ιδανική για τις υψηλές απαιτή-

σεις της παγκόσμιας βιομηχανίας.

Ένα από τα μειονεκτήματα που έχει ο συμβατι-

κός υπέρηχος στις περισσότερες περιπτώσεις

είναι ότι δεν καταγράφονται τα αποτελέσματα

του ελέγχου. Στην τεχνική Phased Array κατα-

γράφονται τα αποτελέσματα και υπάρχει δυνα-

τότητα επεξεργασίας των δεδομένων του

ελέγχου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ου-

σιαστικά, με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η εξάρ-

τηση στον χειριστή για την εύρεση των

σφαλμάτων και τα ψηφιακά δεδομένα του

ελέγχου λειτουργούν ως πειστήριο για τον πε-

λάτη και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του

phased array είναι ραγδαίες, λόγω της αυξη-

μένης ζήτησης που υπάρχει στην παγκόσμια

βιομηχανία. Η παραγωγή εξεζητημένων κεφα-

λών, μηχανισμών ημιαυτόματης και αυτόματης

σάρωσης καθώς και η λειτουργία εστίασης σε

πολλαπλά σημεία στο ελεγχόμενο υλικό (total

focusing method –TFM) είναι οι κύριες τεχνο-

λογικές εξελίξεις.

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τε-

λευταίων χρόνων είναι η καινούργια ευρω-

παϊκή προδιαγραφή που επιτρέπει τον έλεγχο
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σε δοχεία πίεσης (pressure vessels), σωλήνες και ελάσματα ελάχιστου πά-

χους 3,8 χιλιοστά. Αυτή είναι μια τεράστια αλλαγή, καθώς μέχρι τώρα οι

προδιαγραφές επέτρεπαν την χρήση των υπερήχων σε υλικά με ελάχιστο

πάχος 6 χιλιοστά. Πρακτικά αυτό καθιστά την χρήση της τεχνικής Phased

Array επιτρεπτή και εφαρμόσιμη σε έργα στα οποία μέχρι τώρα χρησιμο-

ποιούνταν αποκλειστικά η ραδιογραφία για τον έλεγχο τέτοιων κατασκευών.

Επιπλέον, εδώ και αρκετά χρόνια ο αμερικανικός κώδικας ASME (Amer-

ican Society of Mechanical Engineers) έχει ειδικά παραρτήματα που επι-

τρέπουν την χρήση Phased Array και TOFD σε έργα στα οποία επιτρεπόταν

μόνο η ραδιογραφία. Ένα από τα μειονεκτήματα που έχει η τεχνική Phased

Array είναι η απαίτηση για συστηματική εκπαίδευση, έτσι ώστε ο χειριστής

να είναι σε θέση να εφαρμόσει σωστά την μέθοδο και να αξιολογήσει σωστά

τα αποτελέσματα.

Οι εκπαιδευόμενοι της TQCC στο τμήμα Phased Array, εκπαιδεύονται στον

έλεγχο και την ανάλυση δεδομένων διαφορετικών τύπων συγκολλήσεων,

καθώς και την χαρτογράφηση διάβρωσης (corrosion mapping) σε ειδικά

κατασκευασμένα δοκίμια.

Η TQCC σταθερά από το 1999 προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης, πιστο-

ποίησης καθώς και υπηρεσίες συμβούλου σε άτομα και εταιρίες στην ελ-

ληνική και τη διεθνή αγορά. Η εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με τις

προδιαγραφές του Βρετανικού Ινστιτούτου NDT (B.I.N.D.T) και της Ελληνι-

κής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (Ε.Λ.Ε.Μ.Κ.Ε), σε συνεργασία

με την Lavender International, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες εκπαίδευ-

σης στα NDT παγκοσμίως.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την επίβλεψη, την εσωτερική

επιθεώρηση, την βοήθεια σε προετοιμασία για εξωτερικές επιθεωρήσεις

του συστήματος NDT της εταιρίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

• Απευθυνθείτε στην TQCC για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το

τρέχον πρόγραμμα εκπαίδευσης στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους.

• Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης στην τεχνική Phased Array 80 

διδακτικές ώρες

Στοιχεία επικοινωνίας info@tqcc.gr

Τηλέφωνο Αθήνας:  211 0127928            Τηλέφωνο Βόλου: 24210 59881

ΞΕΝΙΑ ΜΕΡΙΒΑΝΗ           ΑΘΗΝΑ ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ

Η TQCC εξειδικεύεται στην εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού

στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με σταθερή και συνεχή παρουσία

στην Ελλάδα και το Εξωτερικό από το 1999!

TQCC_PHASED ARRAY:NEW KOPH SYG  18/01/2021  19:54  Page 55



ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ TRUCONNECT®
ΑΠΟ ΤΗΝ KONECRANES
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFECYCLE ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις

Παρουσιάζει ο

Γεράσιμος Κουτσουβέλης

Country Director

KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε. 
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Το πρόγραμμα Lifecycle Care είναι μια ολοκληρωμένη και συστηματική προσέγγιση

των θεμάτων συντήρησης, που υποστηρίζεται από εργαλεία και διαδικασίες

παγκοσμίου κλάσης. Προκειμένου για την εφαρμογή του προγράμματος Lifecycle

Care σε Πραγματικό Χρόνο, χρησιμοποιούμε το Βιομηχανικό Internet, συνδέοντας

δεδομένα, μηχανήματα και ανθρώπους. Συγκεντρώνουμε μαζί δεδομένα χρήσης και

συντήρησης και τα συνδυάζουμε με τη γνώση και την εμπειρία μας, προσφέροντας ένα

επίπεδο πληροφόρησης που επιτρέπει στους πελάτες μας να βελτιστοποιήσουν τις

λειτουργίες συντήρησης και τις δραστηριότητές τους.

ΣΥΝΔΕΣΗ
Το πρόγραμμα Lifecycle Care είναι μια ολοκληρωμένη και συστημα-

τική προσέγγιση των θεμάτων συντήρησης, που υποστηρίζεται από

εργαλεία και διαδικασίες παγκοσμίου κλάσης. Προκειμένου για την

εφαρμογή του προγράμματος Lifecycle Care σε Πραγματικό Χρόνο,

χρησιμοποιούμε το Βιομηχανικό Internet, συνδέοντας δεδομένα, μη-

χανήματα και ανθρώπους. Συγκεντρώνουμε μαζί δεδομένα χρήσης

και συντήρησης και τα συνδυάζουμε με τη γνώση και την εμπειρία

μας, προσφέροντας ένα επίπεδο πληροφόρησης που επιτρέπει στους

πελάτες μας να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες συντήρησης και τις

δραστηριότητές τους.

Το πρόγραμμα Απομακρυσμένης Υποστήριξης TRUCONNECT παρέχει

σε 24ωρη βάση 7 ημέρες την εβδομάδα πρόσβαση σε παγκόσμιο δί-

κτυο εμπειρογνωμόνων και ειδικών των γερανών, προσφέροντας λύ-

σεις και ενδεδειγμένη αντιμετώπιση προβλημάτων βοηθώντας στη

μείωση εκτάκτων διαστημάτων μη λειτουργίας.

ΛΑΒΕΤΕ ΓΝΩΣΗ
Οι πελάτες έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό ιστότοπο

yourKONECRANES.com, τη δική μας πύλη πελατών. Τα δεδομένα

χρήσης, συντήρησης καθώς και οι λεπτομέρειες του υπό εξέταση

στοιχείου είναι συνδεδεμένα, παρέχοντας διάφανη εικόνα συμβάντων

και δραστηριοτήτων για οποιοδήποτε δοσμένο χρονικό διάστημα. 

Τα συγκεντρωτικά δεδομένα μπορούν να διαβαστούν, αναλυθούν και

μοιραστούν γρήγορα, είτε για ένα επιμέρους στοιχείο είτε για ολό-

κληρο τον εξοπλισμό. Από την παρατήρηση ανωμαλιών, μοτίβων και

τάσεων, μπορούν να αντληθούν γνώσεις οι οποίες βοηθούν τους χρή-

στες να λάβουν αποφάσεις βάσει στοιχείων.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ
Η συμβουλευτική μας προσέγγιση μπορεί να σας βοηθήσει στη λήψη

αποφάσεων. Αφιερώνουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να μοιρα-

στούμε τα ευρήματά μας μαζί σας, να σας κάνουμε προτάσεις και να

συζητήσουμε με ποιό τρόπο κάθε ενέργεια μπορεί να βελτιστοποιήσει

διάφορες πλευρές των εργασιών και της συντήρησής σας.

• Κανονιστική συμμόρφωση

• Τήρηση αρχείων

• Προγραμματισμός συντήρησης και προτεραιότητες

• Προμήθεια ανταλλακτικών

• Χρήση Εξοπλισμού

• Εκπαίδευση χειριστών

• Προγραμματισμός και αιτιολόγηση κεφαλαιακών δαπανών

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
TRUCONNECT®
Η Απομακρυσμένη παρακολούθηση TRUCONNECT® χρησιμοποιεί αι-

σθητήρες για τη συλλογή δεδομένων, όπως χρόνος λειτουργίας, εκκι-

νήσεις κινητήρα, κύκλοι εργασιών και διακοπές έκτακτης ανάγκης,

TRUCONNECT®
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παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο ευκρινή εικόνα για τη χρήση του εξο-

πλισμού σας. Προσφέρει, επίσης, δυνατότητες παρακολούθησης της

πέδησης και του μετατροπέα συχνότητας (inverter). Το TRUCONNECT

συλλέγει δεδομένα μέσω μιας μονάδας παρακολούθησης κατάστασης

που είναι εγκατεστημένη στο στοιχείο. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται στο

Κέντρο Απομακρυσμένων Δεδομένων μας (Remote Data Center), όπου

συλλέγονται και καθίστανται διαθέσιμα στην διαδυκτιακή πύλη

yourKONECRANES.com

ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ TRUCONNECT ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΕ-
ΣΙΜΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ YOURKONECRANES.COM
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
• Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας, όπως κύκλοι εργασίας και ώρες λει-

τουργίας

• Ειδοποιήσεις που ενημερώνουν μέσω email ή/και γραπτών μηνυ-

μάτων το αρμόδιο προσωπικό για επιλεγμένα συμβάντα, στα οποία πε-

ριλαμβάνονται υπερθερμάνσεις, απόπειρες υπερφόρτωσης και

διακοπές έκτακτης ανάγκης, ώστε εκείνο να μπορεί να προβεί στις άμε-

σες ενέργειες που κρίνει κατάλληλες.

• Εκτιμήσεις της υπολειπόμενης Περιόδου λειτουργίας βάσει σχεδια-

σμού (Design Working Period - DWP) για επιλεγμένα εξαρτήματα, όπως

το βαρούλκο και το φρένο βαρούλκου.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ TRUCONNECT®
Το πρόγραμμα Απομακρυσμένης Υποστήριξης TRUCONNECT® παρέ-

χει σε 24ωρη βάση 7 ημέρες την εβδομάδα πρόσβαση σε παγκόσμιο

δίκτυο εμπειρογνωμόνων και ειδικών των γερανών, προσφέροντας

λύσεις και ενδεδειγμένη αντιμετώπιση προβλημάτων βοηθώντας στη

μείωση εκτάκτων διαστημάτων μη λειτουργίας. 

Σε ελεγχόμενες περιστάσεις, μπορεί να εγκαθιδρυθεί αμφίδρομη επι-

κοινωνία με τα μηχανήματα και τους χειριστές αυτών προκειμένου οι

διορθωτικές ενέργειες να προχωρήσουν. Η Απομακρυσμένη Υποστή-

ριξη προσφέρεται ιδανικά για εξαιρετικά απομακρυσμένες τοποθε-

σίες.Η Απομακρυσμένη Υποστήριξη απαιτεί πρόγραμμα Απομακρυσμένης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις
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Παρακολούθησης TRUCONNECT και περιλαμβάνει πρόσβαση σε ειδικούς

στο Κέντρο Απομακρυσμένης Υποστήριξης. Είναι διαθέσιμη για ελαστικο-

φόρες γερανογέφυρες πυλώνα και διάφορες βιομηχανικές γερανογέφυρες

σε επιλεγμένες περιοχές.

yourKONECRANES.COM

Τα δεδομένα χρήσης TRUCONNECT είναι προσβάσιμα στη βασισμένη

στην cloud πύλη πελατών – yourKONECRANES.com. Εφόσον έχετε

σύμβαση συντήρησης μαζί μας, τα δεδομένα συντήρησης και οι πλη-

ροφορίες για το υπό εξέταση στοιχείο από το λογισμικό αξιολόγησης

MAINMAN είναι επίσης διαθέσιμα στην πύλη, παρέχοντάς σας διά-

φανη εικόνα συμβάντων και δραστηριοτήτων για οποιοδήποτε

δοσμένο χρονικό διάστημα. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα μπορούν

να διαβαστούν, αναλυθούν και μοιραστούν γρήγορα, είτε για ένα

μόνο στοιχείο είτε για ολόκληρο το δυναμικό. Από την παρατήρηση

ανωμαλιών, μοτίβων και τάσεων, μπορούν να αντληθούν γνώσεις οι

οποίες βοηθούν τους χρήστες να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις

συντήρησης.

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Οι ανωμαλίες ενδέχεται να προβάλλουν ορισμένες φορές ως βλάβες,

όπως για παράδειγμα οι υπερφορτώσεις. Τα συμβάντα αυτά θεωρούν-

ται μη κανονικά και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αμέσως μόλις προ-

κύπτουν. Η γνώση πότε πρόκειται για συμβάν υπερφόρτωσης είναι το

πρώτο βήμα για τον εντοπισμό της αιτίας που προκάλεσε την ανωμα-

λία.

ΜΟΤΙΒΑ

Τα μοτίβα βοηθούν στην αποκάλυψη σχέσεων μεταξύ μεταβλητών.

Για παράδειγμα, η εκπαίδευση χειριστή μπορεί να μειώσει τον χρόνο

μη λειτουργίας λόγω ανθρωπίνου λάθους. Περιοδικοί συναγερμοί

όπως υπερθερμάνσεις υποδεικνύουν πού θα ήταν ενδεχομένως

επιθυμητές ορισμένες αλλαγές σε εξοπλισμό ή διαδικασίες.

ΤΑΣΕΙΣ

Η μελέτη των τάσεων μπορεί να βοηθήσει στον ορισμό προτεραιοτή-

των σε ό,τι αφορά διορθωτικές ενέργειες και επενδύσεις. Η ανάλυση

της πορείας των δεδομένων στο πέρασμα του χρόνου καθιστά σημαν-

τικά πιο εφικτή την προληπτική συντήρηση.
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Συστήματα MIG/MAG 
Compact της FRONIUS
Ευελιξία και Οικονομία για γρήγορη συγκόλληση και

απόσβεση της επένδυσής σας
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Συστήματα MIG/MAG Compact της FRONIUS

Ευελιξία και Οικονομία για γρήγορη συγκόλ-

ληση και απόσβεση της επένδυσής σας

Εταιρίες μεταλλικών κατασκευών ελαφριού

τύπου και κατασκευαστές μικρών μηχανημά-

των & εξαρτημάτων, συνήθως συγκολλούν

με διαδικασία MIG/MAG και σύρματα διαμέ-

τρου 0,8 και 1,0 χιλιοστά. Αυτό το κάνουν

πάνω σε τραπέζια συγκόλλησης, ή σε εύκολα

προσβάσιμα σημεία μέσα στον χώρο συγκόλ-

λησης. Για τον λόγο αυτό δεν έχουν ανάγκη να

χρησιμοποιήσουν συγκολλητικές μηχανές με

αποσπώμενους τροφοδότες σύρματος και

επιλέγουν τα «συμπαγή» συστήματα. Τα λεγό-

μενα Compact.  Αυτές οι μηχανές παίρνουν

την κουλούρα σύρματος μέσα στο κυρίως

σώμα τους. Με αυτήν την επιλογή κερδίζουν

διπλά. Στην ευελιξία μεταφοράς και στο κό-

στος της επένδυσης. 

Στο κομμάτι της συγκόλλησης, υπάρχουν οι

εξής επιλογές: 

• Συγκόλληση με λίγο πιτσίλισμα που στην

ουσία σημαίνει πιο οικονομική μηχανή, συ-

νεργειακού τύπου πλατφόρμας TransSteel

και 

• Συγκόλληση χωρίς πιτσίλισμα με παλμική

μηχανή, συνεργειακού τύπου. Όσοι θέλουν

την τέλεια συγκόλληση σε όλα τα μέταλλα,

επαναλαμβανόμενη ποιότητα και μηδενικό

πιτσίλισμα, τότε η παλμική τεχνολογία της

πλατφόρμας TransSteel PULSE και TPS/i της

FRONIUS είναι ο μονόδρομός τους. 

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020
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Συνεργειακά Συστήματα TranSteel 2200,
TransSteel 2700 & TransSteel 3500 C
H πιο μικρή συνεργειακή μηχανή Compact της FRONIUS είναι η

TransSteel 2200. Μηχανή MIG/MAG η οποία όμως είναι και παλμική

μηχανή TIG και ηλεκτροδίου. Αυτό το σύστημα απευθύνεται σε αυτούς

που αναζητούν  μονοφασικό σύστημα, οικονομία,  παραγωγικότητα,

ποιότητα, οπτική εμφάνιση, ευελιξία και τις περισσότερες συνεργει-

ακές γραμμές στην αγορά της συγκόλλησης. Γενικά οι διαδικασίες που

μας προσφέρουν τα Compact συστήματα της FRONIUS είναι τρεις  και

αναλύονται παρακάτω:

Συγκόλληση MIG/MAG (Οικονομία & Παραγω-
γικότητα) 
• Δυνατότητα συγκόλλησης με ρεύμα 220 Α

• Μπορεί να φέρει τσιμπίδα με option δυνατότητα ανεβοκατεβάσματος

των Amper από την λαβή μέσω διακόπτη UP/DOWN

• Φέρει τις περισσότερες συνεργειακές γραμμές σε σύγκριση με άλ-

λους κατασκευαστές. Για χάλυβα, αλουμίνιο, ανοξείδωτο και χαλκό. 

• Για κουλούρες σύρματος διαμέτρου 0.8 / 0,9 / 1,0 / 1,2

• Για κουλούρες διαμέτρου Φ200 5 κιλών. Υπάρχει και δεύτερη υπο-

δοχή για κουλούρες D 100

• Για συγκόλληση χάλυβα με σύρμα χωρίς ανάγκη αερίου προστα-

σίας

• Συγκόλληση με Spot και Stitch λειτουργία.

Συγκόλληση TIG (Ποιότητα και οπτική εμφάνιση) 
• Δυνατότητα συγκόλλησης με ρεύμα 230 Α

• Συγκόλληση TIG με έναυση LiftArc

• Συγκόλληση TIG με παλμορεύματα

• Συγκόλληση TIG με λειτουργία TAC για πολύ λεπτά ελάσματα

• Συγκόλληση με το αέριο εσωτερικά της μηχανής με ηλεκτροβαλ-

βίδα

• Τσιμπίδα με δυνατότητα ανεβοκατεβάσματος των Amper από την

λαβή.

Συγκόλληση Ηλεκτροδίου (Ανεξαρτησία) 
• Δυνατότητα συγκόλλησης με ρεύμα 180 Α

• Συγκόλληση ηλεκτροδίων για παραγωγή διαμέτρου 1,5 – 4 χιλιο-

στών (μπορεί να συγκολλήσει και ηλεκτρόδια διαμέτρου 5 χιλιοστών

αλλά σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων) • Συγκόλληση ηλεκτροδίου με ιδανική έναυση χωρίς κίνδυνο «κολ-

λήματος» του ηλεκτροδίου.

Με σχεδόν ίδιες λειτουργίες και πίνακες ελέγχου, βγαίνουν  και τα

άλλα 2 τριφασικά συνεργειακά μοντέλα Compact του οίκου. Μικρές

είναι οι διαφορές. Η TransSteel 2700 είναι με 270 Α και η TransSteel

3500 C με 350 Α. H 3500 C μπορεί να γίνει και υδρόψυκτη. Η τεχνολο-

γία συγκόλλησης που χρησιμοποιούν στη συγκόλληση χάλυβα είναι

η Steel Transfer. Οι μηχανές έχουν επίσης δυνατότητα αποθήκευσης

5 εργασιών και με βαθμούς προστασίας IP 23.

MIG/MAG Compact
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Συνεργειακά παλμικά Συστήματα TransSteel
3000 C PULSE & TPS 270i C PULSE

Όποιος αναζητά την τελειότητα και μη πιτσίλισμα στη συγκόλληση

MIG/MAG, η επιλογή είναι μονόδρομος και πρέπει να επιλέξει παλμικά

συστήματα. Η FRONIUS έχει 2 τέτοια Compact συστήματα. Το πιο οι-

κονομικό είναι η TransSteel 3000 C PULSE με 300 Α και το αμέσως

επόμενο η TPS 270i C PULSE με 270 Α με ακριβότερη τιμή και με πε-

ρισσότερα πλεονεκτήματα, όπως τη χρήση τεχνολογίας SpeedNet με

μεγαλύτερες ταχύτητες συγκόλλησης και δυνατότητες αναβάθμισης

με λογισμικά εξελιγμένου παλμικού τόξου. Η κάθε πλατφόρμα παρέχει

διαφορετικά χαρακτηριστικά και τεχνολογίες και γι αυτό έχουν δια-

φορετικές τιμές. Παρακάτω τα βασικότερα χαρακτηριστικά: 

TransSteel 3000 C PULSE
Συγκόλληση MIG/MAG (Παλμοί για ποιότητα
χωρίς πιτσίλισμα) 
• Δυνατότητα παλμικής συγκόλλησης με ρεύμα 300 Α και επιπλέον

διπλούς παλμούς. 

• Μπορεί να φέρει τσιμπίδα με option δυνατότητα ανεβοκατεβάσματος

των Amper από την λαβή μέσω διακόπτη UP/DOWN

• Φέρει τις περισσότερες συνεργειακές γραμμές σε σύγκριση με άλ-

λους κατασκευαστές. Για χάλυβα, αλουμίνιο, ανοξείδωτο και χαλκό. 

• Για κουλούρες σύρματος διαμέτρου 0.8 / 0,9 / 1,0 / 1,2

• Για κουλούρες διαμέτρου D200 & D 300. 

• Για συγκόλληση χάλυβα με σύρμα χωρίς ανάγκη αερίου προστα-

σίας

• Συγκόλληση με Spot και Stitch λειτουργία.

Συγκόλληση TIG (Ποιότητα και οπτική εμφάνιση) 
• Συγκόλληση TIG με έναυση LiftArc

• Συγκόλληση TIG με παλμορεύματα

• Συγκόλληση TIG με λειτουργία TAC για πολύ λεπτά ελάσματα

• Συγκόλληση με το αέριο εσωτερικά της μηχανής με ηλεκτροβαλ-

βίδα

• Τσιμπίδα με δυνατότητα ανεβοκατεβάσματος των Amper από την

λαβή.

Συγκόλληση Ηλεκτροδίου (Ανεξαρτησία) 
• Δυνατότητα συγκόλλησης με ρεύμα 300 Α

• Συγκόλληση ηλεκτροδίων για παραγωγή διαμέτρου 1,5 – 6 χιλιο-

στών 

• Συγκόλληση ηλεκτροδίου με ιδανική έναυση χωρίς κίνδυνο «κολ-

λήματος» του ηλεκτροδίου.

TPS 270i C PULSE
Συγκόλληση MIG/MAG 
(Παλμοί για ποιότητα χωρίς πιτσίλισμα) 
• Δυνατότητα παλμικής συγκόλλησης με ρεύμα 270 Α και επιπλέον

διπλούς παλμούς. 

• Μπορεί να φέρει τσιμπίδα με option δυνατότητα ανεβοκατεβάσματος

των Amper από την λαβή μέσω διακόπτη UP/DOWN και τσιμπίδα

Jobmaster για επιλογή 1000 εργασιών. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις
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• Φέρει όλες τις συνεργειακές γραμμές για χάλυβα, αλουμίνιο, ανο-

ξείδωτο και χαλκό και κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζονται γραμμές

για ειδικά κράματα. 

• Για κουλούρες σύρματος διαμέτρου 0.8 / 0,9 / 1,0 / 1,2

• Για κουλούρες διαμέτρου D200 & D 300. 

• Για συγκόλληση χάλυβα με σύρμα χωρίς ανάγκη αερίου προστα-

σίας

• Συγκόλληση με PMC (Puls Multi Control), LSC (Low Spatter Control),

Spot και Stitch λειτουργία.

Συγκόλληση TIG (Ποιότητα και οπτική εμφάνιση) 
• Συγκόλληση TIG με έναυση LiftArc

• Συγκόλληση TIG με παλμορεύματα

• Συγκόλληση TIG με λειτουργία TAC για πολύ λεπτά ελάσματα

• Συγκόλληση με το αέριο εσωτερικά της μηχανής με ηλεκτροβαλ-

βίδα

• Τσιμπίδα με δυνατότητα ανεβοκατεβάσματος των Amper από την

λαβή.

Συγκόλληση Ηλεκτροδίου (Ανεξαρτησία) 
• Δυνατότητα συγκόλλησης με ρεύμα 270 Α

• Συγκόλληση ηλεκτροδίων για παραγωγή διαμέτρου 1,5 – 6 χιλιο-

στών 

• Συγκόλληση ηλεκτροδίου με ιδανική έναυση χωρίς κίνδυνο «κολ-

λήματος» του ηλεκτροδίου.

ΑΝΤΟΧΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ
Τα συστήματα Compact της FRONIUS έχουν σχεδιαστεί και κατα-

σκευαστεί με γνώμονα την αντοχή και την απροβλημάτιστη λειτουργία.

Είναι δοκιμασμένα στις χειρότερες συνθήκες για να αποδίδουν στο

μέγιστο αυτά που υπόσχονται. Τα τεστ αντοχής που έχουν περάσει,

είναι πολύ απαιτητικά και το απο-

τέλεσμα που τελικά προσφέρουν

ανταποκρίνεται άριστα στις προσ-

δοκίες των χρηστών τους. Μερι-

κές από τις προδιαγραφές τους

είναι ότι μπορούν να λειτουργή-

σουν ακόμα και υπό βροχή 60

μοιρών, είναι συμβατά με γεννήτριες, λειτουργούν με αυξομειώσεις

στις τάσεις του ρεύματος και μπαλαντέζες εκατό μέτρων χωρίς απώ-

λειες και λειτουργούν άνετα σε πολύ ζεστά και σε πολύ ψυχρά κλίματα.

Γι αυτό το λόγο, προσφέρονται  με αρχική εγγύηση 3 ΧΡΟΝΩΝ και δυ-

νατότητα επέκτασής τους στα 5 ΧΡΟΝΙΑ.

FRONIUS MIG/MAG Compact! Μια δοκιμή συγκόλλησης από τον οίκο

θα σας πείσει! Κλείστε ραντεβού σήμερα κιόλας, για να δείτε με τα

μάτια σας τι χάνατε έως σήμερα!

MIG/MAG Compact
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Η Steelburner κλείνει με μεγάλη επιτυχία
το 2020 με δύο νέες εγκαταστάσεις 

παντογράφων τεχνολογίας πλάσματος

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις

page 66

Εγκατάσταση παντογράφου
της νέας σειράς Steelburner
Atlas στην εταιρεία ΧΡΥΣΑΦΗΣ
Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ.
Η επιχείρηση ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ

δραστηριοποιείται για περισσότερο από 3 δε-

καετίες στο χώρο της κατασκευής μηχανολο-

γικού εξοπλισμού.  Κατασκευάζει γεωργικα

μηχανηματα, κατασκευαζει  και εγκαθιστά

βιομηχανικες εγκαταστασεις παντος τυπου,

μηχανήματα εκκοκκιστηρίων και απορροφη-

τήρες όλων των μεγεθών, κυκλώνια, καθώς

επίσης αεραγωγούς και σωληνώσεις για αε-

ρομεταφορά. Η γνώση και η πολυετής εμπει-

ρία στη μελέτη και εφαρμογή όλων των

παραπανω, δίνει τη δυνατότητα στην επιχεί-

ρηση να δημιουργεί και εγκαθιστά πληθώρα

εφαρμογών. Η επιχείρηση έχει περατώσει

συστήματα αερομεταφοράς υλικών σε εργο-

στάσια ζωοτροφών, μονάδες επεξεργασίας

δημητριακών, καθώς και άλλες βιομηχανίες.

Η συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας, και η

αναγκη για μεγαλη παραγωγικοτητα  υψηλη

ακριβειας και υψηλη ποιοτητα, την οδηγησε

στο να επενδυσει στον παντογράφο Steel-

burner Atlas 4020. Ο παντογραφος αυτος

είναι εξοπλισμενος με την υπερσύγχρονη

πηγή πλάσματος XDefinition της Hypertherm

XPR170. Οι ωφέλιμες διαστάσεις κοπης του

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

Εγκατάσταση παντογράφου της νέα

σειράς Steelburner Atlas στην εταιρεία

ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΦΗΣ.
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μηχανηματος είναι 4000mm X 2000mm, η ταχυτητα κοπης ειναι με-

γαλη, η ποιοτητα τομης ειναι απλα καταπληκτικη ενώ το μέγιστο πάχος

κοπής υπερβαίνει τα 50mm. 

Εγκατάσταση παντογράφου της νέα ανανεωμέ-
νης ελαφριάς σειράς Steelburner Atlas LITE στην
εταιρεία Π. ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Ο.Ε.
Η Π. ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Ο.Ε. για περισσότερα από 35 χρόνια εξειδικεύεται

στην κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού και εξαε-

ρισμού στο βόρειο Αιγαίο.

Επενδύοντας συνεχώς σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανολογικό

εξοπλισμό, εξοπλίζεται τωρα με τόν υπερσύχρονο, παντογράφο κοπής

πλάσματος Steelburner της σειράς Atlas LITE 3015. 

Η Atlas LITE είναι η ελαφρύτερη σειρά μηχανημάτων κοπής της Steel-

burner, με εξαιρετικές ωστόσο δυνατότητες και τη γνωστή αδιαπραγ-

μάτευτη ποιότητα κατασκευής όλων των μηχανημάτων Steelburner.

Είναι ιδανική για την κατασκευή μεταλλικων εξαρτημάτων, μηχανη-

ματων εξαερισμού και αεραγωγών, με ιδιαίτερη ευκολία, ακριβεια

και ταχύτητα. Τα μηχανήματα Atlas LITE είναι αυτά που εδραίωσαν τη

Steelburner στην Ελλάδα με δεκάδες εγκαταστάσεις από το 1997. Το

2020 η σειρά Atlas LITE, ανανεώνεται για μία ακόμη φορά και γίνεται

πιο γρηγορότερη, πιο ευέλικτη και ευκολότερη στη χρήση.

Ο εξοπλισμός της ελληνικής βιομηχανίας με μηχανήματα υψηλής τε-

χνολογίας και μάλιστα ελληνικής κατασκευής σε ένα δύσκολο έτος

όπως το 2020 είναι γεγονός ιδιαίτερα ελπιδοφόρο για την ελληνική

αγορά από μόνο του. Ευχόμαστε το 2021 να είναι ακόμα πιο επιτυχη-

μένο και για τους έλληνες κατασκευαστές που ειναι αυτοι που εξα-

σφαλιζουν το μέλλον της Ελλάδας και που αξιζει να τους

υποστηριζουμε.

παντογράφοι πλάσματος
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Εγκατάσταση παντογράφου της νέα ανανε-

ωμένης ελαφριάς σειράς Steelburner Atlas

LITE στην εταιρεία Π. ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Ο.Ε.

Η νέα σειρά Steelburner Atlas στην εταιρεία ΧΡΥΣΑΦΗΣ Β.

ΧΡΥΣΑΦΗΣ.
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Η
Έκθεση METAL MACHINERY η

επαγγελματική έκθεση για τα μηχα-

νήματα και τις τεχνολογίες επεξερ-

γασίας μετάλλου, τον βιομηχανικό

εξοπλισμό και τη βιομηχανική υπεργολαβία,

επανέρχεται με αυξημένη δυναμική για τη βιο-

μηχανία, από τις 5 έως τις 7 Νοέμβριου 2021

ανοίγοντας τις πύλες της για όλους τους επαγ-

γελματίες  του κλάδου, στο Metropolitan Expo,

στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. 

Η έκθεση θα συγκεντρώσει για 3 ημέρες, όλη

την αγορά καθώς αναμφισβήτητα αποτελεί το

κέντρο των τεχνολογικών εξελίξεων. Η με-

γάλη επιτυχία της πρώτης έκθεσης, τον Νο-

έμβριο του 2018 και το μεγάλο ενδιαφέρον

που συγκεντρώνεται από την αγορά γύρω

από την έκθεση METAL MACHINERY 2021,

γέννησε προσδοκίες και απαιτήσεις για τη δη-

μιουργία μίας ακόμη πιο πλήρους και ολο-

κληρωμένης διοργάνωσης τον Νοέμβριο του

2021, για τη βιομηχανία. Μία βιομηχανία που,

σταθερά και ώριμα, αλλάζει εποχή!

Η METAL MACHINERY 2021 είναι η έκθεση

με την πληρέστερη γκάμα σε αυτοματισμούς,

εργαλεία, μηχανές συγκόλλησης, κοπτικά ερ-

γαλεία, μεταφορικά μέσα, ρουλεμάν, φίλτρα,

χάλυβες κλπ, υπόσχεται να συμβάλλει στην

ανάδειξη  του πιο σύγχρονου εξοπλισμού με

όλες τις τελευταίες εξελίξεις και καινοτομίες

στον τομέα των μηχανημάτων, της επεξεργα-

σίας μετάλλου αλλά και του βιομηχανικού

εξοπλισμού και της βιομηχανικής υπεργολα-

βίας.

Η Metal Machinery 2021 θα πραγματοποιηθεί

σε 2 αίθουσες, στην αίθουσα 1 θα παρουσια-

στούν εταιρείες και μηχανήματα για την επε-

ξεργασία μετάλλου και στην αίθουσα 2 θα

παρουσιαστούν εταιρείες και μηχανήματα

βιομηχανικού εξοπλισμού. 

Επίσης, θα δοθεί έμφαση σε δύο πυλώνες

του κλάδου. O πρώτος αφορά στην προ-

ώθηση της βιομηχανικής υπεργολαβίας και

του βιομηχανικού εξοπλισμού και στο πόσο

σημαντική είναι η δημιουργία και ανάπτυξη

δικτύων συνεργασίας μεταξύ, εγχώριων και

μη, παραγωγικών μονάδων. 

Ο δεύτερος άπτεται της προσέγγισης  του In-

dustry 4.0, δηλαδή η τρέχουσα τάση της αυτο-

ματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων

στις τεχνολογίες παραγωγής, η οποία αναφέ-

ρεται συνήθως και ως η τέταρτη βιομηχανική

επανάσταση. Η τάση αυτή όλο και περισσό-

τερο φαίνεται να κερδίζει έδαφος, καθώς αν-

τιμετωπίζεται πλέον από τον κλάδο ως ευκαι-

ρία εξέλιξης για τη βιομηχανία. Από την

εφαρμογή του industry 4.0 επηρεάζεται η βιο-

μηχανική παραγωγή στην καθημερινότητά της

και κατ’ επέκταση – ποια βήματα πρέπει να

ακολουθήσουν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις,

έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν τις νέες δυνατό-

τητες που τους προσφέρει ο «νέος» βιομηχα-

νικός αυτοματισμός ( Connected Automation

). Οι προκλήσεις που εμφανίζονται γύρω από

την ψηφιακή παραγωγή μπορούν να αποβούν

πολύ σημαντικές για την εξέλιξη και ώθηση

της ελληνικής βιομηχανίας.

Ταυτότητα
Η METAL MACHINERY 2021 διοργανώνεται

από τις εταιρείες ROTA AE και TEXPO AE, με

την υποστήριξη του ΣΕΚΕΜ (Πανελλήνιο Σύν-

δεσμο Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Μη-

χανημάτων Επεξεργασίας Μετάλλου, Κοπής

και Συγκόλλησης) 

Η έκθεση METAL MACHINERY
5-7 Νοεμβρίου του 2021!
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ METAL MACHINERY 2021

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ειδήσεις & Νέα
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Εκπαίδευση Καινοτομία Έρευνα και Ανάπτυξη

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων παρέχει Υπηρεσίες Εκπαί-

δευσης με στόχο το Εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό

στον τομέα της βιομηχανίας, σχεδόν εδώ και δέκα χρόνια. Η τερά-

στια ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, η εισαγωγή νέων υλικών

και τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας, είτε

αφορούν την εκπαίδευσή μας είτε την εργασία μας, και γενικότερα

τον τρόπο ζωής μας, κατέστησαν ως επιτακτική ανάγκη την αναπρο-

σαρμογή του τομέα της εκπαίδευσης στα νέα δεδομένα και βέβαια

τον πλήρη συγχρονισμό μας σε θέματα καινοτομίας, έρευνας και

ανάπτυξης.

Ο προσανατολισμός των Ελληνικών εταιρειών στον κλάδο της έρευ-

νας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων, βελτιωμένων λειτουργιών

παραγωγής αλλά και την μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του πρώτου στα-

δίου της μελέτης και του σχεδιασμού, είναι ακόμα σε πρώιμη φάση.

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες δυσκολεύονται και διστάζουν να

επενδύσουν στην έρευνα για μια βελτιωμένη υπηρεσία, σκεπτόμε-

νοι το περιοδικό αυξημένο κόστος του προϊόντος τους και συνήθως

μη υπολογίζοντας την μακροχρόνια κερδοφόρα επένδυση της επι-

χείρησής τους.

Ένας από τους ρόλους και τους στόχους του Ελληνικού Ινστιτούτου

Συγκολλήσεων, είναι ακριβώς αυτή η Ανάπτυξη, που επενδύει στην

Καινοτομία μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού, των νέων

ιδεών χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα. Σε συνεργασία με

τους Φορείς του Εξωτερικού - International Institute of Welding και

European Welding Federation-, των οποίων αποτελεί αποκλειστικό

εξουσιοδοτημένο εθνικό φορέα και θέλοντας να συμβάλλει ενεργά

στο Διεθνές Σύστημα της Εκπαίδευσης  και της Πιστοποίησης του

προσωπικού που εμπλέκεται με τη Διεργασία της Συγκόλλησης, τα

μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων έθεσαν επισήμως

την υποψηφιότητά τους στα Διεθνή  Working Groups που ενασχο-

λούνται ακριβώς με τα θέματα Εκπαίδευσης Καινοτομίας Έρευνας

και Ανάπτυξης.

Η Ελληνική πρόταση, που στηρίχτηκε σε Εθνικές έρευνες βασιζό-

μενες στα αναμενόμενα ποσοστά επενδύσεων στη χώρα μας και σε

ένα καθοριστικό Σχέδιο Δράσης κινητοποίησης των Ελληνικών

Εταιρειών, έγινε δεκτή ομόφωνα κατατάσσοντας το Ελληνικό Ινστι-

τούτο Συγκολλήσεων τον πρώτο Φορέα που αντιπροσωπεύει τη

χώρα μας στα εν λόγω ζητήματα σε Διεθνές Επίπεδο.

Πιο Συγκεκριμένα το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων συμμετέ-

χει:

IIW Working Group Regional Activities – Με στόχο την προβολή της

Χώρας μας ως τον ιδανικό επενδυτικό προορισμό του Βιομηχανι-

κού Τομέα.

IAB Working Group 4a- Companies and Personnel Certification

System- Με στόχο την πλήρη αναβάθμιση της καταλληλότητας των

εταιρειών και του απασχολούμενου προσωπικού στα θέματα Διερ-

γασιών Συγκόλλησης σε τρείς βασικούς βιομηχανικούς τομείς, των

μεταλλικών κατασκευών που αφορούν τις εργασίες Πολιτικού Μη-

χανικού ( γέφυρες, κτήρια κτλ.), των σωληνογραμμών, και των δο-

χείων πίεσης.

IAB Working Group 7a- Welded Structure Designers Guidelines-

Με στόχο να εισάγει στην Ελληνική πραγματικότητα τη φάση του

Σχεδιασμού και της Μελέτης πριν το στάδιο της κατασκευής και

παραγωγής, ως μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που παρέχεται στη

Βιομηχανία.

EWF Working Unit 12a- Virtual Welding Training System – Με

στόχο την αναβάθμιση και προσαρμογή της εκπαίδευσης με τη ση-

μερινή εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών.

Οι νέες ιδέες, οι σύγχρονες μέθοδοι και η νέα φιλοσοφία στην εκ-

παίδευση εφαρμόζονται σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του

Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, με τα μέλη του να βρίσκονται

στην πρώτη γραμμή, συμμετέχοντας ενεργά και παίρνοντας καθορι-

στικές αποφάσεις για το Διεθνές Σύστημα Εκπαίδευσης και Πιστο-

ποίησης Προσωπικού και Εταιρειών που εμπλέκονται με τη

Συγκόλληση.
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BG Soft… Προσομοίωση
Στραντζαρίσματος
METALLICA GIZELIS: αυξήστε την παραγωγικότητα 

& διασφαλίστε την ποιότητα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Παρουσιάσεις
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Υπάρχουν πολλές παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο

στραντζάρισμα, εάν δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε χρόνο και κατ’ επέ-

κταση χρήμα, που οφείλεται σε λανθασμένους υπολογισμούς.

Η παλαιότερη γενιά χειριστών με την πολύχρονη εμπειρία, συνήθιζαν

να βρίσκουν λύσεις μέσω της πρακτικής οδού, δοκιμάζοντας διάφο-

ρες εναλλακτικές ακολουθίες κατευθείαν στην στράντζα και επιλέγον-

τας αυτή που προσέγγιζε καλύτερα το αποτέλεσμα. 

Η διαδικασία αύτη όμως τις περισσότερες φορές παίρνει αρκετό χρόνο

δεσμεύοντας το μηχάνημα και σπαταλώντας υλικό. Σήμερα οι απαι-

τήσεις της αγοράς, σε σχέση με το παρελθόν έχουν, αλλάξει. Περί-

πλοκα σχέδια, νέα υλικά, αυστηρά ποιοτικά πρότυπα και μεγάλος

ανταγωνισμός, είναι μερικές από τις προκλήσεις που καλείται να αν-

τιμετωπίσει η  γενιά των νέων χειριστών. 

Η φαινομενικά μικρότερη εμπειρία, των νέων χειριστών, αντισταθμί-

ζεται πολύ εύκολα από την υψηλή εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες

τεχνολογίες. 

Στη σύγχρονη εποχή η χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προσομοί-

ωσης όπως το BG Soft βρίσκουν ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση

από τους νέους επαγγελματίες του χώρου, προσφέροντας στην εργα-

λειοθήκη τους ένα σημαντικό σύμμαχο που μπορεί να τους δώσει

πραγματικές λύσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όποιος εμπλέκεται

με τη διαδικασία διαμόρφωσης γνωρίζει ότι ένα από τα πρώτα προ-

βλήματα που έχει να αντιμετωπίσει είναι η εύρεση των διαστάσεων

κοπής, για τον υπολογισμό των οποίων θα πρέπει να είναι γνωστές

τόσο οι παράμετροι του υλικού, όσο και οι παράμετροι των εργαλείων

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

Γράφει ο

Σωτήρης Μπράχος 

Μηχ. Πωλήσεων

METALLICA GIZELIS
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(τάκοι/μαχαίρια) που θα χρησιμοποιηθούν.

Στη συνέχεια θα πρέπει να αναγνωρίσει την

ακολουθία των πατημάτων, ώστε να αποφύγει

τυχόν συγκρούσεις του τεμαχίου με τα εργα-

λεία ή την ίδια την στράντζα, να δημιουργήσει

σταθμούς εργασίας για τον περιορισμό του

χρόνου διαμόρφωσης στο ελάχιστο και τέλος

να προγραμματίσει την μηχανή.

Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που το

πρόβλημα μοιάζει σπαζοκεφαλιά αφού οι

σχεδιαστές τις περισσότερες φορές σχεδιά-

ζουν μη λαμβάνοντας υπόψη, τους περιορι-

σμούς που τίθενται κατά τη διαδικασία

στραντζαρίσματος, και θεωρώντας ότι όλες οι

διαμορφώσεις είναι εφικτές, ειδικά αν δεν

εμπλέκονται καθόλου στη διαδικασία παρα-

γωγής.

Το κενό μεταξύ σχεδιασμού και παραγωγής

έρχεται να καλύψει το καινοτόμο λογισμικό

προσομοίωσης στρανταρίσματος BG Soft. Με

το BG Soft o σχεδιαστής μπορεί να αναγνω-

ρίσει αν το αντικείμενο που έχει σχεδιάσει

μπορεί να παραχθεί με τον υπάρχοντα μηχα-

νολογικό εξοπλισμό και τα μέσα που διαθέτει

η επιχείρηση, ενώ από την άλλη ο χειριστής

μπορεί να αναγνωρίσει τους περιορισμούς

που τίθενται κατά τη διαμόρφωση, να επιλέξει

τα σωστά εργαλεία και να δημιουργήσει το

πρόγραμμα στραντζαρίσματος για τη μηχανή

σε πολύ σύντομο χρόνο.

Το BG soft δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας

σχεδίων που έχουν παραχθεί από όλα τα σχε-

διαστικά προγράμματα αρκεί να είναι σε μια

από τις παρακάτω αναγνωρίσιμες μορφές 2D

(DXF), 3D (STEP/IGES). Διαθέτει ενσωματω-

μένη βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει τους πε-

ρισσότερους κατασκευαστές μηχανών και

εργαλείων. Με αυτό τον τρόπο ο κάθε χρή-

στης μπορεί να εισάγει ακριβώς τον τύπο της

μηχανής  και τα διαθέσιμα εργαλεία που δια-

θέτει και το πρόγραμμα αυτόματα να επιλέξει

τον ιδανικό συνδυασμό για την πραγματοποί-

ηση της διαμόρφωσης. Στην συνέχεια το BG

Soft θα υπολογίσει όλους τους δυνατούς συν-

δυασμούς της σειράς πατημάτων πραγματο-

ποιώντας ρεαλιστικό έλεγχο συγκρούσεων,

θα δημιουργήσει το NC πρόγραμμα για την

επιλεγμένη μηχανή και θα εκτυπώσει αναλυ-

τική αναφορά (report), με όλες τις λεπτομέ-

ρειες που χρειάζεται ο χειριστής, για την

αποτελεσματικότερη εργασία του. 

Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις που τα δια-

θέσιμα εργαλεία δεν είναι κατάλληλα για την

πραγματοποίηση της διαμόρφωσης, το BG

Soft μπορεί να προτείνει τον ιδανικό συνδυα-

σμό τάκου και μαχαιριού μέσα από μια σειρά

τυποποιημένων εργαλείων που περιλαμβάνει

τους περισσότερους κατασκευαστές. Με αυτό

τον τρόπο η αγορά καινούργιων εργαλείων

μπορεί να γίνει με ασφαλέστερα κριτήρια επι-

λογής, καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες

της επιχείρησης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί η δυνατότητα

επέκτασης του BG Soft στη διαχείριση και των

υπόλοιπων διεργασιών όπως η κοπή (laser,

παντογράφος) και η διάτρηση (punching)

προσφέροντας με αυτό τον τρόπο μια ολοκλη-

ρωμένη λύση στη διαχείριση έργων στον

τομέα της επεξεργασίας λαμαρίνας, σε ένα φι-

λικό και εύχρηστο  περιβάλλον.

Με το BG Soft η διαδικασία παραγωγής όλων

των προϊόντων αποθηκεύεται σε ηλεκτρονική

μορφή και αποτελεί παρακαταθήκη για την

επιχείρηση. Έτσι η παραγωγή τυποποιείται

και ακολουθείται πάντα η ίδια διαδικασία ανε-

ξάρτητα από τον χειριστή, με άμεσο αποτέλε-

σμα τη διασφάλιση της ποιότητας του τελικού

προϊόντος. 

BG Soft
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MICROSOL: 
ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FIBER
LASER ΤΗΣ BODOR
Εγκατάσταση fiber laser τύπου P3015 3kw

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ειδήσεις & Νέα
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Η
εταιρεία μας εγκατέστησε επιτυχώς ένα μηχάνημα

κοπής fiber laser τύπου P3015 3 kw του οίκου

Bodor, σε εταιρεία παραγωγής εξαρτημάτων.

Πρόκειται για ένα μηχάνημα κοπής λέιζερ οπτικής ίνας, με ωφέ-

λιμες διαστάσεις κοπής 3000x1500 mm. Η πηγή του λέιζερ είναι

της διεθνώς αναγνωρισμένης εταιρίας IPG, με ισχύ 3kW και δυ-

νατότητα κοπής 18mm μαύρη λαμαρίνα και 8mm ανοξείδωτη. 

Τα Servo μοτέρ που είναι υπεύθυνα για την κίνηση της μηχανής

στους άξονες, είναι της γνωστής Ιαπωνικής εταιρίας

YASKAWA. Επίσης όλα τα επιμέρους κομμάτια που συνθέτουν

την μηχανή, είναι γνωστών οίκων του εξωτερικού(HIWIN, IPG,

SMC κ.α) χαρίζοντας στην μηχανή αξιοπιστία, καλή λειτουργία

και υψηλή ακρίβεια σε βάθος χρόνου.

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο της μηχανής που έχει υιοθετή-

σει η Bodor για όλα τα μηχανήματα της είναι το χυτό τραπέζι

που εγγυάται υψηλή ακρίβεια ακόμη και μετά από πολλά χρό-

νια λειτουργίας.  

Ο έλεγχος της μηχανής, γίνεται μέσα από το σύστημα BodorPro

το οποίο έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για μηχανήματα κοπής

λέιζερ, μαζί με το οποίο παρέχεται και το λογισμικό BodorNest-

ing για την εύκολη κατανομή των κομματιών στο φύλλο της λα-

μαρίνας. Το μηχάνημα επίσης διαθέτει δεύτερο τραπέζι για την

απρόσκοπτη λειτουργία της κατά την φόρτωση και την αποφόρ-

τωση των υλικών.

Bodor 
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Χαρακτηριστικά Bodor P3015

Working area 3.000x1500mm

Guides Liner guidelines HIWIN

Racks, Drives high-precision racks on both 

axes, double side driven gantry

Drive motors AC-Servos YASKAWA

Positioning speed 140 m/min

Acceleration 1,5G

Stroke of Z axis 150 mm

Acceleration in Z axis 0,75 G

Positioning accuracy 0,05 mm

Repositioning accuracy 0,03 mm

Time of changing pallets 10 seconds

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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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. 

WILSON TOOL: 
ΤΩΡΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΣΕ THICK TURRET
PUNCHING

Γράφει η

Γεωργία Σέμπου της εταιρείας MASTER TOOLS,

αντιπρόσωπος της WILSON TOOL

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020
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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
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18 Ιανουαρίου 2021 – Η πρώτη ανακατα-
σκευασμένη αμαξοστοιχία ETR470 Pendolino
έφτασε στην Θεσσαλονίκη, εγκαινιάζοντας
έτσι τα τρένα υψηλών ταχυτήτων στην Ελ-
λάδα. Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιείται
από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την κύρια εταιρεία παρο-
χής σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελ-
λάδα, με την οποία η Alstom διατηρεί
συνεργασία για την αναβάθμιση του μηχανο-
στασίου, καθώς επίσης την επεμβατική συν-
τήρηση στα τρένα υψηλής ταχύτητας στην
Ελλάδα, που αφορούν συνολικά πέντε αμα-
ξοστοιχίες Pendolino. Οι δυο συμφωνίες της
εταιρείας με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ υπεγράφησαν τον
Μάρτιο 2020 για την ανακαίνιση μηχανοστα-
σίου και τον Ιούνιο 2020 για τις υπηρεσίες
ανακατασκευής και συντήρησης στις αμαξο-
στοιχίες, με την αξία τους να φτάνει περίπου
τα 40 εκ. ευρώ.  

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν έργα εκσυγ-
χρονισμού του μηχανοστασίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
στη Θεσσαλονίκη και υπηρεσίες επεμβατικής
συντήρησης για πέντε αμαξοστοιχίες υψηλής
ταχύτητας ETR470 Pendolino της Alstom.
Τους τελευταίους μήνες έχουν ήδη πραγμα-
τοποιηθεί εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης
στο μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο
διαθέτει πλέον όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό
για την υποστήριξη των λειτουργιών συντή-
ρησης. Τα τρένα έχουν επίσης ανακαινιστεί
και εκσυγχρονιστεί πλήρως από την Alstom,
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Sav-
igliano. Έπειτα από μια εκτεταμένη διαδικασία
αναβάθμισης, οι αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ, θυγατρικής πλέον της Ιταλικής Fer-
rovie dello Stato Italiane Group (FSI), θα
διαθέτουν βελτιωμένα και μοντέρνα χαρα-
κτηριστικά, όπως σηματοδότηση ETCS, δυνα-
τότητες σύνδεσης Wi-Fi και νέα Συστήματα
Ενημέρωσης Επιβατών (PIS – Passenger In-
formation Systems).

Το πρώτο τρένο Pendolino αναμένεται να ξε-
κινήσει τα πρώτα του δρομολόγια μεταξύ
Αθήνας και Θεσσαλονίκη από τον Μάρτιο του
2021.  

«Η έλευση των τρένων υψηλής ταχύτητας
στην Ελλάδα αποτελεί ένα μεγάλο επίτευγμα
για την Alstom, αλλά και για τον πελάτη μας

και τις προσπάθειές του για τον εκσυγχρονι-
σμό των σιδηροδρομικών μεταφορών στη
χώρα. Αυτό το έργο έρχεται να επιστεγάσει
την μακρόχρονη παρουσία της Alstom στην
Ελλάδα,» δήλωσε ο κ. Σταύρος Βλάχος, Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της Alstom στην Ελ-
λάδα.

Η προσθήκη τρένων υψηλής ταχύτητας απο-
τελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες στο
πλάνο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να μειώσει τον χρόνο
του ταξιδιού στο κύριο άξονα μεταξύ Αθήνας
και Θεσσαλονίκης από πάνω από 4 ώρες σε
περίπου 3 ώρες, κατόπιν και της ολοκλήρω-
σης των έργων αναβάθμισης στο σιδηροδρο-
μικό δίκτυο.  

«Η έναρξη δρομολογίων υψηλής ταχύτητας
στην Ελλάδα, με τη συμβολή των αναβαθμι-
σμένων τρένων της Alstom, αποτελεί μέρος
της στρατηγικής μας προκειμένου να προ-
σφέρουμε βελτιωμένη εμπειρία στον επιβάτη,
καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και μειωμένο
χρόνο ταξιδιού σε ένα ιδιαίτερα δημοφιλές
δρομολόγιο. Επιπλέον, η αναβάθμιση του μη-
χανοστασίου μας στη Θεσσαλονίκη στο πλαί-
σιο αυτό, θα το μετατρέψει σε ένα από τα πιο
σύγχρονα και τελευταίας τεχνολογίας μηχα-

νοστάσια στην Νοτιοανατολική Ευρώπη»,
σχολίασε ο Καθηγητής Φίλιππος Τσαλίδης,
Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Τα υπόλοιπα τέσσερα τρένα αναμένεται να
παραδοθούν στη ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη
μέχρι το φθινόπωρο του 2021.

Η σειρά τρένων υψηλών ταχυτήτων Avelia
της Alstom απαρτίζεται από τρία προϊόντα
ναυαρχίδες, τα Pendolino, Euroduplex και
AVG, τα οποία διαθέτουν συνολικά 35 χρόνια
εμπειρίας σε εμπορικές εφαρμογές. Το τρένο
υψηλής ταχύτητας Avelia Pendolino έχει πι-
στοποιηθεί από 14 χώρες και περισσότερες
από 520 αμαξοστοιχίες έχουν πωληθεί σε
χώρες όπως οι Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βα-
σίλειο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία και Κίνα.  
Το τρένο Pendolino, τμήμα της σειράς τρένων
υψηλής και υπερ-υψηλής ταχύτητας Avelia,
αποτελεί μια ευέλικτη και διαλειτουργική
λύση σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών
για υψηλής ταχύτητας και συμβατικές γραμ-
μές, με ταχύτητα που φτάνει έως και τα 250
χιλ./ώρα.

Ένα από τα πλέον δημοφιλή τρένα υψηλής τα-
χύτητας στον κόσμο και με πραγματικά δια-
συνοριακά χαρακτηριστικά, το Pendolino
ενσωματώνει τις τέσσερις δεκαετίες εμπει-
ρίας της Alstom στο κλάδο των τρένων αυτού
του είδους. Η επιτυχία του προέρχεται πρω-
τίστως από την αρθρωτότητα και ευελιξία του.
Το Pendolino μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε
ανάγκη μέσα από διευρυμένη ευελιξία στη
διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, την
παροχή ισχύος, το περιτύπωμα και την ανάρ-
τηση. Επιτρέπει στους επιβάτες να ταξιδεύουν
με άνεση, χάρη τις υπηρεσίες εστίασης και
στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους για
παιδιά, τους ευρύχωρους διαδρόμους και τις
κλίμακες επικοινωνίας που προσφέρουν άρι-
στη προσβασιμότητα και άνεση, τα συστήματα
ενημέρωσης επιβατών και τα μεγάλα, πανο-
ραμικού τύπου παράθυρα που προσφέρουν
άπλετο φυσικό φως και απρόσκοπτη θέα
στους επιβάτες. Η παραγωγή του Pendolino
γίνεται κατά κύριο λόγο στο εργοστάσιο της
Alstom στη περιοχή του Savigliano στην Ιτα-
λία.

Τα πρώτα τρένα υψηλής 
ταχύτητας φτάνουν στην Ελλάδα

Η Alstom παρέχει υπηρεσίες ανακατασκευής και συντήρησης στις αμαξοστοιχίες

Pendolino και αναβάθμισης μηχανοστασίου στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ
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ΚΎΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Τα πρώτα τρένα υψηλής ταχύτητας σε λει-

τουργία στην Ελλάδα

• Το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες ανακα-

τασκευής και συντήρησης 5 τρένων Pendo-

lino και εκσυγχρονισμού μηχανοστασίου

•  Συμφωνία ύψους 40 εκ. ευρώ

• Ταχύτητα έως και 250 χλμ./ώρα
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H εταιρεία ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ έχει 60 χρόνια δραστηριότητας στον βιομη-

χανικό χώρο με στόχο την ασφάλεια, την ποιότητα και την καλύτερη

εξυπηρέτηση των πελατών της. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω των

εταιρειών ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΕΡΙΑ & Roussakis Supplies.

Η εταιρεία ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΕΡΙΑ έχει δυνατότητα διάθεσης όλων των

Βιομηχανικών Ιατρικών Αερίων και Ειδικών Μειγμάτων σε αέρια ή

υγρή μορφή, με παράδοση αυθημερόν με οχήματα της εταιρείας μας.

Η εταιρεία Roussakis Supplies, δραστηριοποιείται στον τομέα Βιο-

μηχανικού Ναυτιλιακού Εξοπλισμού και ειδών ΜΑΠ, εκπροσωπών-

τας μερικές από τις παρακάτω κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους:

BINZEL – EWM – WELDAS – OPTREL – SFE – IBEDA – ZINSER –

VULKAN – TOYO – EUROBOOR , κ.α. με διαθέσιμη σχεδόν πλήρη

παρακαταθήκη προϊόντων.

Με την ευκαιρία αυτής της δημοσίευσης η Roussakis Supplies θέλει

να μοιραστεί μαζί σας και να σας ευχαριστήσει που με την εμπιστο-

σύνη σας για τα προϊόντα Abicor Binzel, του μεγαλύτερου κατασκευα-

στή τσιμπίδων στο κόσμο για   MIG – TIG – PLASMA – ROBOT,

κέρδισε τα παρακάτω βραβεία:

• Βραβείο Marketing Activities ( για τις ενέργειες προώθησης των

προϊόντων της) 

• Βραβείο Top Product Portfolio ( για την ποικιλία - διαθεσιμότητα

των προϊόντων Binzel ) 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη, και υποσχόμαστε να συνεχί-

σουμε το ίδιο δυναμικά και στη συνέχεια!

Εταιρεία ROUSSAKIS

Roussakis Supplies 
60 χρόνια δραστηριότητας στον βιομηχανικό χώρο - Βράβευση Binzel

Στιγμιότυπο από τη βράβευση της BINZEL. 

Από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Μιχάλης Ρουσσάκης και ο γιος του Άκης Ρουσσάκης 
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Η εταιρία “Λιούγκος Τεχνική Α.Ε.” ιδρύθηκε

το 1976 και εδρεύει στον Πειραιά( Λ. Θηβών

48) . Εξειδικεύεται στη διαμόρφωση προϊόν-

των σιδήρου και ανοξείδωτου χάλυβα και

αναλαμβάνει τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την

κατασκευή και την εγκατάσταση βιομηχανι-

κού και ναυτιλιακού εξοπλισμού. 

Στοχεύοντας πάντα στην ικανοποίηση των

υψηλών απαιτήσεων των πελατών της, εμπι-

στεύθηκε την εταιρία ‘’Σταμάτης Γκιζελής

Α.Ε.’’ , για την προμήθεια μιας νέας σύγχρο-

νης στραντζόπρεσσας τύπου G Flex 3175 και

ενός, τεχνολογικά, εξελιγμένου διατρητικού

μηχανήματος (punching machine) τύπου 

Ecoline 500.

Σύμφωνα με τον κύριο Λιούγκο ο συνδυα-

σμός ποιότητας/τιμής, αποτέλεσε το κύριο

κριτήριο επιλογής, ενώ η ασφάλεια που πα-

ρέχει η άμεση επικοινωνία με τον κατα-

σκευαστή, τόσο για την επιλογή του μοντέλου,

την εκπαίδευση αλλά και την μελλοντική υπο-

στήριξη, υπήρξε καθοριστικός παράγοντας.

Η ανάγκη για μείωση του χρόνου παραγωγής

οδήγησε στην επιλογή της GFLEX 3175 και

του Ecoline 500. H GFLEX 3175 είναι εξοπλι-

σμένη με βιομηχανικό υπολογιστή CYBELEC

CybTouch 12, που μειώνει τον χρόνο, απλου-

στεύοντας τη διαδικασία προγραμματισμού. 

Ο προγραμματισμός του σχεδίου γίνεται

απευθείας πάνω στην οθόνη αφής σε περι-

βάλλον 2D, ενώ η αυτόματη αντιστάθμιση του

βέλους κάμψης (CNC crowning) εγγυάται

ομοιόμορφη γωνία κάμψης σε όλο το μήκος

εργασίας της στραντζόπρεσσας από το πρώτο

πάτημα. Το Ecoline από την άλλη, αποτελεί την

πιο ευέλικτη και ταχύτατη διατρητική μηχανή,

όπου ο χειριστής μπορεί να την ρυθμίσει σε

πολύ γρήγορο χρόνο και να πραγματοποιήσει

γωνιοκοπή, διάτρηση ή διαμόρφωση λαμα-

ρίνας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, ευχαριστούμε την εταιρεία

«Λιούγκος Τεχνική Α.Ε.» για την εμπιστοσύνη

της.

GIZELIS S.A. - ΛΙΟΥΓΚΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PRESS BRAKE CNC G FLEX 3175 

& Punching machine Ecoline 500

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ειδήσεις & Νέα
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Press brake G Flex 3175: Στραντζόπρεσσα 4 αξόνων Υ1,Υ2,Χ,R και αυτόματη

αντιστάθμιση βέλους κάμψης (CNC crowning). Ενεργό μήκος 3100mm και

ικανότητα κάμψης 175tons.

Punching machine Ecoline 500: 

Ικανότητα 28tons, με μέγιστη ταχύτητα

100 χτυπήματα / λεπτό, καθώς και με

δυο διαφορετικά μήκη διαδρομής.
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cutting CNC systems

made in Hellas
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