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MAXIMÁLISAN MODULÁRISAN!

ÚJ!

A Mico Pro® jelzi a határterheléseket és célirányzottan lekapc-
solja a hibás csatornákat. A szabadalmazott kioldási eljárás 
alapelve: „a lehető legkésőbb, olyan korán, amikor csak 
szükséges.”

moduláris felépítés
felügyelet csatornánként 20 A-ig
integrált potenciálelosztás
széles körű diagnosztika

  murrelektronik.hu

Mico Pro®

■  moduláris felépítés
■  felügyelet csatornánként 20 A-ig
■  integrált potenciálelosztás
■  széles körű diagnosztika

A Mico Pro® jelzi a határterheléseket és célirányzottan 
lekapcsolja a hibás csatornákat. A szabadalmazott 
kioldási eljárás alapelve: „A lehető legkésőbb, olyan korán, 
amikor csak szükséges.”
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Intelligensen összekötve
Szoftver teszi lehetővé az összes IO-Link 
eszközhöz való zökkenőmentes kapcsolódást a hálózatban

Az Ipar 4.0 legfontosabb témáinak egyike a gyártási, az IT és a vállalatvezérlési szint 
összekapcsolása. Ehhez a kommunikációnak a szenzoroktól az internetig hibátlanul kell működnie. 
A Device Manager segítségével válik ez lehetővé, amely közvetlen hozzáférést biztosít a legalsó 
eszköz szintre is. Így majdnem minden pontról központilag felügyelhető, paraméterezhető és 
tesztelhető az összes terepi eszköz a vezérlőrendszerrel párhuzamosan.

Az Ipar 4.0 mind alkatrész, gépi és gyári szinten, mind regionális és 
globális szinten fontos, mert a növekvő információszükséglet és 
a sokféle összefonódás hatékony együttműködést követel. Ezzel 
párhuzamosan az IT technológia a gyártási szintre is egyre inkább 
behatol. A cél az intelligens gyár (Smart Factory) és ezzel együtt a 
hatékony, rugalmas, transzparens és keresletnek megfelelő gyártási 
folyamat. Hatékony hálózatmenedzselő rendszerekkel a jövőben 
több eszköz konfi gurációja, szoftverfrissítés, a hibaüzenetek ke-
zelése valamint a statikus és dinamikus berendezés diagnosztika 
teljesen terepszintig lemenően a Föld majd minden pontjáról meg-
valósítható.

A TELJES ESZKÖZPERIFÉRIA MEGJELENÍTÉSE

A Balluff cég Device Manager-e az Ipar 4.0-n belül egyszerre 
eszköz és alkotóelem. Az IO-Link-re alapuló szoftver a teljes 
eszközperifériát áttekinthetően jeleníti meg és lehetővé teszi 
a hozzáférést a szenzorika és aktorika paraméteres, konfigurá-
ciós és diagnózis információihoz. A szoftverrel módosíthatók 
a konfigurációs beállítások, újabbak paraméterezhetők vagy a 
gyártás szempontjából fontos adatok lekérdezhetők. Így pél-
dául központi helyről a Smartlight jelzőfény teljes színpalettája 
beállítható. A komplex lézeres távolságmérő szenzorok mind-
egyik állítandó távolsággal és kapcsolási ponttal központilag 
paraméterezhetők és tesztelhetők.

FOLYAMATOS HÁLÓZATI ÖSSZEKÖTTETÉS 
ÉS ZÖKKENŐMENTES KOMMUNIKÁCIÓ

Amíg eddig minden egyes terepi eszközhöz USB boksz-szal kel-
lett külön hardver kapcsolatot létesíteni, addig a Device Manager 
az UDP (User Datagram Protocol) segítségével fér hozzá az IO 

Link eszközökhöz. Ez és az elvégezhető funkcionalitási tesztek 
is a berendezések termelékenységét eredményezik. Az in-

tegrált kommunikációnak ez a formája komoly igényeket 
támaszt az eszköz- és átviteli technológiával szemben: 

egyrészt az alkalmazott eszközöknek képeseknek kell 
lenniük összetett adatok generálására és továbbít-

ható formában való rendelkezésre bocsátására. 
Másrészt az átvitelt végző infrastruktúrának is 

elég hatékonynak kell lennie ahhoz, hogy a 
hatalmas adatmennyiségeket minden szin-

ten továbbítani tudja. A hálózatnak stabil-
nak, a kommunikációnak zökkenőmen-

tesnek kell lennie minden szinten. 

PONT-PONT CSATLAKOZÁS 
A BUSZRENDSZEREK ALATT

Az Ipar 4.0 célkitűzéseinek 
és igényeinek megfelelő-

en az IO-Link kétirányú 
kommunikációs in-

terfész technológia. 
Az IO-Link-képes 
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terepi eszközök használható adatokat bocsátanak digitalizált for-
mában rendelkezésre. Még a nagy adatmennyiségek kezelése és 
átvitele sem jelent nehézséget az interfésznek.

Mint terepi buszoktól független és IBC 61131-9 szerint 
tanúsított szabvány az IO-Link pont-pont csatlakozás a busz-
rendszerek alatt. A soros digitális I/O interfész háromeres ká-
belekkel és konnektorokkal kapcsolja össze az IO-Link szenzo-
rokat és aktorokat és mind analóg, mind bináris jeleket átvisz 
az IO-Link masteren keresztül. Az előnye az, hogy IO-Linkkel 
egyszerű, transzparens és időkímélő installációs lehetőségek 
valósíthatók meg, amelyek egyszerű és akadálytalan jel- és 
adatátvitelt tesznek lehetővé. A megfelelő szenzorhub-okkal 
már egyszerűen kapcsolható szenzorok is beintegrálhatók az 
IO-Link koncepciókba.

NEM IP-KÉPES IO-LINK ESZKÖZÖK INTEGRÁCIÓJA

A közeljövőben a Device Manager az automatizáltsági piramison 
belül egész hálózatmenedzselő rendszerek integrált alkotóeleme 
lesz. Most még a hálózatmenedzselő rendszerek csak azokat a 
berendezésrészeket jelenítik meg, amelyeknek van saját IP címük 

– általában a master szintig lemenően, és a sokféle eszközt a legal-
só terepszinten nem. Ez azonban hamarosan változni fog, mert a 
jövőben a nem IP-képes IO-Link eszközök is integrálhatók lesznek 
majd a hálózatmenedzselő rendszerekbe.

Az IO-Link mellett a Simple Network Management 
Protocol (SNMP) szolgál az információátvitelre és adattartásra 
(MIB) a hálózati menedzsment számára IP-képes végberende-
zésekkel. A Link Layer Discovery Protocol (LLDP) az adatcserét 
szolgálja a végberendezések és hálózati csomópontok között, 
és mint proxy ágens nem IP-képes végberendezéseket is leké-
pezhet. 

ÚJ IGÉNYEK A BERENDEZÉSEKKEL 
ÉS GYÁRTÓRENDSZEREKKEL SZEMBEN

Az Ipar 4.0-t többnyire úgy emlegetik, mint a negyedik ipari for-
radalmat: a gyártósorok termékein vonalkódok vagy RFID chipek 
vannak, intelligens szenzorok olvassák ki az adatokat, vezérlő szá-
mítógépek közlik a berendezésekkel, mit, hol és mikor kell csi-
nálniuk: milyen szerelési lépésekre van szükség egy adott szerke-
zeti elem esetében, mely termékek mely dobozokba kerüljenek, 
melyik dobozra milyen címke jöjjön? Az Ipar 4.0 ezáltal teljesen 
új követelményeket támaszt a gyártórendszerekkel és berende-
zésekkel szemben. 

A hálózatba kötött gyár nemcsak a tulajdonképpeni terme-
lési folyamatot változtatja meg, hanem egyúttal a raktározási és 
értékesítési logisztikát, az üzemi eszközök kiválasztását, a marke-
tinget, a szervizelést – vagyis röviden a teljes értékteremtő láncot. 
Ebben az összefüggésben a Device Manager nagyon lényeges al-
kotórész ennek a folyamatnak egyszerű, áttekinthető és hatékony 
szervezésére.

Újdonság: Safety over IO-Link
Az automatizálás biztonságot teremt. Mert csak így, 
az emberekre és gyártóberendezésekre leselkedő veszély 
nélkül alhatunk mindannyian nyugodtan. Ezért fejlesztettük 
ki a Balluff Safety Hub-ot. Az első biztonsági megoldás 
IO-Linken keresztül! Egyszerűen integrálható, gyorsan 
reagál és kapcsolószekrényben is kisebb helyet foglal. 
És ez csak egyike az új biztonsági összetevőinknek – Balluff 
minőségben.

BE ON THE 
SAFE SIDE.
Balluff smart safety.

www.balluff .com
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HSG G3015C és G3015A: 
belépőszintű ár, 
magas műszaki tartalommal

A HSG márka piaci térnyerése: a HSG mára Kína elsőszámú lézervágó és gravírozó berendezéseket 
gyártó vállalata lett. Az egyik legfontosabb célpiacuk Európa, amelyet jól példáz a már meglévő 8 
európai hivatalos HSG képviselet. Sokakban kétely merül fel, ha távol-keleti márkáról van szó, de 
ma már felelőtlenség beskatulyázni a jelentősebb kínai márkákat az objektív tények vizsgálata 
nélkül. A HSG hosszú távú célja megfelelni az ipar 4.0 elvárásainak. A hagyományos lézervágó 
gépek mellett egyre több robotizált berendezést gyártanak, valamint teljesen automata gyártósort 
is terveznek. Ami pedig a jelent illeti, a HSG gépek műszaki színvonala egyértelműen felveszi 
a versenyt a piacvezető vállalatok gépeivel megközelítőleg 25–40%-os árkülönbség mellett.

G3015C. A LEGOLCSÓBB MEGOLDÁS 
KISVÁLLALKOZÁSOKNAK

A G3015C a legkisebb teljesítményű fi ber 
lézervágógép a HSG kínálatában KKV-k 
számára maximum 10 mm szénacél /5mm 
rozsdamentes acél vágáshoz. A gépen a 
szakavatott szem rögtön észreveszi, hogy 
burkolattal nem rendelkezik. Ez a megoldás 
csökkenti a gép költségeit és helyigényét és 
továbbra is megfelel a lézergyártmányok-
ra vonatkozó EU és MSZ szabványoknak. 
Szigorúbb munkavédelmi előírást kell be-
tartani, valamint 1 kW-ban maximalizált a 
választható fi ber lézerforrás teljesítménye. 
A belépő szintű gép műszaki tartalma jóval 
túlmutat azon a szinten, melyet az 25 M Ft-
tól induló árból elsőre gondolnánk. A gép 
összes fontosabb fődarabja és alkatrésze 
neves beszállítóktól érkezik:

•  A HSG a német IPG stratégiai partnere. A gép lelke, 

a fi ber lézerforrás tehát az egyik világ vezető gyár-

tójától érkezik. Választható teljesítmények: 500W, 

700W vagy 1000W. 

•  A CNC mechanikai fődarabok egy része Alpha 

Wittenstein, illetve HIWIN. A szervomotorok SA-

NYO DENKI, az elektronikai alkatrészek OMRON és 

Schneider. Az automata él- és távolságérzékelős 

lézerfej alkatrészek a Precitec-től érkeznek. A 

precíz és erős CNC rendszer által impozáns érté-

kekkel rendelkezik a G3015C: maximum 100 m/

min vágás sebesség 1.0 G gyorsulással, valamint 

0.05 mm/1000 mm visszatérési pontosság.

•  A legapróbb láncszem is kihatással lehet egy rend-

szer stabil működésére, ezért a pneumatikai és a 

gázköri alkatrészek a jól ismert Bosch Rexroth-tól 

érkeznek. 

A HSG tudja, hogy a gép hosszú távú 
megbízhatóságáért nem csak a magas 
minőségű alkatrészek, hanem a gép váza 
is felelős. A gyártás itt rendkívül kritikus 
és kompromisszum mentes, a precízen 
hegesztett és CNC megmunkált vázat 4 
lépéses hőkezelésnek vetik alá a feszült-
ség mentesítés érdekében. 600 °C fokos 
hőkezelésnek is alávetik, a váz így 20 évre 
garantált deformáció mentességgel ren-
delkezik. Az auto-kollimátoros ellenőrzést 
követően mehet a 100%-osan precíz váz a 
gyártás következő szakaszára. 
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Típus G3015C G3015A

Munkaasztal 3000x1500 mm
3000x1500 mm / 4000x2000 mm / 

6000x2000 mm
IPG fi ber lézer 500 W, 700 W, 1 kW 1 kW, 1.5 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW, 6 kW, 8 kW
Max. vágás sebesség 100 m/perc 120 m/perc
Max. fej gyorsulás 1 G 1.5 G
Él- és távolságérzékelő, autofókusz Alap funkció
Visszatérési pontosság 0.05mm/m
Burkolat Nincs Van
Asztalváltó Nincs Van (15 mp)
Max. anyagvastagság / szénacél 10 mm (1 kW) 22 mm (4 kW)
Max. anyagvastagás /rozsdamentes acél 5 mm (1 kW) 12 mm (4 kW)
Vágószoftver CypCut 
Nesting (optimalizált anyagfelhasználás, 
különböző rendezési algoritmusok)

Alapfunkció

Gépsúly 3300 kg 7500 kg (asztalváltóval)
Gépméret 4600x2750x1500 mm 8500x300x1900 mm (asztalváltóval)
Garancia 12 hónap
Szerviz Magyarországi szerviz

HAZAI KÉPVISELET, VÁSÁRLÁS

A HSG márka bevezetéséről Magyarorszá-
gon a Signdepot Europe Kft. gondoskodik. 
A cég 12 éves tapasztalattal rendelkezik 

lézergravírozó, lézervágó és nyomdaipa-
ri berendezések forgalmazásában. Bár a 
HSG hazánkban új (2016-tól elérhető a Kft. 
kínálatában), de már elismert név nem-
zetközi viszonylatban. A Signdepot a gép-
beszerzés összes lépésénél megbízható 
hátteret ad és minden ajánlati ár komplett
megoldásra vonatkozik, drága, külön vásá-
rolható opciók és szolgáltatások nélkül. A 
Signdepotnál az ajánlati ár mindig tartal-
mazza: gép, szoftver, szállítás, beüzemelés 
és oktatás, valamint vásárlás utáni támo-
gatás és szerviz. 

FŐBB MŰSZAKI PARAMÉTEREK

G3015A: A LEGNÉPSZERŰBB 
A HSG KÍNÁLATÁBAN

A G3015A típus magasan vezeti az eladási 
statisztikát a HSG-nél. Míg 2016-ban 800 db 
került értékesítésre, 2017-ben csak novem-
berig már 1200 db. A G3015A sikere az ár/
érték arányban rejlik. A G szériánál ismert, 
fentebb részletezett fejlett műszaki meg-
oldásokat tartalmazza a következő további 
fejlesztésekkel és lehetőségekkel:

•  Alapfelszerelés az asztalváltó. A 2 db munkaasztal 

cseréje kb. 15 mp-et vesz igénybe. Automata és 

kézi üzemmódban használható. 

•  A lézerfej Prectiec Procutter, amely a G3015C - hez 

képest fejletteb modell. 

•  Komplett ipari burkolat, amely által a G3015A akár 

8 kW-os teljesítménnyel is rendelhető. 

A megnövelt CNC mechanikai komponen-
seknek köszönhetően a maximális vágási 
sebesség 120 m/perc 1.5 G gyorsulással. A 
visszatérési pontosság itt is 0.05 mm/1000 
mm, a pozícionálás pedig 0.03 mm-es 
pontossággal történik. A G3015A szintén 
IPG lézerforrással érkezik 1 kW-tól 8 kW - ig 
választható teljesítményekkel. Szénacél ma-
ximum 22 mm, rozsdamentes acél 12 mm 
vastagságig vágható (4kW). 
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A RiLine Compact időt takarít meg

Okos megoldás segédmeghajtások elhelyezésére
Óriási villanymotorok hajtják meg a hengereket az alumínium hideghengerműben, és a 
hatalmas tekercseket is elektromos motorok mozgatják. A szükséges meghajtások vezérlését 
kapcsolószekrényekbe kell telepíteni. A Dormann + Winkels műhelyében egy elegáns megoldással 
sikerült hatékonyan elhelyezni a nagy és kisebb meghajtások vezérlését a kapcsolószekrényekben.

,,Korábban a kisebb segédmeghajtások elhelyezése folyamatos prob-
lémákat okozott nekünk” – meséli Kornelius Wolters, a Dormann + 
Winkels berendezésgyártó vállalat projektvezetője, hozzátéve: “Ez 
egy olyan tipikus, visszatérő probléma volt, amely kifejezetten gyak-
ran kerül elő hengerműveknél.” A vállalat egy új projektjében egy 
romániai alumínium hideghengerműbe szállított berendezéseket. 
A németországi berendezésgyártó, amely 30 munkavállalóval dol-
gozik, alapvetően a fémiparnak szállít be. ,,Mintegy 40 év tapaszta-
latunk van ebben az iparágban, ezért is bíznak bennünk hosszú 
távon az ügyfeleink” – meséli büszkén Wolters úr. A hideghenger-
műben az alumínium sávokat lefejtik a több tonnás tekercsekről, 
bevezetik a hengerműbe, ahol a hengerek a megfelelő nyomást 
kifejtve az előírt vastagságúra préselik. Hogy a vastagságot a kívánt 
értékre csökkentsék, a folyamatot akár többször is ismételni kell. 
A folyamat azonban nem visszafordítható, ezért kell a tekercseket 
minduntalan mozgásban tartani és átszállítani a hengerelő állomá-
sok között, a következő hengerelés előtt. A hengereket továbbító 
szállítószalagokat és futómacskákat is meg kell hajtani. A különféle 
tároló állványok, az alumíniumszalag le- és feltekercselő gépek, és a 
szállítószalagok is villanymotorokkal működnek. 

FREKVENCIAVÁLTÓK, AMEDDIG A SZEM ELLÁT

A motorok meghajtásához szükséges nagy frekvenciaváltókat 
Rittal TS 8 szekrényekbe telepítették. A meghajtókat központi 
tápellátásról látja el a gyűjtősínrendszer. A frekvenciaváltók mé-

rete a meghajtók igényeihez igazodik. ,,Itt a hideghengerműben a 
legnagyobb általunk telepített frekvenciaváltó elfoglal egy komplett 
TS 8 szekrényt” – meséli Wolters, amikor az eszközök méreteiről 
esik szó. A teljes kapcsolóberendezés rendszer összesen 24 db 
TS 8 szekrényben foglal helyet. 

,,Az új RiLine Compact segítségével nem csak átláthatóbb 
kapcsolóberendezés rendszereket tudunk építeni és több hellyel is 
rendelkezhetünk, hanem a telepítés idejét is lefaragtuk 
30-40%-kal” – mondja Kornelius Wolters, a Dormann + Winkels 
vállalat projektvezetője

INNOVÁCIÓ
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A modern frekvenciaváltós négy kvadráns (4QS) üzemű 
villamos meghajtások már támogatják a fékezés közbeni ener-
gia-visszatáplálást. Ez a megoldás különösen akkor hatékony, ha 
az összes frekvenciaváltó közös DC köztes áramkört használ. A 
Dormann + Winkels ezt úgy oldotta meg, hogy önálló kétpólusú 
gyűjtősínrendszert használ. A vállalat a Rittal Maxi-PLS és RiLine 
PLS rendszert alkalmazza mind fő gyűjtősínként, mind a DC áram-
kör számára. 

Mindazonáltal nem csak a nagy villanymotorokat kell ellátni 
energiával. ,,A fő meghajtások mellett számos kisebb fogyasztó igé-
nyel tápellátást és vezérlést a kapcsolóberendezéstől. A hengermű 
esetén ez szivattyú-meghajtásokat, húzóműveket és fékező beren-
dezéseket jelent” – magyarázza Wolters. Korábban ezekre gyakran 
egy önálló szekrényt terveztek. Azonban ez a megoldás, ahol a 
komplett rendszer kisebb fogyasztóit elkülönítve helyezték el, 
nem igazán átlátható. ,,A jelenlegi projektünkben az ügyfél a segéd-
meghajtásokat is abban a szekrényben kívánta elhelyezni, ahol a fő 
meghajtásokat.” – mondja Wolters.

ELEGÁNS MEGOLDÁS RILINE COMPACT-TAL

Az ügyfél kérésének csak úgy tudtak eleget tenni a Dormann + 
Winkels-nél, hogy a Rittal RiLine megoldására építkeztek. Ez a 
megoldás konkrétan az ilyen kisebb alkalmazásokra lett kifejleszt-
ve, egészen 125 A-ig. ,,Amennyiben a segédmeghajtások és egyéb 
kisebb fogyasztók 125 A alatt maradnak, a rendszer tökéletesen kie-
légíti az igényeket” – magyarázza Wolters. A RiLine Compact arra 
is megfelelő, hogy gyűjtősínre épített kisebb elosztókat hozzanak 
létre vele. Korábban ez gyakran okozott bonyodalmakat és ered-
ményezett komplikált megoldásokat. Általában hagyományosan 
kábeles összekötéseket vagy fésűs sínes megoldást választottak 
ezekre a feladatokra. Az új rendszer azonban olyan síntechnoló-
giára épül, ami teljesen érintésvédett. A teljes hosszban megta-
lálható sínburkolaton bevágások vannak, amelyeken keresztül a 
komponensek érintkezhetnek a sín felületével. A berendezések 
mechanikus rögzítése és az érintkeztetés az integrált sínrend-
szerrel egyetlen lépésben történik, szerszám használata nélkül. A 

A fémipar kapcsolóberendezései jellemzően 
nagy frekvenciaváltókból állnak

A mechanikus rögzítés és érintkeztetés egyetlen lépésben történik, 
szerszám használata nélkül

INNOVÁCIÓ
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RiLine Compact rendkívüli könnyedséggel illeszkedik a szükséges 
kapcsoló- vagy védelmi berendezéshez, például motorindítókhoz. 
Ez sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a telepítést a hagyomá-
nyos vezetékes összeköttetéseknél. 

A hengermű kapcsolóberendezései RiLine Compact-ra épül-
nek, amelyeket a szekrények oldalsó síkjába telepítettek. A segéd-
meghajtók és a további kisebb fogyasztók kimenetei logikusan 
kapcsolódnak a vonatkozó berendezés-szekció fő meghajtóihoz. 
,,Ezáltal az egész rendszer sokkal átláthatóbb, a dolgok sokkal egysze-
rűbbek, különösen a karbantartás és a szerviz számára” – teszi hozzá 
Wolters. A berendezés esetleges későbbi bővítése vagy megvál-
toztatása is sokkal egyszerűbbé válik a RiLine Compact használata 
esetén: az adott eszközt vagy védelmi berendezést gond nélkül 
lehet bővíteni vagy kicserélni. Mivel az érintésvédelem mindenkor 
garantált, a bővítés vagy csere a komplett rendszer lekapcsolása 
nélkül elvégezhető. A végfelhasználó tehát ebből a megnövelt 
biztonságból is profi tál. Ráadásul mivel a RiLine Compact rendszer 
elfér a fő meghajtások szekrényeiben, így a korábban az ezeknek 
tervezett önálló szekrény használata megtakarítható. Az oldalsó 
síkban való problémamentes telepítést pedig az teszi lehetővé, 
hogy a RiLine Compact minden oldalon érintésvédett – beleértve 
a hátoldalt is.

IDŐTAKARÉKOS TELEPÍTÉS

,,Az ügyfél nagyon elégedett a komplett rendszerrel, mivel világosan 
látja az eszközök felépítését és funkcióit, és a korábbi megoldáshoz 
képest még értékes helyet is megtakarítottunk a számára.” – magya-
rázza Wolters, hozzátéve:  ,,Számunkra pedig a legfőbb előny, hogy 
a telepítés idejét mintegy 30-40%-kal tudjuk csökkenteni.”

A frekvenciaváltók tápellátása és a megosztott DC köztes áramkör 
mind-mind Maxi-PLS és RiLine PLS sínrendszert használ

A szekrény oldalsó síkjába telepített RiLine Compact látja el 
a segédüzemi feladatokat és egyéb kisebb fogyasztókat

Ipar 4.0 a Dormann + Winkels-nél
A Dormann + Winkels kapcsolóberendezés-gyártó kisvál-
lalkozás szállította a vezérlőberendezéseket az alumínium 
hideghengerműbe, integrált dokumentációval ellátva. 
Minden szekrény önálló QR kódot kapott. A szerviztechni-
kusok vagy a karbantartó személyzet így egy okostelefon 
vagy tablet segítségével egy pillanat alatt online hozzáfér az 
adott szekrény villamos kapcsolási rajzához.

www.rittal.hu
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CNC gépek 
pontossága

Az utóbbi évtizedekben a CNC gépgyártók között egyre kiélezettebb a verseny: egyre többfajta, 
különböző gyártmányú gép lát napvilágot, ennek demonstrálására elég, ha csak a távol keleti 
régióra gondolunk.

Legyen szó akár megmunkáló központról, szikraforgácsolóról, vagy 
köszörűről, mindig kardinális kérdés, hogy az adott gép milyen pon-
tossággal tud dolgozni. Az alábbiakban áttekinthetjük, hogy mitől is 
lesz olyan pontos - illetve pontatlan – az adott szerszámgép.

A pontosságra legnagyobb hatással a gép felépítése, a gép 
geometriája van. Például egy keskeny vezetősínen vezetett kereszt-
asztalos gép esetén a szélső pozíciókban asztal lógása több szá-
zad, akár tized milliméter is lehet. A munkaasztal stabil alátámasz-
tása és a szélesebb vezetősínek alkalmazása jobb eredményhez 
vezet. Ha az adott tengelyen a megmunkáló fej végzi a mozgást 
(pl. Gantry típusú gépek), akkor pedig az oszlop felépítmény me-
revsége határozza meg a pontosságot. A pozícionálási pontosság 
továbbá nagyban függ a gép tengelyeinek merőlegességétől. A 
legtöbb szerszámgépben az X/Y/Z tengelyek ortogonális koordi-
nátarendszert alkotnak, amelyben elméletileg mindegyik tengely 
derékszöget zár be a másik kettővel. A valóságban természetesen 
ez nem igaz.

Ha például az X/Y merőlegességi hiba 0.05 mm/m, akkor egy 
400 mm-es mozgású gép pozícionálási hibája meghaladhatja a 
0.02 mm-t a munkatér egyes pontjain. Ez a hiba viszont a gép 
szintezésével, vagy főorsó oszlop beállításával nagymértékben 
javítható, akár teljesen meg is szüntethető. Amennyiben ez még-
sem lehetséges (például alapvetően gyenge gépgeometria miatt), 
akkor is ott van szoftveres kompenzáció lehetősége. Ugyanis az 
előbb említett hiba egy rendszeres hiba, amelyet a modern vezér-
lések egy beépített kompenzációs táblázat segítségével orvosolni 
tudnak. A Z tengely X/Y síkra való merőlegessége pedig a meg-
munkáló központoknál mélyebb furatok készítésénél, vagy nagy 
szerszámokkal történő síkmarásnál is hibát okozhat (ferde furat, 
lépcsős felület). Ott van továbbá a tengelyre merőleges mozgás-
ból származó hiba, valamint az egyenesség. Az egyenesség a fenti 
kompenzációval szintén kiszűrhető, a tengelyre merőleges moz-
gás hiba azonban legtöbbször rendszertelen, így együtt kell élni 
vele. Ez azért fordul elő, mert az adott tengely vezetőszánja és a 
mozgórész illesztése nem tökéletes, így a mozgás irányával me-
rőlegesen lötyögés léphet fel. Itt legfeljebb az 2-3 mikrométeres 
hiba a jellemző.

A golyós orsós gépeken levő hajtásrendszer indirekt, ezért a 
pontatlansághoz hozzájárulnak az orsóban található mechanikus 
alkatrészek hibái, lötyögése is, melyek leginkább irányváltáskor je-
lentkeznek, ez a holtjáték. 

Ez azonban szintén kiküszöbölhető, vagy nagymértékben csök-
kenthető előfeszített orsóval, vagy akár szoftveresen is. A lineáris 
hajtásrendszerekben ez a hiba nem jelentkezik. 

Zárt hurkos pozíció visszacsatolás esetén azt gondolhatnánk, 
hogy ha vezérlés azt mondja, hogy a tengely ott van az adott po-
zícióban, akkor ott is van. Sajnos ez sem igaz. A visszacsatolásról 

gondoskodó mérőlécek is – melyek sok esetben lehetővé teszik a 
0.0001 mm programozott elmozdulást – hibázhatnak. Ha megnéz-
zük ezeknek az adatlapját, láthatjuk, hogy az ismétlési pontosságuk 
1-2 mikrométer körüli is lehet. Természetesen ez nem nagy hiba, de 
hozzájárul az összképhez. A szervo hajtásmodulok hibája is rontja a 
gépünk pontosságát. Ugyanis sok gép felépítésből fakadóan külön-
böző tömegű az X és az Y tengely, amely a legpontosabb szervo-
paraméterek beállítása ellenére kismértékben eltérő pozícionálási 
gyorsaságot eredményez. Így a programozott pályán – amennyiben 
szimultán legalább 2 tengelyes mozgást tartalmaz – torzulás lép fel, 
amely a két vagy több szervo egymáshoz viszonyított gyorsaságá-
nak a különbségéből fakad.

Az imént felsoroltak csak a legnagyobb hibaforrások, amelyek 
direkt mérésekkel felderíthetők. Megmunkálás folyamán még több 
tényező befolyásolja a megmunkált darab minőségét. Ez azonban 
már nem a gép, hanem a technológia velejárója. Következő cik-
künkben folytatjuk ezeknek a felderítését. 

www.ichungary.hu

MŰSZAKI HÍREK
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Tanúsítvány a pénzügyileg legstabilabb
cégeknek: AAA (tripla A) 
Bisnode tanúsítványt kapott az M+E

A Bisnode nemzetközi cégminősítő minden vállalkozás pénzügyi stabilitását, üzleti 
megbízhatóságát minősíti egy folyamatosan visszamért és bizonyított, nemzetközi szakértők által 
kialakított rendszer alapján. Így került kiválasztásra az M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft. is, 
mint a pénzügyileg legstabilabb cégek egyike. 

Az M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft. a Bisnode AAA (tripla A) 
tanúsítványát kapta meg, mellyel Magyarországon csupán a cégek 
0,63 %-a rendelkezik, és azt jelzi, hogy a céggel az üzleti kapcsolat 
kialakításának pénzügyi kockázata rendkívül alacsony.

„Nekünk nagyon sokat jelent ez a minősítés, egyfajta visszaigazo-
lása a munkánknak, és jól tükrözi az üzlethez való hozzáállásunkat. A 
cég eddigi, most már mondhatjuk több mint 20 éves fennállása alatt 
nem vett igénybe hitelt, illetve a Bisnode credit riportból is kiderül, hogy 
a fi zetési hajlandóság átlagban - 2 nap, tehát lejárat előtt rendezzük a 
számlákat.” – nyilatkozta Péter Szabolcs ügyvezető.

A Bisnode minősítés több hivatalos forrásból származó adaton 
alapul, úgy mint Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium adatai, 
cégbíróság bejegyzései, NAV és más hatóságok adatai. A hivata-
los források adatai mellett beépíti a vállalatra vonatkozó pénzügyi 

információkat, úgy mint mérlegadatok, eredmény-kimutatás, tren-
dek. A minősítés fi gyelembe veszi a cég vagy szervezet demográfi ai 
adatait, azaz a cég életkorát, tevékenységét, méretét, tulajdonosait, 
azok kapcsolódásait. A Bisnode fi zetési tapasztalat program adataiból 
beépíti a minősítésbe, hogy az adott vállalkozás határidőben vagy ké-
séssel, azaz milyen fi zetési fegyelemmel egyenlíti ki számláit. A fenti-
eken kívül számos egyéb gyűjtött információt is hozzátesz a rendszer 
a Bisnode minősítéshez, úgy mint végrehajtási adatok vagy sajtóhírek.

Mivel a Bisnode minősítés nemcsak a cég jelenlegi pénzügyi 
stabilitását mutatja, hanem a Bisnode minősítés kialakításának kö-
szönhetően azt is, hogy ez elkövetkező egy évben milyen valószínű-
séggel válik fi zetésképtelenné egy vállalkozás. Előrevetíti, hogy az 
M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft. a jövőben is stabil szereplője 
lesz a piacnak. 

„Bár ez a minősítés azt vetíti előre, hogy a jövőben is biztos lábakon 
álló cég leszünk, de természetesen ettől nem bízzuk el magunkat és 
nem dőlünk hátra, továbbra is teszünk azért, hogy ez így is maradjon!” 
– jelentette ki Péter Szabolcs ügyvezető, M+E Szerszámgép Keres-
kedelmi Kft.www.eszterga.hu

PREZENTÁCIÓ
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www.intergavel.hu

Új értékesítési metódus 
az ipari és logisztikai 
ingatlanok piacán

Az ipari és gyártó gépek, berendezések, valamint egyéb tárgyi eszközök, bútorok és járművek 
online aukcióját Magyarországon meghonosító Intergavel Kft. innovatív értékesítési módszerével 
belépett az ipari- és logisztikai ingatlanok értékesítési piacára is. Elég néhány kattintás az online 
felületen, és akár több százmilliós ipari ingatlanok, telephelyek, irodaházak cserélhetnek gazdát 
optimális áron.

A magyar aukciószervező vállalat 2005 óta foglalkozik élő és online 
árverések szervezésével, európai régiós szinten is kiemelkedő ered-
ményeket érve el. A több mint tízéves, széles körű ipari tapasztala-
tára, a piacon elért sikereire alapozva, valamint az egyre növekvő ke-
resleti igénynek köszönhetően a cég tovább bővítette szolgáltatási 
körét az ipari és kereskedelmi ingatlanok aukciós értékesítésével, 
közvetítésével és hirdetésével. 

Megalapításuk óta közel 400 sikeres aukciót bonyolítottak 
le, több ezer regisztrált vállalkozás fi gyeli rendszeresen árveré-
seiket. Tevékenységük nem csak hazánkra terjed ki, a visegrádi 
országok egész területén igénybe veszik szolgáltatásaikat, az ár-
verésre bocsátott tételekre pedig a világ minden részéről licitál-
nak.

A vállalat immár teljes körű szolgáltatást nyújt cégek, pénz-
intézetek és csődmenedzselő társaságok részére olyan ipari va-
gyonelemek értékesítésében, mint az irodák, irodahelyiségek, 
raktárak, műhelyek, telephelyek, ipari telkek. Az Intergavel Kft. 
kereskedelemmel foglalkozó cégek számára is vállalja kereskedel-
mi ingatlanok értékesítését. Ingatlanágazatuk direkt értékesítés 
és online aukció formájában szeretne segíteni azoknak a leendő 

Megbízóknak, akik ipari ingatlanokat szándékoznak értékesíteni, 
de nincs megfelelő szakértelmük vagy erőforrásuk a teljes folya-
mat végig vitelére.

„Szolgáltatásunk kipróbált és bevált, Megbízóink sikerrel tá-
maszkodhatnak meglévő partnerkapcsolatainkra és munkatársaink 
évek alatt kialakult gyakorlatára. 

Jelenlegi Megbízóink elsősorban gyárak, termelő cégek, pénz-
intézetek, áruházláncok, csődmenedzselő társaságok – mondta Ko-
csis Csaba, az Intergavel ügyvezetője.

A teljes körű szolgáltatás magában foglalja a felmérést, az ér-
tékbecslést, a marketingkampányt, az árverés megszervezését és 
lebonyolítását, a vételár behajtását és az elszámolást a Megbízóval, 
valamint igény szerint az adásvétel lebonyolításának jogi folyamatá-
ban is segítséget nyújtunk a vásárlók részére.

Az ingatlanközvetítési szolgáltatás magában foglalja:

•  az ingatlan/ingatlanok hirdetése a megújult www.intergavel.hu weboldalon 

az Ingatlan menüpont alatt,

•  az ingatlan/ingatlanok meghirdetése nyomtatott és/vagy online formában, 

esetleg nemzetközileg is,

•  a potenciális ügyfelek célzott megkeresése (telemarketing, eDM),

•  az ingatlant hirdető táblák kihelyezése,

•  az ingatlanról/ingatlanokról telefonon, e-mailen információnyújtás,

•  az ingatlan/ingatlanok személyes bemutatása az érdeklődőknek,

•  az ingatlan/ingatlanok adásvételének jogi lebonyolításában (szerződéskötés) 

történő segítségnyújtás.

A megújult www.intergavel.hu honlapon már most is megtalálni az
elérhető ingatlanokat, valamint a már futó és várható ipari va-
gyonelemek árveréseit is!

Intergavel Aukciószervező, Szolgáltató Kft.
Postacím: 2040 Budaörs, Pf. 499.
Telefon: +36 (23) 887-468, +36 (30) 353-7481
E-mail: info@intergavel.hu
Web: www.intergavel.hu
Facebook: www.facebook.com/intergavel
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A Mazak két új
hibrid gépét mutatta be 
a 2017-es EMO-n 

Az idén Hannoverben tartott EMO kiállításon a Mazak két új Hibrid többfunkciós gépe is debütált, 
amelyek képesek mind additív, mind forgácsoló eljárásokra. A vállalat Hibrid többfunkciós 
gépcsaládjának két legújabb tagja lehetővé teszi a felhasználók számára a gyors és egyszerű 
gyártmányépítést, amiből ezután egy befogásban nagy pontosságú alkatrészek gyárthatók.

A hibrid technológia előnyei közé tartozik 
többek között a gépi főidő jelentős csök-
kentése, a kevesebb veszteség, valamint 
az anyag előkészítésére (pl. öntésre vagy 
kovácsolásra) fordított idő. Továbbá a 
Mazak AM technológiájának legnagyobb 
előnye az, hogy képes adott alapanyaghoz 
más anyagot hozzáadni. Ezzel a bevona-
toló vagy anyag hozzáadásos eljárással le-
hetővé teszi a felhasználók számára olyan 
alkatrészek gyártását, melyek eddig nem 
voltak előállíthatók.

Az eredmény megmutatkozik a gyár-
tási idő, a szerszámgépek terheltségének 
és a kiszolgáló személyzet létszámá-
nak csökkenésében, to-
vábbá lehetőség nyílik a 
nagy értékű alkatrészek 
javítására is.

A VARIAXIS j-600/5X AM, 

ami Európában első ízben 

kerül bemutatásra, egy 

“Wire-Arc AM” (additív 

gyártó) fejjel felszerelt 

5-tengelyű, függőleges 

megmunkáló központ, 

mely lehetővé teszi a 

nagy sebességű additív 

gyártást.

A “Wire-Arc AM” 
gyártófej a beren-
dezés keresztszán-
ján található, innen 
építi fel rétegenként 
a hálószerű 3D-s 

formákat. A huzal alapanyagnak köszön-
hetően a rendszer gyorsabban építi fel a 
hálót, mint a fémpor alapú eljárás.

A VARIAXIS j-600/5x AM nagy pontos-
ságú és termelékenységű megmunkálásra 
képes a max. 12 000 percenkénti fordu-
latszámmal forgó főorsónak, és a széles 
határok között működő (-120° – +90°) 
B-tengelynek köszönhetően. A berende-
zés nagy merevségű és pontos felépít-
ménnyel rendelkezik, a lineáris tengelyek 

mentén hengergörgős lineáris vezetékek-
kel, a két forgó tengelyen hengergörgős 
csigahajtással látták el.

A világ leggyorsabb CNC vezérlője, a 
VARIAXIS a SmoothX vezérlő segítségével 
könnyen programozható mind a forgácso-
lás, mind az additív gyártás automatizá-
lásához. A j-600/5X AM széles körben jól 
alkalmazható, többek között a tengeri ha-
józás turbina alkatrészeinek, öntőformák, 
présszerszámok és olajfúró alkatrészek 
gyártására és javítására.

A VARIAXIS j-600/5X AM 
egy 5-tengelyű függőleges 
megmunkáló központra szerelt 
AM fej használatával biztosítja a nagy 
sebességű additív megmunkálást

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA
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mikor az AM fej döntött állapotban van. 
Emiatt ideális komplex alakzatok kialakí-
tására is, mint például terelőlapátok be-
vonatolása vagy présszerszámok fi nom 
megmunkálása. Az AM fej egy új vezérelt 
állványos szerkezettel rendelkezik, amely 
nagyobb pontosságot és hatékonysá-
got biztosít a nagy munkatérben történő 
munkavégzés esetén is.

A gép leválasztó képességei is kima-
gaslók a kategóriában. Azonos mérettar-
tományban bármelyik gépnél nagyobb 
munkadarab kapacitással rendelkezik, a 
magas teljesítményt pedig a 4000 fordu-

lat/perc-re képes fő- és mellékorsók bizto-
sítják. Az optimális együttműködő képes-
ség biztosításának érdekében, amelyet az 
Ipar 4.0 terjedése követel meg, minden 
Mazak AM berendezés könnyen integrál-
ható a vásárló jelenlegi és jövőbeli gyártási 
hálójába. 

A SmoothX vezérléssel működő Ma-
zak AM portfólió biztosítja a valós idejű 
folyamatfelügyeletet és elemzést, vala-
mint a fejlett ütemezést, ezzel csökkenti 
az átfutási időt, a folyamat közben fellépő 
készletszükségletet, továbbá a közvetett 
munkaköltségeket.

www.mazakeu.hu

A VARIAXIS j-600/5X AM mellett bemutatkozik 

a Mazak INTEGREX i-AM termékcsalád legújabb 

tagja, az INTEGREX i-300S AM is, amely a Mazak 

“DONE-IN-ONE” fi lozófi áját ülteti át a hibrid gyár-

tás területére.

Az INTEGREX i-300S AM egy több lé-
zersugaras fémpor-rétegző eljárást hasz-
nál, melynek során a lézersugarak meg-
olvasztják az alapanyagot, és ezzel egy 
időben a berendezés a fúvókán keresztül 
fémport adagol. Ezzel az eljárással külön-
böző fémek metallurgiai összekötése válik 
megvalósíthatóvá. A több lézersugaras 
eljárás előnye a stabil fémpor adagolás 
melletti hatékony olvasztás, az alapanyag 
kisebb igénybevétele mellett.

Az eljárás továbbá kiküszöböli a fém-
por adagolása során fellépő eltéréseket, 

Az INTEGREX i-300S AM a Mazak INTEGREX AM széria legújabb tagja

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA
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Kicsi a bors, 
de erős 

Kicsi és kompakt, mégis rendkívül sokoldalú a Bystronic új élhajlítója, az Xpert 80. Kis helyen elfér 
és könnyedén áthelyezhető, mégis nagy préserővel és hosszú munkafelülettel rendelkezik. Ezért 
ideális megoldást jelent helyhiány és ingadozó darabszám esetén is. 

KICSI ÉS RUGALMAS

Az új Xpert 80-nal a Bystronic a mobil él-
hajlító gép koncepcióját folytatja, amellyel 
az Xpert 40 már jelentős sikereket ért el 
a piacon. Karsten Trautvetter, a Bystronic 
németországi gyárának termékmenedzse-
re szerint az Xpert 40 népszerűsége arról 
árulkodik, hogy nagy az igény a gyors, 
ugyanakkor mobil hajlítórendszerekre. 
A Bystronic az Xpert 80-nal egy gyors él-
hajlítót kínál kompakt formában, amely 
szinte minden gyártókörnyezetbe beleillik. 
Mozgathatósága hatalmas előny a nagy 
méretű élhajlítókkal szemben, amelyeket 
fi x helyre kell telepíteni és a kialakításuk-
ból adódóan gyakran rengeteg helyet 
foglalnak. Ez korlátozó tényező lehet ott, 
ahol a gyártási darabszám az ingadozó 

megrendelések miatt gyakran váltakozik. 
Az Xpert 80 ezzel szemben kevesebb, mint 
3 négyzetméternyi helyet foglal. Kompakt 
kialakításának köszönhetően mozgatható 
és bárhol felállítható, akár 5 perc alatt. Az 
ingadozó mennyiségekkel és különféle 
darabokkal dolgozó, rugalmas bérgyártást 
ugyanúgy tökéletesen kiszolgálja, mint a 
nagy sorozatokat termelő szériagyártást. 
Ha az egyik nap például egy lézervágó gép 
mellé akarjuk állítani, másnap pedig egy 
több élhajlítóból álló sorba akarjuk illesz-
teni, gond nélkül megtehetjük. 

MÉGIS SOKAT TUD

Kisebb testvéréhez, az Xpert 40-hez képest 
az Xpert 80 esetében jóval nagyobb prése-
rő gondoskodik a megmunkálható anyagok 
szélesebb spektrumáról, hiszen 1,5 méteres 
hajlítási hosszon akár 80 tonna erőt is képes 
kifejteni.

A hosszabb munkafelület biztosítja, 
hogy akár több elemet is tudjunk hajlíta-
ni egyszerre. A 1,5 méteres teljes hosszon 
ugyanis egyszerre több hajlítási állomás 
alakítható ki. Ez rendkívül hasznos komplex 
munkadarabok előállításánál, hiszen így a 
végtermékhez szükséges összes alkatrész 
egyszerre hajlítható, egyetlen munkame-
netben. Ezért sokan használják a széria-
gyártás kapacitásának megnöveléséhez 
– mondta el Karsten Trautvetter –,  hiszen 

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA
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töredékére csökkenthető vele az átállási 
idő. A gyorsabb folyamatokhoz ráadásul a 
nagyobb dinamika is hozzájárul: az Xpert 
80 munkasebessége másodpercenként 
25 mm. 

ERGONOMIKUS 
ÉS ENERGIATAKARÉKOS

Az Xpert 80 ergonomikus vonalai megköny-
nyítik a kezelését. A gép oldalán beépített 
fi ókok biztosítják a helyet a szerszámoknak, 
hogy azok mindig kéznél legyenek. Ezt 
segíti az automata tárolórendszer is: csak 
bepattintjuk a szerszámot a helyére és már 
kész is. Az állítható magasságú, összecsuk-
ható asztal pedig munka- és tárolófelület-
ként is használható.

Az Xpert 80 fejlesztése során a Bystronic 
nagy gondot fordított az energiafogyasztás 
mérséklésére is. 

A környezetbarát hajtásrendszer di-
namikus hajlítási folyamatot tesz lehető-
vé energiaveszteség nélkül. Az Xpert 80 
pontosan annyi erőt alkalmaz, amennyire 
az adott alkatrész esetében szükség van, 
így megszünteti a felesleges energiahasz-
nálatot. Az intelligens funkciók, például az 
Energy Saver vagy az automatikus start-
stop rendszer tovább növelik a gép haté-
konyságát. A nagy hajlítógépekhez képest 
az Xpert 80 így gyakorlatilag verhetetlen 
az egész hajlítási folyamatra számított 
energiafelhasználás terén. 

www.bystronic.hu

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA
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A hőálló szuperötvözetek is 
izzanak

Erőműtechnikai alkatrészek, repülőgépgyártásban alkalmazott elemek anyagaként találkozunk 
leggyakrabban nikkel- vagy kobaltbázisú, úgynevezett szuperötvözetekkel. Ahol az elemek nagy 
hőterhelésnek vannak kitéve, például turbinalapátok esetében, hőálló anyagokat kell felhasználni 
ezek kialakításakor. Bár a komponensek sok részlete precíziós öntéssel készre kialakítható, vannak 
felületek, amelyeket forgácsolással kell létrehozni. Hűtőfuratok, illeszkedő, csatlakozó felületek 
esetében szükség van megfelelő fúró- és marószerszámokra. 

ISO S anyagok forgácsolásakor nem csak a karbidképző elemek és 
nagy fajlagos forgácsolóerő jelent kihívást a szerszámélek számá-
ra, hanem a megmunkált anyag rossz hővezető képessége is. Míg 
egy általános acélmegmunkálás esetében a forgács, valamint a 
munkadarab is jelentős mennyiséget vesz fel a forgácsolás során 
keletkező hőből, a szuperötvözeteknél ez nem így van – itt a szer-
szám kapja a legnagyobb hőterhelést. Ez indokolja például hogy 
míg acélokat marunk 200–300 m/min forgácsoló sebességgel, ISO 
S alapanyagoknál ez 30–50 m/min. A hatékonyság növelésére, a 
megmunkálási idő csökkentésére a megoldás olyan élanyagok 
használata, melyek szintén rossz hővezetők. Ilyen szerszámanyag a 
kerámia. 

Váltólapka formájában a kerámia nem ismeretlen, hiszen önt-
vénymegmunkáláshoz vagy szuperötvözetekhez elérhetők kerámia 
lapkák régóta. Szükség lehet azonban kisebb átmérőjű marószer-
számokra is, amelyek lapkás kivitelben nem gyárthatók. A Wal-
ter Prototyp által kidolgozott technológia erre az esetre kerámia

végződéssel ellátott szármaró vagy felcsavarozható marófej a 
ConeFit termékcsaládban. A kerámia „fej” gyakorlatilag a tömör 
szerszámokra jellemző geometriával van ellátva; csavart, éles for-
gácsolóélek, forgácshornyok vannak beköszörülve. Hatalmas a 
különbség viszont a forgácsolási paraméterekben: a tömör szer-
számokkal szemben a kerámia végződésű marókkal elérhető 
forgácsolósebesség akár 700 m/min is lehet, ez pedig megmun-
kálási időben jelentős csökkenést hoz az egzotikus anyagokat for-
gácsoló cégeknek: bár a közepes forgácsvastagság és fogásmély-
ség értékek viszonylag kicsik, a megmunkálási idő mégis ötödére 
vagy még kevesebbre szorítható vissza ezekkel a szerszámokkal. 

Eddig ez a technológia egyedi tervezésű és gyártású megoldás-
ként volt elérhető, mostantól a standard termékpalettát színesítik 
a kerámia élekkel ellátott marók; MC075 és MC275 jelöléssel nagy 
előtolású „Flash” és sarokrádiuszos kivitelben vásárolhatók meg 
raktárról már 8 mm átmérőtől. Természetesen nem csak az erőmű-
technika és repülőgépgyártás profi tálhat ebből a műszaki előnyből: 
ahol hőálló szuperötvözeteket marnak (Inconel), szóba kerülhet az 
alkalmazásuk; ilyen pl. az olaj- és gázipar is. 

Szokatlan látvány lehet azoknak, akik eddig keményfém szer-
számokat használtak hozzájuk: ez az a forgácsolás, ahol a hőálló 
szuperötvözetek is felizzanak !www.walter-tools.com

MEGMUNKÁLÁS
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A Tung-Tri szerszámcsalád számos újítással nyújt megoldást a sarokmarás 
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acélok megmunkálására alkalmas, és sokkal ellenállóbb a megszakított 

1. TESZT
TOMT060308PDER-MJ AH120
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2. TESZT

Tungaloy Hungary Kft.
Katalógus:
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Világújdonság: CTX 2500|700
Nagy teljesítményű univerzális esztergálás, két világ előnyeit egyesítve

A 2017-es EMO-n debütáló DMG MORI CTX 2500|700 új szintet jelent az univerzális esztergálásban. 
Két világ előnyeit egyesítve precíz, nagy teljesítményű és stabil megmunkálást tesz lehetővé. 
A merev szerszámgépágyat és a stabil vezetékrendszert a 10.000-szeresen bizonyított NLX 
2500|700-as szerszámgépből, a VDI revolverfejet és a SIEMENS 840D solutionline vezérlést pedig 
a CTX beta 800-ból vették át. A kimagaslóan felhasználóbarát és intelligens APP-alapú vezérlő- és 
kezelőfelület, a CELOS, ugyanúgy, mint az ergonomikus design, megjelenik a CTX 2500|700-ban és 
a felhasználó igényei szerint kialakított automatizálási megoldásokkal válik teljessé.

A CTX 2500|700 kiemelkedő teljesítménnyel, rugalmas automati-
zálási megoldásokkal és intelligens vezérlési technológiával ren-
delkezik.

•  Pontosság: Nagy teljesítményű turnMASTER főorsó kiemelke-
dően pontos C-tengellyel (0.002°), aktív gépágyhűtés és lineáris 
MAGNESCALE útmérő az X-tengelyen.

•  Nagy teljesítmény: Teljes megmunkálás ellenorsóval és 
torqueDRIVERevolver-rel (85 Nm) vagy speeDRIVE Revolver-rel 
(12.000 ford/perc).

•  Stabilitás: Csúszóvezetékek minden tengelyen a nagy teljesít-
ményű esztergáláshoz és az akár 12 mm-es horonymaráshoz. 

•  Intelligens: CELOS rendszer SIEMENS és DMG MORI technológiai 
ciklusokkal.

A robosztus és merev kialakításával a CTX 2500|700 tökéletes ala-
pot jelent a nehéz megmunkálásokhoz, magas felületi minőség 
elérése mellett. A szerszámgép tervezését végeselemes szimulá-
ció (VEM) segítette. Az erős vezetékek minden tengely mentén 

dinamikus merevséget garantálnak – a gyorsjárati sebesség így 
elérheti a 30 m/perc-et -, valamint jó rezgéscsillapító képességgel 
bírnak. A magas minőségű golyósorsók, valamint az orsómotorok 
négyes csapágyazása 50%-kal nagyobb merevséget eredményez a 
korábbi modellhez képest.

„Biztos vagyok benne, hogy ez a legstabilabb és legnagyobb tel-
jesítményre képes szerszámgép a kategóriában, amelyet az elmúlt 
25 évben építettünk a GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH-ban”, 
erősítette meg Harry Junger, ügyvezető. Először nyílik lehetőség 
akár 12 mm-es hornyok marására, vagy 80 mm átmérőjű fúrásra, 
megfelelő folyamatstabilitás mellett.

A DMG MORI a CTX 2500|700 merevségét kombinálta a magas 
hőstabilitással. A spirális olajcsatornák körülölelik a főorsót, ezzel 
csökkentve a hőmérsékletemelkedés mértékét. A keringtetett 
hűtőfolyadék szintén nagy szerepet játszik a hőstabilitásban: se-
gíti az öntvények hőteher-mentesítését, ezzel a pontatlanságokat 

A csúszóvezetékek a maximális stabilitást szolgálják, például 
CK 45-ös anyagban akár 12 mm-es hornyok marása esetén.

MEGMUNKÁLÁS
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2.0 μm-ig csökkenti. Az inkrementális MAGNESCALE hosszmé-
rő-rendszer 0.01 μm-es felbontással még jobban növeli a magas 
minőséget.

A teljesítményről beszélve a CTX 2500|700 a turnMASTER főor-
sójának köszönhetően szintén kiemelkedik. A 10”-os modell 4000 
ford/perces fordulatszámra, 26 kW-os teljesítményre és 525 Nm-es 
nyomaték leadására képes, míg az opcionálisan választható 12”-os 
modell 3500-as fordulatszámra, 30 kW leadott teljesítményre és 
1194 Nm-es nyomatékra képes. A standard felszereltségben az el-
lenorsó 6”-os, ez 7000-es fordulatszámot, akár 11 kW teljesítményt 
és 70 Nm nyomatékot jelent. A 8”-os opció 5000-es fordulatot, 32 
kW teljesítményt és 360 Nm nyomatékot kínál.

A precíziós revolverfej aktív hűtéssel és VDI-40 szerszámbefo-
gó interfésszel rendelkezik a standard MC modelleken, valamint az 
Y-tengelyt is tartalmazó Y szérián. A fordulatszám 6.000 1/perc, az 
elérhető maximális nyomaték 32 Nm. Az SY kiterjesztett változatban 
az ellenorsó egy 6000-es fordulatú torqueDRIVE orsóval van szerel-
ve, amely akár 85 Nm-es nyomatékkal is elérhető. A BTM interfész 
opcionálisan elérhető. A speeDRIVE revolverfej 12 000 ford/perc-es 
fordulatszámmal és 56 Nm-es nyomatékkal szintén választható op-
ció. Az összes revolverfej 12 vagy 16 szerszám befogadására képes, 
illetve elérhető 30 férőhelyes opció is (kivéve torqueDRIVE esetén).

366 mm-es esztergálható átmérővel és 705 mm-es munkada-
rabhosszal a CTX 2500|700k esztergálóközpont széles körű lehető-
séget biztosít a különböző megmunkálásokhoz. A tokmányméret a 
standard modell esetén 250 mm széles, áteresztése pedig 76 mm. A 
mozgástartomány 260 x 100 x 795 (X, Y és Z irányokban).

A CTX 2500|700 ergonomikus kialakítása a munkateret könnyen 
hozzáférhetővé teszi, így lehetőség van a nehéz munkadarabok 

daruzással történő berakodására is. A hosszú szerszámok számára 
egy zseb került kialakításra az orsó hajtásházának falán, ezzel elke-
rülhetők az ütközések a munkatérben. Az olajhűtő és a hidraulikus 
egység a szerszámgép hátulján kaptak helyet – így szintén könnyen 
hozzáférhetők.

A szerszámgép hardvereinek felhasználóbarát kialakítása mel-
lett a vezérlés is egy ergonomikus, könnyen kezelhető rendszer. Az 
ERGOline vezérlő 21.5”-os érintőképernyővel és CELOS SIEMENS 
ShopTurn 3G vezérléssel dolgozik. A CELOS integrált adminisztrá-
ciót, dokumentálást és folyamattervezést tesz lehetővé már az elő-
készítés szintjén, illetve a műhelyben is. Emellett a CELOS APP-ok, 
mint a „CONDITION ANALYZER”, vagy a „PERFORMANCE MONITOR” 
részletes betekintést engednek a gép folyamataiba és annak álla-
potába – ez pedig kiváló alapot szolgáltat a folyamatfejlesztéshez. 
Ráadásul a CELOS IoT platformként is szolgál, amellyel egy egész 
vállalatot átszövő hálózat részévé teheti a szerszámgépeket, létre-
hozva egy teljes termelési rendszert.

Az automatizálás a jövő egyik fő témája. A DMG MORI rugalmas 
kapcsolódási lehetőséget biztosít számos automatizálási megol-
dáshoz a CTX 2500 esetén. Ráadásul az integrált szerszámcserélő, a 
rúdadagoló és a Robo2Go használatának lehetősége mellett, a GC 
állványos rakodómegoldások is használhatók, amelyek már ismer-
tek az NLX szériából.

A CTX 2500|700
egyesíti a stabilitást,

a teljesítményt és a precizitást 
az NLX 2500|700-ból és a CTX beta 800-ból.

www.dmgmori.com

MEGMUNKÁLÁS
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A lehetőségek tárházát 
építik

Az együttműködő robotok felhasználási lehetőségeinek tárháza végtelen, fontos azonban, 
hogy ezen lehetőségek a felszínre is kerüljenek. A Universal Robots nemrégiben elindított UR+ 
elnevezésű platformja a technikai támogatás mellett segíti a fejlesztőket új alkalmazási irányok 
megalkotásában is.

A Universal Robots+ egy fejlesztők számára kifejlesztett virtuális 
tér, ahol az együttműködő robotkarok (UR3, UR5, UR10) minden 
elképzelhető applikációjának megtervezésére és bemutatására le-
hetőség van. 

A Universal Robots+ (UR+) célja, hogy minden felhasználó szá-
mára olyan gyümölcsöző felületet üzemeltessen, amely megfelelő 
alapot biztosít innovatív rendszerek kialakítására, együttműködő ro-
botok beépítésével. Fejlesztők, disztribútorok, végfelhasználók, de 
maga a vállalat is együtt dolgoznak a rendszerben. Ez az új “termék 
ökoszisztéma” magába foglal egy bemutatótermet is, ahol a fejlesz-
tőknek lehetőségük nyílik arra, hogy megjelenítsék a robot kompo-
nenseket, szoftvereket, fogókat és így tovább. A világ minden tájáról 
érkező virtuális közösség tagjai megosztják egymással tudásukat, 
ezáltal új utakat és helyeket fedezhetnek fel az együttműködő robo-
tok felhasználására. Ennek az átfogó együttműködési platformnak a 
végeredménye olyan alkalmazások széles választéka lesz, amelyek 
eredményesen használhatóak az Universal Robots termékcsaláddal.

A Universal Robots+ platform nevét onnan kapta, hogy bővíti 
a Universal Robots együttműködő robotjainak felhasználási lehe-
tőségeit, az itt kifejlesztett megoldások alkatrészként szolgálhatnak 
ahhoz a rendszerhez, amely a robotok köré épül. Ezek a megoldá-
sok lehetnek a robotkar végződéseinek elemei (például fogók és 
csavarhúzók), szoftveres megoldások (például szoftveres plug-inek 
vagy szoftverek, amelyek a robot rendszereket stimulálják, progra-
mozzák). A fejlesztők termékeiket úgynevezett Universal Robots+ 
tanúsítvánnyal is felruházhatják, amely garantálja számukra, hogy a 
terméket korábban sikeresen telepítették egy Universal Robots ro-
bot alkalmazásba, és működése sikeresnek bizonyult.

EGY SIKERES PÉLDA 

A Universal Robots+ platformon sikeresen kialakított termékek 
egyike a plug&play kamera rendszer, amelyet a kanadai gyártó, a 
Robotiq fejlesztett ki. A Robotiq olyan rugalmas karok és érzékelők 
gyártására specializálódott, amelyek segítségével a kis- és középvál-
lalkozások számára (gyakorlatilag minden iparágban) megfi zethe-
tőbb hozzáférést biztosítanak az automatizálás előnyeihez.
A fejlesztett termék könnyedén felszerelhető egy UR robotra mind-
össze öt perc alatt egy USB porton keresztül, anélkül, hogy külső 
számítógépre lenne szüksége a kamera beállításához, programozá-
sához vagy futtatásához.

HOZZÁFÉRÉS A BEMUTATÓTEREMHEZ

A fejlesztők hozzáférést kapnak a bemutatóteremhez, ahol díjmen-
tesen értékesíthetik termékeiket a számukra releváns célcsoport 
számára. A termékfejlesztés során – szintén díjmentesen – tech-
nikai segítséget is kaphatnak a Universal Robots-tól, és robotokat 
kölcsönözhetnek a tesztelési fázis során. A végfelhasználók számára 
hozzáférést biztosítanak egy olyan platformhoz, ahol gyorsan és 
egyszerűen tudják megtalálni az egyedi automatizálási kihívásokra 
szabott, hitelesített megoldásokat.

www.universal-robots.com

ROBOTTECHNOLÓGIA
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Mico Pro:
Áramfelügyelet 
maximálisan modulárisan

A Mico Pro a Murrelektronik új, innovatív áramfelügyeleti rendszere. A moduláris felépítés 
lehetővé teszi a rendszerek pontos hozzáigazítását a konkrét alkalmazáshoz, amit kedvező 
költség/haszon arányt eredményez – maximális helymegtakarítás mellett. A szabadalmazott 
kioldási eljárásnak köszönhetően a gépek kimagasló rendelkezésre állása érhető el. További 
előny a potenciálelosztást célzó integrált koncepció, amely lényegesen megkönnyíti a 
kapcsolószekrény vezetékezését.

Az áramellátó rendszerek a gépek és berendezések szívének te-
kinthetők, hiszen megbízhatóságuknak maximálisnak kell lennie. 
A Mico Pro garantálja ezt a feltételt. A Murrelektronik intelligens 
áramfelügyeleti rendszere állandóan fi gyeli az összes terhelési és 
vezérlőáramot, és időben felismeri a kritikus pillanatokat. A Mico 
Pro jelzi a határterheléseket és célirányzottan lekapcsolja a hibás 
csatornákat.

A szabadalmazott kioldási eljárás alapelve: „a lehető legké-
sőbb, olyan korán, amikor csak szükséges.” Ennek során a Mico Pro 
képes felismerni az „elillanó hibákat” is.

A Mico Pro moduláris rendszer 12 és 24 VDC üzemi feszült-
ségekhez. A megfelelő komponensek a Mico Pro modulok széles 
kínálatából választhatók ki és állíthatók össze szerszám nélkül a 
tápellátást biztosító modullal együtt zárt rendszerré. A kínálatban 
egy, két vagy négy kimeneti csatornás modulok szerepelnek. Ezek 
mindössze 8, 12 vagy 24 mm szélesek, ami jelentős helymegtaka-
rítást tesz lehetővé.

A „fi x moduloknál” a kioldási áramok (2, 4, 6, 8, 10 és 16 A) fi xen 
beállított értékek. A „fl ex moduloknál” a kioldási áram 1 és 10 A, 
illetve 11 és 20 A- között állítható be. Ez növeli a rugalmasságot 
és csökkenti a szükséges változatok számát. Emellett a rendszer 
egyes moduljai bármikor könnyedén kicserélhetők.

A Mico Pro integrált potenciálelosztási koncepcióval rendel-
kezik +24 (illetve +12) és 0 V-ra, amivel jelentősen leegyszerűsíti 
a huzalozási igényt a kapcsolószekrényben. Mindegyik csatornán 
+24 V-os és 0 V-os csatlakoztatási lehetőség áll rendelkezésre. Ki-
egészítő potenciálelosztókkal mindegyik Mico-csatornához akár 2 
x 12 potenciál csatlakoztatható.

A két áramvezető sínből, valamint a diagnosztikai és vezérlő-
jelek bekötésére szolgáló oldalsó, rugós kapcsokból álló innovatív 
hídrendszer egyszerűen kezelhető. A hídrendszer összesen akár 
40 A áramerősségig méretezett. A rendszer valamennyi be- és 
kimenete push-in rugós kapcsokkal van felszerelve. A Mico Pro 
elülső oldalát soha nem takarják el kábelek vagy vezetékek, így 

ELEKTROTECHNIKA
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a kezelő egy pillantással áttekintheti a LED-ek kijelzéseit és 
állapotát.

A diagnosztikai funkciók a Mico Pro esetében kiemelt 
jelentőséggel bírnak. Mindegyik csatorna állapotkijelző 
LED-del rendelkezik a készüléken, ezenkívül digitális 
jeleket képes küldeni a vezérlés felé. A Mico Pro 
tápellátó modulja gyűjtődiagnosztikát biztosít 
a teljes modulrendszer számára, ezenfelül a 
beállítható fl ex modulok mindegyik csa-
tornára vonatkozóan diagnosztikai jele-
ket küldenek.

Az egyes csatornák LED-jei – zöld 
és piros színben – a csatornák állapo-
tát jelzik ki. Ha az érték eléri a kioldási 
áram 90 százalékát, akkor a LED zöl-
den villog, és digitális jelet küld. Ha az 
érték túllépi a kioldási áramot, akkor a 
Mico Pro az érintett csatornát azonnal, 
célirányosan lekapcsolja. Ekkor a LED 
pirosan villog, és ebben az esetben is 
digitális jelet küld. Az adott csatorna 
vezérlőjellel vagy gombnyomással akti-
válható újra. Karbantartási célból a csa-
tornák kézzel is kikapcsolhatók.

A fl ex modulok esetében PLC-jellel 
csatornánként be- és kikapcsolhatók a 
berendezés részei. Ennek során mind rövid 
(max. 10 Hz), mind hosszabb kapcsolási frek-
venciák beállíthatók.

A Mico Pro kaszkádolt módon is felépíthető, azaz a Mico-csa-
tornákhoz további Mico Pro állomások csatlakoztathatók. Ez kü-
lönösen decentralizált kapcsolószekrény-koncepció esetén jelent 
komoly költség- és telepítési előnyt. www.murrelektronik.hu

ELEKTROTECHNIKA
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Tervezői
sokoldalúság

Az Eplan Platform új, 2.7-es verziója már a magyarországi felhasználók számára is elérhetővé vált. 
A platform konzisztens digitalizálási rendszere és a mérnöki folyamatok interdiszciplináris fókusza 
lehetővé teszik az adatok továbbfejlesztését az egész értékláncon keresztül. A hatékonyabb tervezést 
tizenkilenc szoftvernyelv, számos részletfrissítés és az automatizálási technológiához - beleértve a 
Siemens TIA Portalt és a Mitsubishi Melsoft IQ-t - történő kétirányú kapcsolódás garantálják.

Az elektrotechnikai és fl uid technikai technológiákhoz, vezérlőszek-
rények tervezéséhez és folyamatirányításhoz használt Eplan Plat-
form megoldások egységes adatbázist használnak és a projektinfor-
mációk a folyamat minden lépésére átvihetők a tervezéstől kezdve 
a gyártásig és a karbantartásig. Minden alkalmazás középpontjában 
az úgynevezett «egyetlen igazságforrás» áll. A rendszerszolgáltató 
Eplan a platformot az automatizálási technológia következetes di-
gitalizálásának alapjaként pozícionálta. A globális elérhetőség érde-
kében a szoftver tizenkilenc nyelven érhető el. A török nyelvű verzió 
és a román felhasználói felület a platform nyelvi támogatásának 
sokoldalúságát egészítették ki.

SABLONOK LÉTREHOZÁSA ÉS ÚJRA FELHASZNÁLÁSA

Számos fejlesztés történt a platform egyes témaköreiben. Az elekt-
ronikai és fl uidtechnikai sablonok kibővített meghatározási lehető-
ségeinek felhasználásával a felhasználók könnyebben szabványosít-
ják projektjeiket és újra felhasználhatják az adatokat 1:1 arányban. 
A makró dobozok már törtvonalként is kialakíthatók, ami lehetővé 

teszi a felhasználók számára, hogy egyedi defi níciókat hozzanak 
létre a sablonok számára, így felgyorsul a szabványosítás folyama-
ta. A sablontípusok a kapcsolási rajzok automatizált létrehozására 
kifejlesztett Eplan Cogineer elindítására is alkalmasak. Nürnbergen 
mutatkozik majd be a felhasználók által nagy várakozásokkal kísért 
felhőalapú verzió is.

A folyamatirányítás terén az egyik legfontosabb újítás az Eplan 
Preplanning új csővezetékmodulja. A még részletesebb dokumen-
táció a csővezeték adatokat is tartalmazza a folyamat még korábbi 
szakaszában. A kábelszerelés technológiája is egyszerűbbé vált a 
felhasználók számára. A hőre zsugorodó csövek lehetővé teszik a 
dugós csatlakozók 2D és 3D tervezési környezetekben történő egy-
szerű hozzárendelését és javultak a csatlakozó hardverek megte-
kintési lehetőségei is. Így még részletesebb gyártási dokumentáció 
hozható létre, ami felgyorsítja a vezetékezés folyamatát is. Az újítá-
sok széles tervezési opciók egészítik ki, mint például a tulajdonság 
konfi gurációk a modellnézetben, kibővített gyártási interfészek az 
Eplan Pro Panelben és az új kliens-szerver technológiával továbbfej-
lesztett Eplan Smart Wiring.

VEZÉRLÉS- ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA
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www.eplan.hu

ADATCSERE A VILLAMOSMÉRNÖKÖK 
ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÉRNÖKÖK KÖZÖTT

Az interdiszciplináris adatcsere az Eplan Platform és a Siemens TIA 
Portal közi új interfész fejlesztésében is központi szerepet kapott. Az 
ipar 4.0 koncepciónak megfelelő, egyre népszerűbb AutomationML 
formátum már a jövőt jelzi. A Mitsubishi Melsoft IQ automatizálási 
platformmal is zökkenőmentesen működő kétirányú adatcsere ki-
bővült, ami az SPS IPC Drives kiállításon kerül bemutatásra. A fel-
használók a projekt bármely szakaszában kicserélhetik az adatokat 
mindkét irányban, szerkeszthetik, majd szinkronizálhatják is a pro-
jektet. Ez szükségtelenné teszi a változások időigényes, gyakran 
többkörös manuális újra ellenőrzését, vagy az interatív megközelí-
tést, ami azt jelenti, hogy a mérnökök egy lépéssel közelebb kerül-
nek a teljes folyamat digitalizálásához az Ipar 4.0 és az „IoT”, Tárgyak 
Internete koncepció által lefedett területeken. Ennek előfeltétele 
azonban a tervezéstől a gyártásig, a működtetéstől a karbantartásig 
minden folyamat és adat konzisztens digitalizálása. Ez az egyetlen 
módja annak, hogy a „Okos tervezés”, az „Okos gyártás” és az „Okos 
adatok” kulcsszavak valóban életünk mindennapi részét képezzék. 

EPLAN SOFTWARE & SERVICE

Az EPLAN Software & Service a világ egyik vezető CAx- (számító-
géppel segített) szoftvertermékeket, konfi gurációs és mechatroni-
kai megoldásokat fejlesztő vállalata, amely a tervezési és szerelési 
folyamatok optimalizálásában segíti ügyfeleit. Az ERP és PLM/PDM 
rendszerekhez készített sztenderd, illetve testreszabott interfészek 
biztosítják az adatkonzisztenciát a termékfejlesztés, a megrendelé-
sek feldolgozása és a gyártás során. A tervezés és gyártás világában 
elért sikerek kulcsa a következetes ügyfélközpontúság, a globális 
támogatási képesség, az innovatív fejlesztések, valamint az interfé-
szek létrehozásában megszerzett szakértelem. Globális vállalatként 
az EPLAN világszerte több mint 45.000 ügyfelet és 120.000 megol-

dást támogat a kiváló termékminőség és a maximális hatékonyság 
által.

Az 1984-ben alapított EPLAN a Friedhelm Loh Grouphoz tar-
tozik, amely világszerte 18 gyáregységgel és 78 nemzetközi leány-
vállalattal rendelkezik. A cégcsoport több mint 11.500 alkalmazot-
tat foglalkoztat és 2015-ben árbevétele elérte a 2,2 Mrd. eurót. A 
családi tulajdonban lévő vállalat 2016-ban sorozatban nyolcadszor 
nyerte el a «Legjobb német munkahelynek» járó elismerést. A Deut-
schland Test and Focus Money tanulmány alapján a Friedhelm Loh 
Group a «Legjobb szakoktatónak» járó elismerést is megkapta.

További információkért kérem, keresse fel a www.eplan.de és 
www.friedhelm-loh-group.com oldalakat.
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Pneumobil 2018:
Összesítve a májusi nevezések!
Kilenc ország ötven mérnökcsapata vesz részt a XI. Nemzetközi AVENTICS Pneumobil Versenyen

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg Egerben 2018. május 10-12. között a Nemzetközi 
AVENTICS Pneumobil Versenyt. Jövőre ötven, mérnökhallgatók által tervezett és épített, sűrített 
levegővel hajtott jármű mérheti össze tudását az Érsekkertben. A diákok innovatív műszaki megoldásai, 
az izgalmas csaták és számos különdíj mellett, 2018-ban az egyetemi pontverseny, valamint az 
„AVENTICS Legjobb Pneumobilja 2018” díj nyertese is 1 000 000 forintos jutalommal térhet haza.

Huszonegy hazai és huszonkilenc külföldi csapat adta le érvényes 
nevezését a XI. Nemzetközi AVENTICS Pneumobil Verseny regiszt-
rációs időszakában. Az összesítést követően, a 2018-as májusi ver-
senyhétvégére kilenc ország, huszonnyolc egyetemének diákjai 
kezdhetik meg a felkészülést. A külföldi egységek Lengyelországból, 
Romániából, Csehországból, Észtországból, Litvániából, Lettország-
ból, Szlovákiából és Svédországból érkeznek majd.

Az egri Érsekkertben megrendezendő futamok számos új le-
hetőséget és néhány kötelező érvényű szabályzati módosítást is 
tartogatnak a diákok számára. A versenykiírás újdonságai között 
szerepel többek között a biztonságot érintő előírások szigorítása, 
így már csak autó jellegű járművek indulhatnak a versenyen, me-
lyek megfelelnek a vázszerkezetre és fékrendszerre vonatkozó fel-
tételeknek. A mérnökcsapatoknak december végéig kell leadniuk 
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a pneumobilok tervdokumentációit, a jármű elkészült vázszerke-
zetét pedig 2018. február 28-ig kell bemutatniuk fotó, vagy videó 
formájában.

Jövő májusban a nevező egyetemi és főiskolai csapatok 12 
fős kerettel, ebből pedig egy 4 fős „versenyzői team”- mel állhat-
nak majd rajthoz, amivel a szervezők az alsóbb éves hallgatók 
bevonásához biztosítanak lehetőséget. A boxutcában a csapa-
tok már motorhome-okat is igényelhetnek vendégeik, valamint 
szponzoraik fogadásához. A május 10-i szabadedzésen pedig a 
versenyzők bizonyosodhatnak meg járműveik tökéletes beállí-
tásairól. Az ez évi felkészüléstől a Bosch Rexroth programozha-
tó vezérléstechnikai és telemetriai eszközei mellett, a National 
Instruments megoldásainak felhasználására is van lehetősége a 
hallgatóknak.

„Arra törekszünk, hogy a Pneumobil Verseny - követve az ipa-
ri fejlődés trendjeit - évről évre technikailag is megújuljon és új 

szintre lépjen” – mondta el Gödri István, a szervező Aventics Hun-
gary Kft. ügyvezető igazgatója. „Az ipari alkalmazások rengeteget 
profi tálnak a fi atalok versenyre kidolgozott műszaki megoldásai-
ból. Számos diák kapott már álláslehetőséget egy-egy Pneumobil 
projektnek köszönhetően, így nagyon örülünk, hogy májusban 
ötven mérnökcsapattal is találkozhatunk az Érsekkertben.”

A versenyhétvégén a csapatok most is két kategóriában (nor-
mál, szenior) és három számban mérik össze tudásukat: a hosz-
szú távú futam során az a pneumobil nyer, amelyik a legnagyobb 
távolságot képes megtenni egy palacktöltettel a kijelölt pályán. 
Az ügyességi futam három, kieséses menetből áll, a gyorsulási 
számnál pedig a legjobb idő dönt majd. A szakmai zsűri a ver-
senyszámok győztesei mellett, a legeredetibb konstrukciót és 
projektelképzelést is értékeli, az „AVENTICS Legjobb Pneumobilja 
2018” díj nyertes mérnökcsapata pedig 1.000.000 Forinttal térhet 
majd haza.

VEZÉRLÉS- ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA



30
ProdEngineer

VEZÉRLÉS- ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA > KARBANTARTÁS > BIZTONSÁGTECHNOLÓGIA > RAKTÁROZÁSTECHNOLÓGIA > MÉRÉSTECHNOLÓGIA  > JELÖLÉSTECHNOLÓGIA

Szeretné költségeit akár 
90%-kal csökkenteni?

Ismerje meg a Kleentek technológiát – melynek segítségével többszörösen meghosszabbítható az 
olajok élettartama, egyes esetekben pedig az olajcsere is teljesen kizárható.

A hagyományos tisztítási eljárások segítségével (szűrés, centrifugá-
lás, mágneses elkülönítés) a gyakorlatban eltávolíthatók az 1 μm-
nál nagyobb szennyeződések. A Kleentek készülékek eltávolítják az 
olajból a szubmikrometrikus nagyságú szennyező részecskéket is, 
például az oxidokat.

HOGYAN MŰKÖDIK A KLEENTEK?

A Kleentek berendezések az ipari olajok és olajrendszerek elektrosz-
tatikus tisztítását Coulomb törvénye alapján végzik. Az olaj átfolyik 
több pár elektróda között, melyeknek feszültségkülönbsége 10 és 
14 kV között van. A lebegő szennyeződések ezáltal töltöttséget 
kapnak. Az elektródák között megfelelően kialakított betétek – kol-
lektorok – vannak elhelyezve, amelyeken az áthaladó részecskék az 
elektrosztatikus tér hatására lerakódnak.

HATÁSSAL VAN AZ ELEKTROSZTATIKUS TISZTÍTÁS 
AZ ADALÉKOKRA?

Az oldott adalékokat a Kleentek technológia nem távolítja el. Az ola-
jok nem veszítenek adalékokat a szűrés folyamán.

VAN AZ OLAJ OXIDÁCIÓJÁNAK VALAMI JELENTŐSÉGE?

Az oxidációnál és termooxidációnál savas jellegű termékek kelet-
keznek, amelyek további vegyületek keletkezését eredményezik. 
Ilyen esetben olyan leülepedések jönnek létre, amelyek a hidra-
ulikus elemek nehéz mozgását, vagy akár elakadását is okozzák, 
ezáltal csökkentik a tömítőelemek élettartamát. Az olajok magas 
sav-száma (elhasználódása) egyértelműen indokolja az olajcse-
rét. 

MILYEN ELŐNYÖKET KÍNÁLNAK ÖNNEK 
KLEENTEK KÉSZÜLÉKEK?

A működési és a gyártási kiesések jelentősen csökkenthetők, ezáltal 
magasabb a működési megbízhatóság. Megszűnnek a rendszeres 
olajcserék, ezért jelentősen csökkennek az olajfelhasználás költsé-
gei. A beépített szűrők minimális igénybevétele miatt a szűrők élet-
tartama határozottan meghosszabbodik. Nem csupán az alkatré-
szek és a karbantartás költségei, de a bérköltségének is csökkennek. 
Ráadásul a környezetre gyakorolt negatív hatások is hatékonyan 
minimalizálhatók.

MIT JELENT EZ A KÖRNYEZETVÉDELEM SZEMPONTJÁBÓL?

Amennyiben az olaj állandóan tiszta és az olaj tisztasága megfelelően 
fenntartott, nem szükséges az olajokat cserélni. Az olajcserék során át-
öblítik az egész rendszert, és tisztításra kerül az olajtartály. A hulladék 
felszámolása potenciális veszélyt jelent a környezetre. A túlzott kopás 
károsan hat a tömítésekre, és ez megnövekedett olaj-veszteséget idéz 
elő, ami veszélyezteti a környezetet. A gépek javításánál elkerülhetetle-
nül megtörténik az olaj kiömlése a munkafelületre. A javítás folyamata 
ugyanakkor veszélynek teszi ki magukat a karbantartókat is. Az olaj 
(hulladék) felszámolása pedig többletköltséget jelent. Az adalékokkal 
ellátott olajok égetése kedvezőtlen hatással van a levegő tisztaságára.

Törekedjünk tehát a hatékonyságra, a gazdaságosságra, és nem 
utolsósorban a környezetbarát módszerek használatára.

Felkeltettük érdeklődését?
Szeretne többet tudni a Kleentek berendezésekről? 
Hívjon bennünket bizalommal: Industrial Investment Zrt.
Tel.: +36 60 436 6431, Email: info@industrialoil.hu
Telephely: 1095 Budapest, Soroksári út 164. 18. épület.

www.industrialoil.hu

KARBANTARTÁS
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Professzionális hordókezelés 
– az „Ex-zónához” kifejlesztve

A veszélyes anyagok megfelelő kezelése az üzemben fontos tényező a munkahelyi biztonságra 
és környezetvédelemre vonatkozó előírások betartásában. A DENIOS kifejlesztett egy új 
hordóemelőt, amely nem csupán modern biztonsági felszereltségével tűnik ki. A Secu EX 
hordóemelőt kimondottan a robbanásveszélyes zónákban történő használatra alkottuk meg és az 
természetesen megfelel az ATEX normáknak.

SOKOLDALÚ HORDÓKEZELÉS

A DENIOS Secu EX három különböző alváz-kivitellel kapható. A kes-
keny alváz a raklapok vagy kármentők aláfogására alkalmas. A széles 
alvázzal a nem aláfogható raklapok vagy kármentők is kezelhetőek 
oldalról. Az állítható alváz révén lehetséges a raklap sarok felől il-
letve felülről történő megközelítése is. Ez különösen a raklap hátsó 
részén álló hordók emelését könnyíti meg.

A Secu EX hordóemelő két különböző, 930 ill. 1.430 mm-es 
emelési magasságú kivitelben kapható.

A rendkívül rugalmas használatot segíti a Secu EX 3 konfi gurál-
ható hordó-fogója is. Az M típus 200 literes acél peremes és fedeles 
hordókhoz, míg az SK típus 200/220 literes acél és műanyag hordók 
kezelésére ajánlott. A W sorozatú hordóforgató minden szokványos 
hordótípus emelésére és forgatására alkalmas. 

A Secu EX hordóemelő kiemelt biztonságot nyújt a felhaszná-
lóknak az elülső takarólemez révén, amely meggátolja a kontaktust 

www.denios.at

az emelőhidraulikával, ugyanakkor megfelelő látómezőt biztosít a 
biztonságos manőverezéshez. Az alváz függvényében a Secu EX 
hordóemelő – nagy méretű beálló kerekeinek köszönhetően – egé-
szen szűk helyeken is kiválóan irányítható. 

Az emelés és süllyesztés két különböző lábpedállal vezérelhető, 
így megelőzve a véletlen működtetésből eredő nem kívánatos ese-
ményeket. A behajtható lábpumpa és a lábvédő további kényelmet 
nyújtanak a kezelés során.

A DENIOS CÉGRŐL

A természet fejleszti ki a legjobb védelmet – a második helyen mi 
következünk. A környezetvédelem területén iránymutató termékek 
gyártójaként és forgalmazójaként a DENIOS – ügyfeleivel közösen 
– hozzájárul a környezetvédelemhez és a munkatársak biztonságá-
hoz az üzemi mindennapokban. Mottónk: fenntartható védelem a 
munkahelyen is – a megfelelő termékekkel és azzal a meggyőző-
déssel, hogy természetes életterünket minden körülmények között 
meg kell óvnunk az utánunk következő generációk számára. A web-
shopban szereplő összes DENIOS terméket, valamint a veszélyes 
anyagok tárolásával és kezelésével kapcsolatos részletes informáci-
ókat és az aktuális jogszabályi hátteret megtalálja honlapunkon, a 
www.denios.at címen.

www.denios.hu

BIZONSÁGTECHNOLÓGIA
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OTTO ROTH innovatív 
kanban-modelljei
Egyszerű C-alkatrész beszerzés

OTTO ROTH, a kötőelemek specialistája a 2017-es Motek kiállításon, a gyártás- és szerelésautomatizálás 
nemzetközi szakvásárán, mutatta be megoldásait egy hatékony C-alkatrész gazdálkodáshoz. A 
klasszikus kanban-modellek mellett a cég egy különösen gyors és rugalmas tárolótól független 
rendelési rendszert is kínál, ami oldható címkékre es mobil szkennerekre épül. Ez biztosítja, hogy a 
szükséges kötőelemek mindig pontosan és megfelelő mennyiségben érkezzenek meg az ügyfélhez. 

OTTO ROTH több mint 100.000 különböző terméket forgalmaz –
csavarok és tartozékaik, csőidomok, karimák és dübelek, azonban 
faipari kötőlemezek és szerszámok is. Ez teszi a kereskedőt hosszú 
évek óta számos iparág kompetens partnerévé. OTTO ROTH port-
fóliójához egy átfogó C-alkatrész-gazdálkodás is tartozik, amely 
jobbá teszi a beszerzési folyamatokat és igazodik az egyéni köve-
telményekhez. A cég több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a 
tárolókra épülő kanban-megoldások megvalósításában. 

KÜLÖNBÖZŐ MODELLEK 
EGY VAGY TÖBB TÁROLÓS KANBANNAL

Az ügyfél különböző modellekből választhat. Az egy tárolós kanbant 
azoknak a felhasználóknak ajánljuk, akiknek különböző alkatrészekből 
alacsony darabszámú egyenetlen igényük van, széles választékra van 
szükségük és alacsony helykihasználásra és maximális áttekinthető-
ségre fektetnek hangsúlyt. Itt a tárolók két részre vannak osztva, a do-
boz hátsó részében egy tartalékkészlet található. Amikor ezt használni 
kezdik, különféle módon gondoskodhatnak az utánrendelésről. Az 
áru megérkezéséig az ügyfél a tartalékkészletet használja. 

A gördülő két vagy több tárolós kanban alkalmas olyan ügyfe-
lek számára, akiknek egyenletesen nagy mennyiségre van szüksé-
gük. Legalább két tároló van megtöltve ugyanazzal az árucikkel, a 

tárolók a polcon egymás mögött helyezkednek el, az áru kivétele 
az elől lévőből történik. Az üres tárolók egy külön dobozba kerül-
nek és elszállítják őket, OTTO ROTH-nál feltöltésre kerülnek és előre 
meghatározott szállítási ritmusban leszállítják az ügyfélnek. A köztes 
időben a helyére kerülő tárolóból használják fel a C-alkatrészeket. 
Ezáltal az egyenletes ellátás megbízhatóan biztosított. 

TELJES KÖRŰ ELLÁTÁS A MEGRENDELÉSTŐL 
A FELTÖLTÉSIG

OTTO ROTH a kanban-megoldásait optimálisan az ügyfelek követel-
ményeihez és adottságaihoz igazítja és kompetens partner az elem-
zéstől kezdve a kidolgozáson át a bevezetésig és további megvaló-
sításig. Különböző tároló típusok, valamint fi x és mobil polcok állnak 
rendelkezésre. A megrendeléseket rugalmasan a saját ERP-rendsze-
ren, az OTTO ROTH webshopon keresztül vagy ipari okostelefonra 
letöltött OTTO ROTH mobilalkalmazáson keresztül indíthatja el az 
ügyfél. Ezáltal csökkennek a költségek és megnő a termelés ellátá-
sának biztonsága.

Ezenfelül a Motek-en OTTO ROTH bemutatta új kanban-elvét. 
Ez olyan címkékre alapul, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a 
tárolókhoz. A semleges tárolókat OTTO ROTH feltölti, címkézi és le-
szállítja. Amennyiben az alkatrészek elfogynak, a felhasználó besz-

Az OTTO ROTH-ról
Sokoldalúság, szakértelem, megbízha-
tóság. Ezen tulajdonságok fémjelzik az 
OTTO ROTH céget immáron 1914 óta. 
Büszkék vagyunk arra, hogy ma, több 
mint 100.000 árucikkből álló választé-
kunkkal és szolgáltatások széles skálá-
jával állunk ügyfeleink rendelkezésére. 
A szabványos és az egyedi műszaki rajz 
alapján, prezíciós megmunkálással saját 
üzemünkben készített alkatrészek keres-
kedelme során a minőség, a határidők 
betartása és szakképzett munkatársaink 
munkája nyújt garanciát az ügyfeleink 
elégedettségére. Az OTTO ROTH-nál a 

C-alkatrész menedzsment során jelent-
kező speciális igényeihez is megtalálja 
tapasztalt, megbízható partnerét. Mos-
tanra több mint 10 000 ügyfél használja 
termékeinket és szolgáltatásainkat a leg-
különbözőbb iparágakban. Győződjön 
meg Ön is kreatív megoldásainkról és a 
minőséggel szemben támasztott magas 
követelményeinkről.

Az OTTO ROTH egy innovatív kereske-
delmi cég a kötőelem forgalmazásban, 
ezenkivül prezíciós megmunkálással 
készült termékek gyártója. Stuttgar-
ti központjával, több kereskedelmi 
képviseletével és precíziós gyártóüze-
mével Buchenben az OTTO ROTH 

folyamatos elérhetőséget biztosít 
partnerei számára. Modern raktár- és 
gyártási technológia, a legújabb minő-
ségellenőrzési eljárások és 300 mun-
katársunk szakértelme képezi sikereink 
alapját. Nagykereskedelem, logisztika, 
gyártás, tanácsadás és egyedi megoldá-
sok. Az OTTO ROTH mindent egy kézből 
biztosít az Ön számára. Cégünkkel Ön is 
jelentős versenyelőnyhöz jut.

OTTO ROTH GmbH & Co KG
70499 Stuttgart, Rutesheimer Str. 22
Magyarországi postacím:
8007 Székesfehérvár, Pf. 111
Szemerei Tamás + 36 70 415 7684
t.szemerei@ottoroth.de

RAKTÁROZÁSTECHNOLÓGIA
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A feltöltött kanban-tárolókat OTTO ROTH saját járműivel 
megbízhatóan és pontosan szállítja le ügyfeleihez.

OTTO ROTH GmbH & Co KG

kenneli egy ipari okostelefon segítségével az oldható címkét, és 
rögtön elindít egy új megrendelést, amelyet azonnal elkészítenek. A 
címkét megsemmisítik, az üres tárolók elszállítása egy későbbi idő-
pontban történik. A klasszikus kanbannal ellentétben az ügyfelek 
így 5-6 munkanapot takarítanak meg és még rugalmasabbak ing-
adozó szükséglet esetén. A rendelési mennyiségek az OTTO ROTH 
ipari okostelefonjával bármikor egyszerűen módosíthatóak és az 
aktuális igényekhez igazíthatóak.

A VÁLASZTÉKOT RAJZ SZERINT GYÁRTOTT 
EGYEDI TERMÉKEK BŐVÍTIK

A C-alkatrész ellátás az OTTO ROTH-nál nem csak a kötőelemek széles 
választékára korlátozódik, hanem rajz szerint gyártott egyedi terméke-
ket is magában foglal. Specialistaként átvállalja az alkatrészek komp-
lett beszerzését, beleértve a rajz ellenőrzését, a beszállítók kiválasz-
tását, a projekt teljes irányítását és gondoskodik a tárolásról és az áru 
közvetlenül az ügyfél kül- vagy belföldi üzemébe történő szállításáról. 
Ezen felül a cég saját gyártási egységet is üzemeltet, ahol tapasztalt és 
kompetens dolgozók modern gépparkkal különböző iparágak részére 
nagypontosságú forgásszimmetrikus alkatrészeket állítanak elő. Igény 
esetén az egyes alkatrészeket a saját szerelőüzemben akár több elem-
ből álló szerelési egységgé illesztik össze.

OTTO ROTH portfóliójához egy átfogó C--alkatrész-gazdálkodás 
is tartozik, ami jobbá teszi a beszerzési folyamatokat és követi az 
egyéni vevői követelményeket. 

OTTO ROTH új kanban-megoldásánál a felhasználó beszkenneli 
egy ipari okostelefon segítségével az oldható címkét, és rögtön 
elindít egy új megrendelést.

OTTO ROTH termékpalettája különböző csőkötőelemeket is 
magában foglal, mint karimák, csőidomok, csőívek, csőkötések 
vagy tömítőanyag.

Kívánságára OTTO ROTH átvállalja kanban-szállításnál a polcok 
feltöltését is. A munkatársak ugyanúgy gondoskodnak a polcok 
utántöltéséről és tisztaságáról, mint az üres tárolók elszállításáról. 

www.ottoroth.hu

RAKTÁROZÁSTECHNOLÓGIA
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A selejtek számának 
csökkentése 4 lépésben

Az esztergált alkatrészeket gyártó alvállalkozók 80%-a számára a selejtszám csökkentése jelenti az 
egyik legnagyobb kihívást, hiszen a hibás alkatrészek felesleges költségeket és anyagveszteséget 
jelentenek. Megoldást jelenthet a problémára az alkatrészek optikai mérőgéppel történő mérése, 
ami nagymértékben hozzájárul a selejtek számának csökkentéséhez és a költségek leszorításához.

A selejtek optikai mérőgéppel történő kiszűrésének, így a megfelelő 
alkatrészek elérésének alapvetően 4 fő lépése van. Ezeket alábbi cik-
künkben fogjuk részletesebben bemutatni, hogy teljesítésükkel Ön 
is optimalizálhassa gyártófolyamatait.

1. LÉPÉS – EGY OPTIKAI MÉRŐRENDSZER TELEPÍTÉSE 
KÖZVETLENÜL AZ ESZTERGA MELLÉ

Az első lépés értelemszerűen az optikai mérőrendszer telepítése, 
mely esetében érdemes néhány dolgot szem előtt tartani:
•  A mérések megbízhatósága elengedhetetlen, még műhelyszinten 

is. Az R&R mutatót 10% alatti értéken kell tartani.
•  A mérések kivitelezése legyen felhasználóbarát, egyszerű a gép-

kezelő számára.
•  A gépkezelő személyétől függetlenül, a mérések mindig ugyano-

lyan eredményeket kell adjanak.
•  Az állandó gyártási ütem garantálása érdekében a mérések auto-

matikusan kell működjenek.
•  A mérés sebességének meg kell egyeznie a gyártás gyorsaságával.
• telepített mérőrendszer lehetőség szerint legyen képes az önvizs-
gálatra, így képes fi gyelmeztetni a kezelőket a hibákra és elkerülhe-
tők a pontatlan mérések.
•  A mérőfelszerelés legyen alkalmas az adattárolásra.
•  A mérési riportok legyenek könnyen olvashatóak és értelmezhe-

tőek.

2. LÉPÉS – A MINŐSÉG FOLYAMATOS ELLENŐRZÉSE 
A GYÁRTÁS KÖZBEN

Hogy megbizonyosodhassunk méréseink pontosságáról, az alkatré-
szek minőségét ne csak kész állapotukban, hanem gyártás közben 
is ellenőrizzük. Néhány javaslat ehhez:
•  A mérőgépet helyezzük olyan közel az esztergához, amennyire 

csak tudjuk.
•  A minőségellenőrzéseket végezzük el minél gyakrabban.
•  A mérést a gyártási műveletek között érdemes elvégezni (pl.: az 

esztergálás és a köszörülés között).
•  A méréseknek a megmunkáláshoz kell igazodniuk (pl.: ugyanazon 

nullpontok használata).

3. LÉPÉS – A SZERSZÁMHOSSZ MÓDOSÍTÁSA 
VALÓS IDŐBEN

A mérőrendszer által generált adatok alapján, a szerszámhossz 
módosítását valós időben is végezhetjük, tovább pontosítva a kész 
munkadarabokat. A folyamat alatt érdemes fi gyelni az alábbiakra:
•  A mért adatok listája legyen felhasználóbarát (grafi kákkal, hisztog-

ramokkal segítsük a megértést).
•  A méréseknek stabilnak kell lenniük (ne befolyásolja őket a hőmér-

séklet és a keménységek változása).
•  A szerszámparamétereket gyorsan és gördülékenyen módosítsuk.

www.lamatec.hu

MÉRÉSTECHNOLÓGIA



CK SOROZAT SPECIFIKÁCIÓ GYORS ÁTTEKINTÉSE

Ez a rendkívül vékony intelligens kialakítás lehetővé teszi, 
hogy maximális munkaterületet használjon a megmunkáló 
központban a termelékenység növelése érdekében. Ezen kí-
vül lehetővé teszi a CK sorozat intelligens Y-tengelye a maxi-
mális méretű billenő bölcső kialakítását éppébe épített forgó 
átvezetést pneumatikus/hidraulikus csatlakozásokkal.
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www.kitagawaeurope.hu

Határtalan
SZABADÍTSA FEL GÉPE LEHETŐSÉGEIT! A Kitagawa kiadta a világ legvékonyabb forgatóasztal 
sorozatát. A forgatóasztaloktól elvárt legnagyobb teljesítményt nyújtja.

4. LÉPÉS – A GYÁRTÁS FENNTARTÁSA ÁLLANDÓ 
TŰRÉSMEZŐ MELLETT

Az utolsó lépés magától értetődik – ideális esetben a pontos mé-
rések alapján beállított megmunkálás ismételhető lesz, a minimális 
hibahatár állandósul. Ennek érdekében fi gyeljünk a következő té-
nyezőkre:
•  Meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy a gépkezelő még a 

tűréshatár átlépése előtt beavatkozhasson a folyamatba, ezzel elő-
segítve a kisebb korrekciókat. Az egyszeri, nagyobb módosítások 
ingamozgást generálhatnak, 
ami felboríthatja a gyártási 
folyamatot. Ebben sokat se-
gíthetnek a különböző ábrák 
és könnyen olvasható diagra-
mok.

•  A módosítási folyamatban 
nem csak egy, hanem több al-
katrész mért értékeit kell ösz-
szevetni a mérési eredmények 
szórásával és csúcsértékeivel.

•  A gépkezelőnek be kell tudnia 
avatkozni a CNC paraméte-
rekbe és a mérőeszközökbe 
egyaránt, hogy munkáját ha-
tékonyan végezhesse felette-
se nélkül is.

•  Erősen javallott, hogy a gép-

kezelő lássa a munkadarab képét/felszínét, hogy konkrét elképze-
lése legyen a megmunkálni kívánt darab állapotáról.

Az optikai mérőrendszer használatával, illetve a fenti négy lépés betar-
tásával a gyártás minősége jelentősen javul, a befektetés pedig gyor-
san megtérül. Hogy ennek a megoldásnak az alkalmazása mennyire 
nehéz, azt számos tényező befolyásolja, így például a gyártófolyama-
tok stabilitása (tisztítás, hőmérséklet) vagy a sorozatok váltakozásának 
gyakorisága. Azonban a módszer legfőbb előnye a selejtszám jelen-
tős csökkentése, így mindenképp érdemes megfontolni bevezetését.

MÉRÉSTECHNOLÓGIA
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LASIT lézerjelölő munkaállomások 
kézi vagy robotos kiszolgálással 
akár mindkét megoldás is megoldható!

A LASIT Spa. már hosszú évek óta felfedezte, hogy a legtöbb autóipari beszállító nem tud 
optimálisan felkészülni a jelölési igényekre, nem találja meg azt a megoldást, ami képes az induló 
darabszámokra és a teljes darabszámra egyaránt gazdaságos megoldást kínálni. A LASIT Spa. 
gépépítési lehetőségei azonban megoldást nyújtanak erre a problémára.

A lézerjelölő munkaállomások 
kapacitásai együtt nőnek a da-
rabszámokkal, a jelölőállomás 
nem változik, csak a kiszolgálás 
módja:

A felhasználók, akik már is-
merik a LASIT megoldásait, vagy 
azon hazai felhasználók, akik az 
IDOHMEN Kft-vel kapcsolatban 
vannak, tudják, hogy az elsőd-
leges szempont a jelölés tökéle-
tes kivitelezése, akár a minőség, 
akár a ciklusidő szempontjából. 
A minőség alatt akár a vizuá-
lisan olvasható információk, 
optikai , esztétikus megjelené-
se, vagy akár a Datamátrix ISO 
14514 , vagy AIM/DPM szerinti  
minősítését értjük. A feltételek 
teljesülése után, igény lehet a 
munkaállomások felhasználói 
követelmények szerinti módo-
sítása. Akár ergonómiai szem-
pontok akár a rendelkezésre 
álló terület befolyásolhatja a 
jelölő állomás kialakítását. A
LASIT/ IDOHMEN Kft. az előze-
tes egyeztetések után megküldi 
a tervezett kialakítás alaprajzát, 
a felhasználó kérhet, javasolhat 
módosítást, majd a jóváhagyás 
után elindul a gyártás folyama-
ta. A számos speciális  megol-
dás mellett a fentiekben vázolt 
problémára kínál megoldást a 
LASIT FlyHoover koncepciója. 
A kezdeti, alacsony darabszá-
mok mellett, amíg az operátor 
adagolja a berendezést, nagy 
szerepet játszik, az ergonómia, 
kedvező rakodási magasság, 
hozzáférhető kialakítás, a téve-
déseket a Poka-Yoke munkada-
rab specifi kus felfogás garantál-
ja. Miután a darab a helyén van 

a START gomb aktív, a burkolat 
előre mozog, alulról is zár, bizto-
sítva a munkavédelmi előírások 
maradéktalan betartását.

Az öntvények akár 0,8 mm 
tűréssel is készülhetnek, ami a 
fókuszeltérések miatt, problémás 
az állandó, folyamatképes kód-
jelölésekhez, így a lézerfej mel-
lett elhelyezett távolságmérő 
szenzor minden jelölés előtt 
ellenőrzi a valós távolságot, a Z 
tengely mindig azonos pozíci-
óban jelöl. A kódolvasó 100% 
ellenőrzést végez, akár AIM DPM 
akár ISO követelmények alapján. 
Hibás jelölés miatt selejt darab 
nem keletkezhet, ennek a rész-
leteit a felhasználóval közösen 
tisztázzuk.

Ha a darabszámok növeked-
nek, a robot illesztése egyszerű 
folyamat, a PLC már a kezdetek-
től elő van a kommunikációra 
készítve. Amennyiben a darab-

Ha a termék indokolja, pl. a nagy súly a robot kiszolgálás
a megfelelő megoldás.

Kezdetben kézi módon majd robotosan is adagolható

számok tovább növekednek, le-
hetőség van az eredeti lézeregy-
ség, nagyobb teljesítményűre 
való cseréjére, természetesen 
csereáron, így a kapacitás nö-

velés, tervezhető, gazdaságos 
folyamat. További részletes infor-
mációk videók, a honlapon meg-
tekinthetőek:

www.idohmen.hu/lasit

www.idohmen.hu/lasit
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TAPASZTALJA MEG A DIGITÁLIS 
GYÁRTÁS FOLYAMATÁT ÉLŐBEN!

AUTOMATIZÁLÁS

AEROSPACE

ADDITÍV GYÁRTÁS

DIGITÁLIS GYÁR

DIE & MOLD

 
További információt  
pfronteni Nyílt Napunkról  
a pfronten.dmgmori.com  
weboldalon talál!

30.01. – 03.02.2018

OPEN HOUSE 2018
PFRONTEN

IDOHMEN Kft., 
1171 Budapest, 
Strázsahegyi dűlő 7.
Telefon: +36 1 365 1091, 
www.idohmen.hu

MINDEN JELÖLÉSI IGÉNYRE VAN MEGOLDÁSUNK!
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MAXIMÁLISAN MODULÁRISAN!

ÚJ!

A Mico Pro® jelzi a határterheléseket és célirányzottan lekapc-
solja a hibás csatornákat. A szabadalmazott kioldási eljárás 
alapelve: „a lehető legkésőbb, olyan korán, amikor csak 
szükséges.”

moduláris felépítés
felügyelet csatornánként 20 A-ig
integrált potenciálelosztás
széles körű diagnosztika

  murrelektronik.hu

Mico Pro®

■  moduláris felépítés
■  felügyelet csatornánként 20 A-ig
■  integrált potenciálelosztás
■  széles körű diagnosztika

A Mico Pro® jelzi a határterheléseket és célirányzottan 
lekapcsolja a hibás csatornákat. A szabadalmazott 
kioldási eljárás alapelve: „A lehető legkésőbb, olyan korán, 
amikor csak szükséges.”
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