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Sebességváltók felújításához szükséges 
hatékony tisztítási megoldások
Gyorsabban, gazdaságosabban és fenntarthatóbban a kifogástalanabb csere-sebességváltókért

A számtalan kézi beavatkozással járó vizes tisztításról három, zárt berendezésben, nem halogénezett 

szénhidrogénnel történő, teljesen automatizált tisztítási eljárásokra történt áttéréssel a brit sebes-

ségváltó-javító ATP Industries Group nem csak a termékminőséget volt képes optimalizálni. A terme-

lékenység, a gazdaságosság, a munkakörülmények és a fenntarthatóság szintén jelentősen javultak.

Az olyan járműalkatrészek felújításán, mint a sebességváltók, nyers-

anyagot, energiát és költséget lehet megtakarítani. Ezen a területen 

az 1969-ben az Alan Smart által alapított ATP Industries Group Ltd. 

már otthon van. Időközben az angliai Staff ordshire grófságban talál-

ható, Cannock Wood-i illetőségű vállalat Európa legnagyobb önálló, 

automatikus és kézi sebességváltók, osztóművek, valamint gépkocsik 

és terepjárók hajtásláncainak további mechanikus és mechatronikus 

alkotórészei felújításával foglalkozó vállalatává nőtte ki magát. „Ügy-

feleink között tarthatunk számon olyan járműgyártókat, mint például 

a Ford, a Fiat-Chrysler, a Volvo, az Aston Martin, a Land Rover és a JCB, 

amelyeket székhelyünkről, valamint az Amerikai Egyesült Államokban, 

Kínában és a világ további 35 országában található telephelyünkről lá-

tunk el áruval” – ad tájékoztatást Mark Bowen, az ATP Group értéke-

sítési vezetője. Sikerünkhöz hozzájárul a felújított termékek legmaga-

sabb nemzetközi szintet elérő minősége. Ehhez az ATP többek között 

kifejlesztett egy rendkívül összetett, műszaki szempontból különösen 

igényes vizsgáló állomást, amely a duplakuplungos sebességváltó 

elektronikus, hidraulikus, mechanikus és szoftveres funkcióinak pon-

tos validálását és kalibrálását teszi lehetővé. Ezért az innovációért az 

ATP 2016-ban Nagy-Britannia legjelentősebb, vállalkozásoknak szóló 

díját, a Queen’s Award for Enterprisest nyerte el innováció kategóri-

ában.

AZ ALKATRÉSZEK TISZTASÁGA 
A KIVÁLÓ MINŐSÉG BIZTOSÍTÉKA

Alapvető minőségi követelmény, hogy a felújított rendszerek alkatré-

szei műszaki és optikai szempontból is úgy nézzenek ki, mintha újak 

lennének. Ennek biztosítása érdekében a sebességváltót és az alko-

tórészeket a beszállítás után először kézzel megtisztítják és szétsze-

relik. Az alumíniumból, acélból, öntöttvasból, műanyagból és egyéb 

anyagokból készült alkatrészeket ezután manuálisan, tisztítóasztalo-

kon, kefével és oldószerrel előtisztítják az olajtól, zsíroktól, elszenese-

dett olajtól és utcai szennyeződésektől. A még mindig megtapadó 

szennyeződések eltávolításához egy egyszerű, félautomatikus beren-

dezésben, vizes közeggel következik az újabb tisztítási fázis. Az ezt 

követő lépésben az alkatrészeket sűrített levegővel manuálisan meg-

szárítják. Ez az eljárás egyrészt nagyon idő- és munkaerő-igényes volt. 

Ráadásul a megtisztított alkatrészek kb. 20 százalékát a minőségel-

lenőrzés nem elég tiszta megjegyzéssel visszaküldte, és ismét meg 

kellett tisztítani. Másrészt a tisztítás kellemetlen munkakörnyezetet 

teremtett magas légnedvességgel, olajtartalmú levegővel és erős 

zajterheléssel. A dolgozóknak hallásvédőt kellett használniuk. „Ezért 

alternatívák után kutatva, nagyjából három évvel ezelőtt különböző tisz-

títóberendezés-gyártókkal vettük fel a kapcsolatot. A Dürr Ecoclean UK 

nagyon meggyőző koncepciót mutatott be számunkra, ennek pénzügyi 

vonzatai azonban túlnyúltak költségvetésünk keretein. Más gyártóknál 

a szükséges befektetés nem állt arányban a célul kitűzött javulással, így 

továbbra is a korábbi módszerrel végeztük munkánkat” – emlékezett 

Adrian Aston, az ATP műszaki igazgatója.

MEGGYŐZŐ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
ÉS BERENDEZÉSKONCEPCIÓ

A kereslet jelentős megnövekedése és a saját, egyre fokozódó minő-

ségi követelményeink a vállalat vezetését az elmúlt évben arra ösz-

tönözték, hogy ismét vegye fel a kapcsolatot a Dürr Ecoclean céggel 

és végezzen tisztítási próbákat az Egyesült Királyságban lévő vizsgá-

lati központban, majd a vizsgálatokat a berendezés gyártójának Fil-

derstadtban lévő székhelyén, eredeti alkatrészekkel végzett további 

próbákkal tegye teljessé. „Az eredmények annyira meggyőzőek voltak, 

hogy azonnal két EcoCCore típusú tisztítóberendezést rendeltünk meg” 

– ecsetelte Adrian Aston. 

Az innovatív, oldószeres rendszert, amelyet szénhidrogénekkel 

és módosított alkoholokkal is lehetett üzemeltetni, az ATP-nél nem 

halogénezett szénhidrogénnel működővel cserélték fel. Ez teljes 

vákuum alatt működik, és beépített desztillálóberendezést, valamint 

fő- és mellékáramköri szűrést tartalmaz az oldószer folyamatos keze-

léséhez, ami hosszú élettartamot és csekély fogyasztást eredményez. 

A sok elemből álló szériafelszereléshez tartozik ezen kívül két elárasztó 

tartály a durva- és fi nom tisztításhoz, valamint a hővisszanyeréshez.

JELENTŐS MINŐSÉGJAVULÁS 
TELJESEN AUTOMATIZÁLT FOLYAMATTAL

Szétszerelés után a sebességváltó-alkatrészeket meghatározott 

pozícióban, legfeljebb 670 x 480 x 400 mm (ho x szé x ma) méretű 

tisztítókosarakba helyezik, amelyek a munkatér méreteihez igazod-

nak. A kosarakat átszállítják a berendezéshez a tisztítóterületre, ahol 

a dolgozó kiválasztja a megfelelő tisztítóprogramot. Jelenleg az ATP 

kilenc különböző programot használ, amelyek folyamatparaméterei 

a sebességváltó fajtájához, az anyaghoz és a szennyeződés mértéké-

hez igazodnak. A tisztítási ciklus 6-14 perc időtartamot vesz igénybe. 

„Műszakonként és berendezésenként 65 kosarat tisztítunk meg, mindezt 

egyetlen munkatárs közreműködésével. Korábban ezen alkatrészek meg-

tisztítására nyolc, tíz munkatársat foglalkoztattunk” – adta tudtunkra a 

műszaki igazgató. 

Annak érdekében, hogy a szükséges tisztítási eredményt ilyen 

rövid idő alatt el lehessen érni, az EcoCCore tisztítóberendezést olyan 

folyamattechnológiával látták el, mint például az előzetes zsírtalanító 

gőzölés. Az olajtartalmú oldószert nem vezetik a szokásos módon az 

elárasztó tartályba, hanem közvetlenül a desztillálóberendezésbe. Az 

elárasztó tartályban így csak minimálisan rakódik le olaj és csökken az 

oldószerbe kerülő olaj mennyisége is. Ezen felül a berendezés, a széri-

atartozék befecskendezéses elárasztó mosó mellett még ultrahangos 

készülékkel is fel van szerelve. Az ultrahang frekvenciavezérléssel sza-

bályozott térfogatáram esetén a szűréssel egyidejűleg alkalmazható. 

A részecskéket a rendszer így a tisztítással párhuzamosan elhordja, 

és nem rakódhatnak le a munkatérben. „A tisztítás minőségét gravi-

metrikus vizsgálattal hetente ellenőrizzük, és az EcoCCore tisztítóberen-

dezéssel folyamatosan körülbelül 30 százalékkal jobb eredményt érünk 

el” – mondja Adrian Aston.

HARMADIK TISZTÍTÓBERENDEZÉS 

A MECHATRONIKUS ALKATRÉSZEK SZÁMÁRA

„Ez a hatalmas minőségjavulás arra ösztönzött bennünket, hogy a 

mechatronikus alkotórészek tisztítását, amit ugyanúgy, mint koráb-

ban, kézzel végeztünk, szintén automatizáljuk” – fűzi hozzá a műszaki 

igazgató. Ehhez a vállalat vásárolt egy EcoCBase tisztítóberendezést, 

amely ugyanúgy rendelkezik két közegtartállyal, valamint ultrahang-

gal is és szénhidrogénnel üzemel. A munkateret 530 x 320 x 200 mm 

(ho x szé x ma) méretű tisztítóedényekhez tervezték. Az áteresztőké-

pesség ebben az esetben műszakonként 35-40 közötti kosárszámra 

tehető.

OPTIMALIZÁLÁS MINDEN TERÜLETEN

A jobb tisztítási eredmények egyrészt hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

ATP tovább optimalizálja termékei minőségét, ezáltal pedig még több 

megrendeléshez jut. A termelékenység és a gazdaságosság szintén 

jelentősen javult. Ha fenntarthatóságról van szó, az új tisztítási eljárás 

ugyancsak jeleskedik. A régi tisztítóberendezés vízfogyasztása évente 

körülbelül 100 000 liter volt, ezt most megspóroljuk. Ehhez társul még 

a tisztítószerek megtakarítása is. „A berendezések lényegesen gyorsab-

ban megtérülnek, mint ahogy azt számítottuk. Ráadásul a sokkal kelle-

mesebb és tisztább munkakörnyezetből is profi tálunk. Ügyfeleink és mi is 

időközben úgy hozzászoktunk ehhez, hogy a Dürr Ecoclean céggel már 

egy negyedik berendezésről tárgyalunk, amely a teljes sebességváltó tisz-

títását végezné még szétszerelés előtt, ezzel az új minőségi norma már itt 

is látható lesz” – jegyezte meg végül Adrian Aston.

www.durr-ecoclean.com

www.geskor.com

A sebességváltó-alkatrészeket szétszerelés után a rendszer 

automatikusan elszállítja a tisztítóberendezéshez, ahol a dolgozó 

kiválasztja az aktuális programot              Fotó: ATP Industries Group

Az alapvető minőségi követelményhez tartozik, hogy a felújított 

rendszerek alkatrészei mind műszaki, mind optikai szempontból 

úgy nézzenek ki, mintha újak lennének.

Fotó: ATP Industries Group

TISZTÍTÁSTECHNOLÓGIA TISZTÍTÁSTECHNOLÓGIA

A Dürr Ecoclean piacvezetőként a legmodernebb tisztítás-

technológiai berendezésekkel, valamint felületkezelő és 

-aktiváló rendszerekkel látja el a gépjárműgyártókat és -be-

szállítókat, valamint az ipari piac széles körét. A Dürr Ecocle-

an egyedi igényekhez igazított technológiáival az ügyfelek 

számos területen érhetnek el megtakarításokat, így például 

az egységre jutó költségek, az energiafogyasztás, valamint 

a folyamatok időtartama terén is. A Dürr Ecoclean vállalat 

világszerte több mint tíz telephellyel rendelkezik nyolc or-

szágban, mintegy 800 alkalmazottat foglalkoztatva.



26 27
ProdEngineerProdEngineer

MÉRÉSTECHNOLÓGIA > TISZTÍTÁSTECHNOLÓGIA > ORVOSTECHNOLÓGIA > JELÖLÉSTECHNIKA > LÉZERTECHNOLÓGIA > INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA >  MŰSZAKI  HÍREK MÉRÉSTECHNOLÓGIA > TISZTÍTÁSTECHNOLÓGIA > ORVOSTECHNOLÓGIA > JELÖLÉSTECHNIKA > LÉZERTECHNOLÓGIA > INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA >  MŰSZAKI  HÍREK

Hatékonyság és Innováció 
Markus Rehm 
A DMG MORI úttörő megoldásaival segíti az orvosipari szereplőket 

a csúcsminőségű alkatrészek gazdaságos gyártásában

A demográfi ai növekedés, a várható élettar-

tam emelkedése és a gazdasági fellendülés 

lendítik előre az orvostechnológiai ágazat 

fejlődését, amely kihatással van a mecha-

nikai termelésre is. A jelenség különösen 

az ortopédia területén látványos: soha nem 

látott kereslet van a csípő-, és térdprotézi-

sekre és a gerincimplantátumokra. Ma kö-

zel 180 különböző terméket használnak az 

emberi testben. A diagnosztikai és sebészeti 

eszközökre is egyre nagyobb az érdeklődés. 

Ezekre a jelenségekre koncentrál a DMG 

MORI a DMG MORI Medical Excellence Cen-

ter-ben. Mivel a szakértők részt vesznek a 

termékek fejlesztési szakaszában, hatékony gyártási megoldásokat 

tudnak szolgáltatni. Markus Regm, a DMG MORI leányvállalatának, 

a DECKEL MAHO Seebach-nak vezérigazgatója az alábbi interjúban 

elmagyarázza, hogyan támogatja a gépipari technológia vezető vál-

lalata az összes jelentősebb orvostechnológiai gyártót, biztosítva az 

implantátumok és eszközök hatékony megmunkálását.

Rehm úr, a jövőben a DMG MORI a DMG MORI Medical Excellence 

Center-ben foglalkozik majd az orvostechnológiai fejlesztésekkel. Me-

sélne az ottani munkájáról?

Alapvetően az ipari óriások és a kisebb orvostechnológiai gyár-

tók és beszállítók is ugyanarra vágynak: kulcsrakész megoldásokra, 

melyek lehetővé teszik a költséghatékony gyártást. A DECKEL MAHO 

Seebach-nál található DMG MORI Medical Excellence Center-ben 

a szakértőket már a termékek fejlesztési szakaszánál is bevonjuk 

a munkába. Együtt tanulunk az ügyfeleinkkel és be tudjuk építeni 

ezt a tudást a gépeinkbe és alkatrészeinkbe. Ennek már láttuk is az 

eredményét tavaly júniusban az első Medical Days-en. Német, sváj-

ci és ír ügyfeleink együtt beszélték meg az orvostechnológiai ter-

melés fejlődését számos különböző területről érkezett szakértővel. 

Ezek a kulcsrakész megoldások egyre fontosabbak lesznek a jövő-

ben?

Úgy feltételezzük, hogy igen. Az Avicenne egyik tanulmánya 

szerint az orvostechnológia 4,4%-al fog növekedni az elkövetkező 

években. Mindezt folyamatos ár leszorítás mellett. Továbbá a tanú-

sítványoknak is egyre nagyobb hatása lesz a gyártásra. A minőségi 

követelményeket és a gyors termelést innovatív gyártási megoldá-

sokkal próbáljuk teljesíteni. 

Az orvostechnológia fontos piac a DMG MORI számára. Hogyan 

fejlődött az elmúlt években az ágazat és milyen kilátásai vannak a jö-

vőre nézve?

Az orvostechnológiai piac folyamatos növekedése hatással van 

az iparág óriásaira. Egyre szűkülnek a gyártási területek, ugyanakkor 

zuhannak az implantátumok árai. A gyártók elkezdtek összefogni, 

hogy megküzdjenek ezekkel a kihívásokkal. Minden szempontból 

nőtt a hatékonyság, különösen a kifi nomult termékek, például a 

térd-, és csípőprotézisek és a gerincimplantátumok esetében. 

Milyen kihívásokat jelent ez a DMG MORI számára, a gyártáshoz 

szükséges technológia beszállítójaként?

Az orvostechnológiának külön kihívásai vannak. Nem a techno-

lógiai lehetőségek jelentik a korlátot, hanem inkább az orvosi ter-

mékek minőségi követelményei határozzák meg az eljárást. Egyre 

fontosabb, hogy a digitális megoldásokat már a gyártási folyamat 

kezdetén alkalmazni tudjuk. A vonalkód leolvasók, a munkadarabok 

integrált mérése és jelölése a CELOS rendszerben és a gyártás során 

mind egyszerűbbé teszik és felgyorsítják a dokumentáció elkészíté-

sét és a nyomon követést. Az automatizálási megoldások is egyre 

nagyobb szerepet kapnak. Az automatizálás nem csupán az emberi 

felügyelet nélküli gyártást teszi lehetővé, hanem a programok és a 

gyártási tételek beolvasását a gyártási környezetben és a teljes rend-

szerre vonatkozó visszajelzéseket is.

Ez kihat a gépek kezelésére a gyakorlatban is?

Természetesen. A CELOS applikáció-alapú kezelőfelülete ergo-

nomikus és intuitív felhasználást tesz lehetővé. A CELOS nyílt rend-

szerének hála könnyen beépíthető a céges munkafolyamatokba. 

Továbbá, az automatizálási megoldások is egyre több területen 

terjednek el, a költséghatékony gyártás és a munkaerőhiány miatt. 

Ez érinti például az egyes munkadarabok rakodását és a kisszériás 

gyártást az ortopédia területén. Igyekszünk a rugalmas automati-

zálásra koncentrálni, többek között az orvosi eszközök gyártásánál. 

Ezzel kapcsolatban további kihívást jelent a korlátozott gyártási 

terület, ami szükségessé teszi a helytakarékos, integrált automati-

zálási megoldásokat. A DMG MORI portfóliójában megtalálhatóak 

a paletta-, és munkadarab-rakodó rendszerek, ahogy a robotizált 

automatizáció is. Természetesen a megoldásaink alapját továbbra 

is a nagyteljesítményű, helytakarékos CNC szerszámgépek képezik.

Melyek lehetnek a legvonzóbb szériák az orvostechnológiai iparág 

számára?

A 2. generációs NTX 1000 a legnépszerűbb modell térd- és 

csípőprotézisek hatoldalú megmunkálása esetén, és igen elterjedt 

ezen alkatrészek öttengelyes marása a kisebb DMU eVo model-

lekkel és a DMU 50-el. Az alacsony helyigényű MILLTAP 700 meg-

munkáló központ csontlemezek gyártása terén kiemelkedő, míg a 

SPRINT esztergagépek hatékonyt megoldást jelentenek csontcsava-

rok gyártásánál. Eközben a fejlettebb technológiák is egyre elterjed-

tebbé válnak, mint az ULTRASONIC marás, vagy a porágyas additív 

nyomtatás. Ezzel a portfolióval képesek vagyunk lefedni az ortopé-

dia területének jelentős részét.

A magas minőségi követelmények és a szoros gyártási határidők 

mindenhol jelen vannak az orvostechnológiában. Hogyan próbálnak 

megfelelni ezen kihívásoknak?

A teljes körű megmunkálás gyakori beszédtéma az ágazatban. 

A különösen komplex munkadarabok, mint a kobalt-króm térdimp-

lantátumok kiváló hatékonysággal gyárthatók öttengelyes szimultán 

megmunkálással a DMU 40 eVo linear-on. A 60,000 ford/perces orsó-

sebesség és a lineáris hajtás precíz teljesítményt, kiváló minőségű felü-

leteket és gyorsaságot biztosít. A palettakezelő rendszer még tovább 

növelheti a termelékenységet, már kisebb mennyiségek esetén is.

Mi a válaszuk a komplex maró és esztergáló gépekre?

A 2. generációs NTX 1000 igen sikeresnek bizonyult ezen a te-

rületen. A maró és esztergáló központ hattengelyes megmunkálást 

tesz lehetővé, például csípő-, és térdprotézisek alkatrészei esetén, 

alig 10 m2-en. Erre a célra korábban legalább két gép kellett.

Mitől ilyen termelékeny a 2. generációs NTX 1000?

A változatos extrák lehetővé teszik többek között a munkada-

rabok szimultán megmunkálását a maróorsó és az alsó revolverfej 

segítségével. A stabil gépváz pontos megmunkálást biztosít, míg a 

76 férőhelyes szerszámtár rugalmas gyártást garantál. A különböző 

extrákat automatizálási megoldások egészítik ki.

A titánium, illetve a titánium-ötvözet termékek nagyon népszerűek 

az orvostechnológiában. Milyen megoldásokat kínálnak ebben a té-

makörben?

A térd-, és csípőprotézisek a 

legfontosabb ortopéd termékek 

az orvosechnológiai iparban.

A DMG MORI innovatív 

CNC technológiákkal 

biztosítja a komplex 

orvosi eszközök hatékony 

és minőségorientált 

megmunkálását.

Markus Rehm, 

a DECKEL MAHO 

Seebach ügyvezető 

igazgatója

A DMG MORI az orvostechnológiai gyártás digitalizálását is 

szem előtt tartja, egyszerűsítve és gyorsítva a dokumentáció és 

nyomonkövetés folyamatát.

Alig 10 m²-es helyigényével a 2. generációs DMG MORI NTX 1000 

többek között a csípő-, és térdprotézisek hatoldalas teljeskörű 

megmunkálásával hívja fel magára a fi gyelmet.

ORVOSTECHNOLÓGIA ORVOSTECHNOLÓGIA

Fő termékek az orvos-

technológiai ágazatban

• Térdprotézisek

• Csípőprotézisek

• Gerincimplantátumok

• Csontlemezek

• Sebészeti eszközök

DMG MORI-val a jövő gyárába . 

EMO 2017 – a DMG MORI élőben mutatja be a jövő gyártástechnológiáját a 2-es csarnokban

Nagy hatékonysággal 

lehet gyártani 

kobalt-króm 

térdimplantátumokat 

és hasonló 

alkatrészeket 

a DMU 40 eVo linear 

öttengelyes szimultán 

megmunkálásával.
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Mechanikus, dinamikus 
jelölési megoldások az IDOHMEN Kft-től
Az egyszerűtől kézi kiviteltől a komplex autóipari megoldásokig

Az IDOHMEN Kft. széles választékban kínálja, képviseli a lézeres jelölési megoldásokat. A lézer je-

lölés rugalmas, de még mindig számos területen van létjogosultsága a pontbeütésnek DOT PEEN, 

VIBRO jelölésnek, vagy az un. SCRIBING eljárásnak, ami a folyamatos írást jelenti. Az IDOHMEN Kft. 

választékában megtalálható AUTOMATOR berendezések, egyaránt megoldást kínálnak a kisebb 

jelölési feladattól kezdve a komplex, autóipari jelölési igényekig.

A pontbeütéses eljárás legnagyobb előnye, hogy tetszőleges ka-

raktereket, logókat, Datamátrix és QR kódot egyaránt lehet jelölni, 

valamint a jelölések jelentős része programozható: Típusazonosí-

tó+Dátum ÉÉHHNN időpont ÓÓPPSS és sorszám is programozható. 

A jelölés alapelve, hogy a jelölőfej mozgatásával és a beütőtű pneu-

matikus vagy elektromos leütésével, pontsorozatot hozunk létre, 

ami vizuálisan karakterként, logóként vagy 2 D kódként jelentkezik. 

STANDARD ASZTALI KIVITEL, 

EGY KÉZI VÁLTOZATÚ FEJJEL SZERELTEN

Számos kisebb, közepes cég még nem szállít közvetlenül az autóipar-

ba, de már gondoskodnia kell a darabok nyomon követhetőségéről, 

jelöléséről. Az ilyen cégek számára kínálja az IDOHMEN Kft. a teljes 

AUTOMATOR programot kínálja. Az asztali megoldások csak a mun-

kadarab rögzítését kívánják meg. Ez azonban a végfelhasználó számá-

ra kezelhető, ismert a jelölendő darab geometriája. Az állvány lehet 

kézi mozgatású (ugyanaz a darab sorozat jelölése ) vagy sorozatok-

hoz motoros Z tengelyes kivitellel, ahol a fej az előreprogramozott 

magasságra áll be. A jelölési tartományt a fejek típusa határozza meg 

az 50x 90 mm-től egészen a nagyméretű 300x400 mm tartományig. 

Általában ezt a nagy méretet a géptáblák jelölésekor alkalmazzák. A 

nagy jelölési tartomány azt is lehetővé teszi, hogy akár több darab is 

rögzíthető, vagy különféle munkadarabok  készüléke elhelyezhető, így 

könnyen jelölhetők, a hosszabb átállások nélkül is. A készülékek az asz-

talon T horony anyával rögzíthetők. A tökéletes jelöléshez mindenkép-

pen rezgés és elmozdulás mentes készüléket szükséges alkalmazni.

DOT PEEN JELÖLÉS GYÁRTÓSORBA ILLESZTVE

Az AC 500 vezérlő, minden iparban járatos kommunikációs proto-

kollal üzemeltethető, nem okozhat gondot akár egy PLC akár más 

vezérlőegységhez történő illesztése. Soros, TCP/IP, Profi bus, CAN 

Bus kommunikáció egyaránt megvalósítható.  Az IDOHMEN Kft. be-

mutató termében a berendezés, a vezérlő, a kívánt kommunikáció 

még a rendelés előtt kipróbálható, tesztelhető. A jelölt 2 D kódokat, 

akár datamátrix, akár QR kód, korszerű, az ipari gyakorlatnak meg-

felelő 2D-s kamerákkal lehet visszaolvasni, minősíteni, beleértve a 

Grading vagy akár a Verifi kálási ellenőrzést AC500 magyar nyelvű 

felülettel.

ROBOTOS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK

A darabok sokfélesége, az egy darabon több helyen végzett jelölés, 

a mostoha munkakörülmények, valamint a robotárak folyamatos 

csökkenése és párhuzamosan a munkaerő bérek növekedése arra 

ösztönzi a vállalkozásokat, hogy az egész gyártási folyamatot auto-

matizálják, beleértve a jelölést is.

Az AUTOMATOR környezeti behatásokól védett jelölőfejei alkal-

masak akár a közvetlen robotkarra illesztésre, a végfelhasználó így tel-

jes mértékben kihasználhatja a robot minden előnyét, rugalmasságát, 

pontosságát. A robotos fejmozgatás kínálja a legnagyobb szabadsá-

got, akár az egy darab több jelölési terület, akár a nagy darabválasz-

tékkel rendelkező beszállítók számára. A jelölések mellett egyéb más 

technológiák is integrálhatók egy munkaállomásban, pl. az öntvények 

szivárgásvizsgálata, vagy egyéb előzetes tesztfolyamatok. A helyi kép-

viselet szakemberei erről készséggel adnak felvilágosítást.

A MILLTAP 700 fő erényei a merevség, a nagysebességű orsó 

és az intelligens hűtőrendszer. Ezek együttesen garantálják a legrö-

videbb megmunkálási időt csontlemezek gyártása esetén. A WH3 

munkadarab-rakodó rendszer alacsony emberigényű gyártást tesz 

lehetővé. A csontcsavarok gyártása hasonlóképp történik a SPRINT 

automatikus esztergagépekkel.

A SPRINT 20|8 integrált orsóhajtással - 10,000 ford/perc a főor-

són és az ellenorsókon - és lineáris hajtással az X1 tengelyen csök-

kenti a gyártási időt. A két darab 36 férőhelyes szerszámszán 10 

hajtott szerszámot is képes fogadni, lehetővé téve a komplex alkat-

részek megmunkálását. 

A DMG MORI széles körű termékválasztéka számos orvosipari 

alkatrész gyártását lehetővé teszi. Milyen fejlesztésekre összpontosíta-

nak ezen a területen?

Megpróbáljuk kielégíteni a pontossággal és hatékonysággal 

kapcsolatos elvárásokat, leginkább az ortopéd termékeknél, mint 

a csontcsavarok, gerincimplantátumok, térd- és csípőprotézisek. Az 

idei DECKEL MAHO Seebach-nál tartott Medical Days alátámasztot-

ta ezek fontosságát, és a DMG MORI Medical Excellence Center-ben 

változatos ügyfélkörénél is ezen elvárásokra kell fi gyelnünk.

A MILLTAP 700 extrém 

merevsége, nagy 

orsósebessége és intelligens 

hűtőrendszere lehetővé teszi 

a titánium csontlemezek 

hatékony megmunkálását - 

akár emberi interakció nélkül, 

a WH3 munkadarab-kezelő 

rendszer segítségével.

Többek között 

csontcsavarok 

is hatékonyan 

gyárthatóak 

a SPRINT széria 

automatikus 

esztergagépeivel

A HSC 20 linear 

60,000 ford/perces 

orsósebessége kiváló 

minőségű felszíneket 

biztosít, csökkentve

a szükséges 

utómunka időket.

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

www.idohmen.hu

Automator pontbeütő jelölő 

készülék, forgató modullal,  

asztali kivitel.

Automator beütő készülék, 

asztali kivitel, de moduláris, 

a beütőfej itt kézi kialakítás

Munkadarabkészülék 

és pontbeütő 

egység,  lamellás 

forgácsvédelemmel

Az IDOHMEN Kft. Automator termékei megtekinthetőek a bemutató 

teremben, ill. az AUTOMOTIVE 2017 kiállításon vagy a képviselet hon-

lapján: www.idohmen.hu/automator

MINDEN JELÖLÉSI IGÉNYRE VAN MEGOLDÁSUNK!

www.dmgmori.com

ORVOSTECHNOLÓGIA JELÖLÉSTECHNIKA

A porágyas technológiát 

alkalmazó LASERTEC 30 SLM 

orvostechnológiai alkatrészek 

hatékony additív megmunkálását 

teszi lehetővé.
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Teljesítményforradalom 
a fi ber lézereknél
Termelésnövekedés fi ber lézervágással, alacsonyabb költségek mellett

Először is a CO2 lézertechnológiában óriási fejlődés ment végbe, 

mind a fénysugár minőségben, mind az automatizálás tekintetében, 

de említhetjük akár a lézersugár polarizációt, a lézersugár kollimáci-

óját, vagy a jobb vezérlést is. Ezek a fejlesztések a CO2 lézereket egyre 

tökéletesebbé tették, és egyre felhasználóbarátabbak lettek. Az ipari 

megmunkálási kereslet akkoriban nem a manapság jellemző kis so-

rozatú, sokféle termék iránt volt, ezt a 2000-es évek válságáig nem 

is érezhettük. De az ipar megváltozott, és a gyártási hatékonyság 

tovább fejlődött. Ahogy a CO2 lézergépek fejlődtek, úgy növekedett 

a kereslet és az eladás. Ezzel együtt a CO2 lézergépek még mindig 

relatív drágák voltak, magas energia- és karbantartási igénnyel. 

A 90-es évek közepén egy erősebb elmozdulás volt látható a lé-

zertechnológia irányába, és mire a 2000-es évek válsága beköszön-

tött, már a lézervágás volt a sláger. A stancológépekkel vetélkedve a 

lemezvágás elsőszámú választásává vált. A gyártási szektor stratégi-

ája egyik pillanatról a másikra megváltozott, a hatékony gyártás jel-

szava a „sokféleség, kis mennyiség” lett. Ez azonnali gyártást követelt, 

amelyben a lézergép lett a fő eszköz, mivel a lézergépek használatá-

val a beállítási és átállási időt csökkenteni vagy mellőzni lehetett a 

munkák közti váltásnál. Teljesen mindegy, hogy 16 mm-es tíz dara-

bos munkáról van szó, vagy ezer darab alkatrészt kell gyártanunk 3 

mm-es alumíniumból, a lézersugár univerzális kivágószerszám.

A 4000-5000 W-os teljesítmény ideális volt a vágási feladatok 

99 %-ára. Több ok együttes hatása lehetett, hogy miért nem a 6000 

W-os vagy annál nagyobb teljesítményű CO2 lézergépek terjedtek el 

jobban. Köztudott, hogy a magasabb teljesítményű gépek nagyobb 

sebességgel képesek tiszta vágásra nitrogénnel (N2), mint az alacso-

nyabb teljesítményűek. A nagyobb teljesítményű fókuszált lézersu-

gár miatt az anyag gyorsabban megolvad, így mind a fejmozgás, 

mind a vágási folyamat felgyorsítható. A nitrogénnel vágott anyagok 

esetében a teljes gyártási folyamat gyorsabb lesz, és nincs szükség 

olyan utómunkálatokra, mint például a felületi oxidréteg eltávolítá-

sára, a festés vagy hegesztés előtt.

A reve képződése az oxigénes (O2) vágás mindennapos mellék-

terméke. Vegyük példának, hogy 6 mm acélt nitrogénnel vágunk 

egy 6 kW-os CO2 lézergéppel, és egy 4 kW-os géppel. A 4 kW-os gép 

megközelítően 1500-2000 mm/perccel fogja vágni. Míg a 6 kW-os 

verzió hozzávetőleg 2800-3000 mm/perc sebességű vágásra is képes. 

A jelentős sebesség különbség mellett a nagyobb teljesítményű CO2 

lézer lehetővé tette olyan vastagabb anyagok vágását, mint például 

vastagabb lágy, és rozsdamentes acél, valamint alumínium vágását is. 

A fejlődési folyamatban logikus lépés lenne, ha ez a technológia még 

hatékonyabbá és még termelékenyebbé válna. Azonban úgy tűnik, 

hogy a CO
2
 lézergépek itt elérték a teljesítőképességük határát. A CO2 

lézergépek világában a magasabb teljesítménynek ára van, és minden 

egyes wattérték emelésével nő a működtetés ára, az alkatrészek szá-

ma, az energiafogyasztás, és az általános karbantartási szükséglet. A 

tőkebefektetés és az üzemeltetési költségek növekedése, vagy a ha-

tékonyság és megnövekedett kapacitás között választani kell. Az in-

doklás gyakran a rugalmasság megtartása, amely ahhoz vezet, hogy 

a vevőt ismételten a 4-5 kW-os teljesítményű gépek irányába terelje. 

AZ ÁTTÖRÉS

Az ezredfordulótól a lézervágók uralták a lemezkivágási piacot el-

adási számban, megelőzve a stancológépeket, amely a mai napig 

tartó trend. 2005-től kezdett a fi ber technológia megjelenni a lézer-

vágásban. A kezdetben néhány száz W teljesítményű első gépeket 

1-2 kW teljesítményűek követték. Valójában az elsődlegesen lézer-

gépet gyártóknak nem is volt a portfóliójában fi ber lézer technoló-

gia. 2005 és 2010 között csak nagyon kevés 2 kW-os fi ber lézergépet 

értékesítettek. Az áttörést a 2010-es Hannoveri EuroBLECH kiállítás 

hozta, ahol a nagyobb gép-

gyártók is bemutatták az új 

technológiát. Az Amada ezen 

a kiállításon elsőként mutatta 

be saját fejlesztésű rezonátor-

ral ellátott 4 kW-os fi ber lézer 

forrását, amelyet az ultragyors, 

lineális hajtású FOL-Fiber 

lézergépére fejlesztett ki. Ahogy egyre több gyártó kezdte el kínálni 

ezt a típust, és egyre több gép került a piacra, a technológia létjogo-

sultságot szerzett. Miután ez az első akadály leküzdésre került, a fi ber 

lézer forradalom teljesítmény forradalommá vált, félévente újabb és 

újabb nagyobb teljesítményű lézergépeket dobtak piacra. A 2011-es 

Fabtech kiállítás eredményeképpen a fi ber lézer Amerikában is te-

ret hódított. Ennek ellenére 2011-ben az összértékesítési adatoknak 

csak 5-10 %-át tette ki a fi ber lézer értékesítés. Azonban egyre több 

gyártó törekedett a 4 kW felé. Hamarosan a fi ber lézergépek értéke-

sítése a CO2 lézergépekkel szemben drasztikusan emelkedni kezdett, 

2015-ben pedig első alkalommal a fi ber lézer túlszárnyalta a CO2 lé-

zeres kivágógépek eladásait. 

 

AZ ÚJ KORSZAK

A fi ber lézerek fejlődése során az ipar megismerte a technológia által 

biztosított előnyöket, lehetőségeket és annak éppen aktuális hatá-

rait. A fi ber technológia bemutatkozásakor elsődleges előnyként az 

olcsó működtetési költségeket emelték ki a CO2 lézerekkel szemben, 

valamint a kisebb karbantartási igényt. De ami még fontosabb, az 

„egyszerű” felépítésnek köszönhetően a teljesítmény növelése nem 

feltétlenül eredményezi a kopóeszközök, energiafogasztás, vagy 

karbantartási szükséglet jelentős növekedését. Valójában a teljesít-

mény növelés korlátozó tényezője a diódák és modulok méretezé-

sén múlik, a fénysugár minőségének megtartásával. Ennek megva-

lósulásával a teljesítmény növelhető, amely gyorsabb, és vastagabb 

lemezmegmunkálást tesz lehetővé. A jelenlegi 6 kW-os lézergépek 

N2 nitrogéngázzal 6 mm vastagságú acél közel kétszer gyorsabb ki-

vágására képesek, mint egy 6 kW-os CO2 lézergép.

 

Az Amada 6 kW-os LCG AJ fi ber lézergépe közel kétszer gyorsabban 

tudja kivágni a 6 mm-es acéllemezt, mint a 6 kW-os CO
2
 lézer. 

A fi ber lézervágás meghatározó alternatíva olyan más vágási mód-

szerekkel szemben, mint a plazma, vagy vízvágás, mivel fi ber lézerrel 

hatékonyabban vághatunk vastaglemezeket, és a hullámhossz elő-

segíti olyan egyedi anyagok vágását is, mint a réz (3. Ábra). A mai 

fi ber lézergépek vágófeje csak kevés optikával, és egy fúvókával ren-

delkezik. Egyik sem jelent magas költséget a gép élettartama alatt. 

Az alacsonyabb üzemeltetési költség az új generációs fi ber lézerek 

általános képességeivel együtt vonzó alternatívává teszik a fi ber lé-

zert szinte bármely jelenlegi vágási technológiával szemben. 

Milyen szempontokat vegyünk fi gyelembe? Természetesen van-

nak óvintézkedések, amelyeket, ha megteszünk, a nagyteljesítményű 

fi ber lézerek a gyártási folyamatot kiegyensúlyozzák. A 6 kW-os fi -

ber lézer lényegesen gyorsabb, mint a 4 és 2 kW-os fi ber lézergép, 

vagy bármilyen CO2 lézer alternatíva. Többszörös termelékenységet 

érhetünk el a plazmavágás és vízvágással összehasonlítva. A gyorsa-

ságnak azonban hátulütői is lehetnek. Összhangban van-e a kivágás 

sebességével az üzem többi része? Ennek alapján érdemes lehet 

újra gondolni olyan folyamatokat, mint pl. az anyagmozgatást és a 

hajlítást. A kiegyensúlyozott termelés könnyen felborítható egy nagy 

teljesítményű géppel, és ez gyakran azt jelenti, hogy a következő be-

fektetésnél lehetséges, hogy a hajlítási folyamatra kell koncentrálni, 

mint például az automata szerszámcserélős robotizált élhajlításra. 

A lézergép kiválasztásakor a megfelelő sebességű anyagkezelés és 

esetleg automatizmusok kiválasztása is meghatározó lehet a terme-

lési összhang szempontjából.

Összefoglalva, a nagy teljesítményű fi ber lézergépek nagy fejlődé-

sen mentek keresztül, és gyorsan megtalálták helyüket az iparban, 

melynek több oka is van. Ugyanolyan könnyen kezelhetők, mint a 

kisebb teljesítményű társaik. A nagyobb befektetést ellensúlyozhatja 

a jelentősen magasabb termelés és alacsonyabb működési költség, 

CO2 lézergépekhez viszonyítva nyereséges termelést folytathatunk 

kisebb sorozatnagyságú és változatosabb termékösszetételű rende-

lés állománnyal is. Nagy teljesítmény, több termelés, kevesebb költ-

ség, nagyobb rugalmasság és több nyereség – ezt mind kínálják a 

mai fi ber lézerek a felhasználóknak.
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Példa: vastag lemezből készült 

alkatrészek fi ber lézervágással

Több, mint 30 év eltelte után a vásárolt 4-5 kW-os (néha 6 kW) teljesítményű CO2 lézerek elérték 

teljesítmény és hatékonysági küszöbüket. Hozzávetőleg tizenöt évig tartott, míg a 3 kW-os CO2 

eladások mindennapivá váltak, és további öt évnek kellett eltelni ahhoz, hogy a 4 kW-os gép le-

gyen az első számú választás a gyártók körében. A nagyobb teljesítményű CO2 lézerek (6 kW vagy 

annál nagyobb) a 90-es évek kezdetétől már rendelkezésre álltak. Habár a nagy teljesítményű CO2 

lézergépek eladási száma a 2000-es évekig lassan növekedett, az eladási számok sosem érték el a 

4-5 kW-os gépekét. Ennek jó oka van. Ha megnézzük az ár érték arányt, akkor világos, hogy miért. 

Az AMADA LCG AJ fi ber lézer, 

saját fejlesztésű rezonátorral 

már 2, 4, 6 és 9 kW-os 

teljesítménnyel is elérhető. 

A fi ber lézer olyan egyedi anyagokat is képes vágni, mint a réz, vagy 

a titánium.
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