
„ Napjainkban a korszerű gyártóeszközök önmagukban nem biztosítanak tartós versenyelőnyt, csak 
ha  rendelkezésre áll az általuk biztosított lehetőségek kihasználásához szükséges tudás is !”
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Az ipari termelésben a nagyobb pontosság elérése és a termelékenység javítása mindig kulcskérdés volt. 
Napjaink elvárásainak megfelelni azt jelenti, hogy megtaláljuk a mind technikai, mind pénzügyi, mind pedig 
környezetvédelmi szempontból optimális megoldást. A versenyképesség fenntartása új, korszerűbb 
technológiák, szerszám és alapanyagok alkalmazását teszi szükségessé. Ezek hatékony felhasználásához 
elengedhetetlen a legkorszerűbb ismereteknek a mindennapi gyakorlatban való hasznosítása. 

A Laboratórium megalakításának célja a különleges megmunkálások szakterületein már meglévő ismereteink 
további bővítése, az UP technológia hazai bevezetésének elősegítése volt.

A laboratórium tevékenységi köre több részterületre tagolható:

● Nagypontosságú alkatrészek gyártása precíziós CNC berendezéseken,
● Nagypontosságú méréstechnika,
● Termék- és technológia fejlesztése,
● A felsorolt területekhez tematikailag kapcsolódó szakmai továbbképzés.

Az IT7-IT4 pontosság elérésére, kemény anyagok 
megmunkálására a köszörülés az általánosan elterjedt 
technológia. Az edzett acélok ultraprecíziós esztergálása egy 
ígéretes alternatív technológia, mellyel 50-70 HRC 
keménységű munkadarabok forgácsolhatók az IT 3-5 
tűrésmezőkön belül. 

A technológia előnyei az alábbiakban foglalhatók össze:

● Nagyobb termelékenység
● Magasabb méret- és alakpontosság,  
● Nagyobb flexibilitás
● Csökkentett átfutási idő 
● Környezetbarát technológia

A gépeink és a szupekemény szerszámanyagok lehetővé teszik 
az edzett acélok mellett olyan nagy keménységű vagy nehezen 
forgácsolható anyagok  megmunkálását, mint a keményfémek 
és a szuperötvözetek, akár IT3-IT4 pontosság mellett.

Nemvas-fémek esetén gyémánt egykristály szerszámok alkal-
mazásával  a munkadarab tulajdonságaitól függően IT2-IT3 
pontosság és optikai minőségű, Rz<50 nm érdességű sík-, 
szférikus vagy aszférikus felületeket tudunk előállítani.

Hembrug CNC 100 ultraprecíziós eszterga

Mozgástartomány: X: 200 mm
Z: 300 mm

Elforduló átmérő: D: 380 mm
Főorsó fordulatszám: n: 4 000 1/min
Mérőrendszer felbontása: 0,01 µm 
Programozható C-tengely
Szegnyereg
Renishaw mérőtapintó
Renishaw szerszámbemérő



A huzalos szikraforgácsolás a szerszám- és a precíziós 
alkatrészgyártásban széles körben használatos eljárás.

Cégünk egy Charmilles Robofil 6050 TW  típusú 
berendezéssel rendelkezik. A gépet kifejezetten a 
nagypontosságú alkatrészek költséghatékony megmunká-
lására fejlesztették ki. A berendezés 4000 kg-nál is 
nehezebb tömege, a vízfürdős kialakítás, valamint a 
precíziós vezetékek és a 0,05  µm felbontású 
mérőrendszer biztosítja a pontosságot. A termikus 
stabilitását a klimatizált helyiségben történő üzemeltetés 
és a gép külső hűtőegysége garantálja. 

A korszerű generátor és vezérlés, valamint az 
automatikus huzalváltó segítségével nagy termelékeny-
ség érhető el, a munkatérben nagyméretű munkadarabok 
is elhelyezhetők.

Az 5-tengelyes vezérlés segítségével tetszőleges 
vonalfelületekkel határolt alkatrészek munkálhatók meg 
30° huzalferdeségig. Kiegészítő CNC forgatóberende-
zéssel (A-tengely) komplex alakzatok, pl. fröccsöntő-
szerszám betétek, elektródák, vagy egyedi forgácsoló-
szerszámok gyárthatók.

CHARMILLES ROBOFIL 6050 TW
huzalos szikraforgácsoló

Mozgástartomány: X: 630 mm
Y: 400 mm
Z: 160 mm

Munkadarab magasság: H: 360 mm
Huzalátmérő: d: 0,33- 0,05 mm
Max. kúpszög: +- 30 
A mérőrendszer felbontása: 0,05 µm 

A marási műveletek elvégzésére a Direct-Line Kft. 
rendelkezik egy Fehlmann Pikomax  5-tengelyes HSC 
megmunkálóközponttal. A berendezés segítségével bo-
nyolult alkatrészek nagy pontosságú, gazdaságos gyár-
tása valósítható meg. 

Az ún. szoborszerű felületekkel határolt munkadarabok 
előállításának egyik lehetséges módja a szimultán 5-
tengelyes marás. A rotációs tengelyek biztosítják az 
egyes felületelemekhez a hozzáférést, illetve lehetővé 
válik, hogy a szerszám a felület minden pontján 
optimális feltételek mellett forgácsoljon. Ezáltal a 
felületminőség és a szerszám éltartam javul, az utólagos 
megmunkálási igény csökken, vagy szükségtelenné válik. 



Olyan munkadarabok esetében, melyeknek több oldalát 
is meg kell munkálni, a befogások száma jelentősen 
csökkenthető. Ezáltal a termelékenység javul, a 
bázisváltásokból és az átfogásokból származó hiba 
megszűnik. 

A Fehlmann típusú megmunkálóközpont nagysebességű 
marási műveletekre is alkalmas, segítségével IT6 
pontosságú, akár 55-60 HRc keménységű edzett acél 
alkatrészek is gyárthatók. A korszerű iTNC vezérlés, a 
gép dinamikája és merevsége HSC üzemmódban is 
lehetővé teszi a szimultán 5-tengelyes megmunkálást.

FEHLMANN PIKOMAX 60-M HSC 
5-tengelyes HSC megmunkálóközpont

Mozgástartomány: X: 505 mm
Y: 355 mm
Z: 610 mm

Főorsó fordulatszám: n: 18 000 1/min
Renishaw mérőtapintó
Renishaw szerszámbemérő

Az elkészült alkatrészek ellenőrzésére klimatizált 
mérőlabort rendeztünk be, melyben az alábbi 
mérőeszközök állnak rendelkezésre:

● FAG FMS 2100 köralakvizsgáló 

● MAHR MarSurf CD120 profilmérő

● Perthen Perthometer C5D érdességmérő

● Zeiss mérőmikroszkóp

● Zeiss Abbe függőleges optiméter

● Kézi mérőeszközök, etalonok


