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Laboratórium

Az ultraprecíziós megmunkálás fogalma a
műszaki fejlődéssel együtt változik. A mai
technikai
adottságok
között
azt
a
szerszámgépet tekintjük ultraprecíziós
megmunkálásra alkalmasnak, amelynek
mérőrendszere az 50 m, vagy annál
nagyobb
pontosságú
mérőrendszerrel
kerül
felszerelésre,
s
ugyanakkor
rendelkezik mindazokkal a mechanikai
merevségi és dinamikai tulajdonsággal,
amelyek a nagy pontosság, a kiváló
felületi érdesség elérését akár kemény
munkadarabok
megmunkálásánál
is
lehetővé teszik.
A Laboratórium megalakításának célja a
különleges megmunkálások szakterületein
már
meglévő
ismereteink
további
bővítése,
az
UP
technológia
hazai
bevezetésének elősegítése volt.
A Labor tevékenységi körei:
➔
➔
➔
➔

Nagypontosságú alkatrészek gyártása
Nagypontosságú méréstechnika
Termék- és technológiafejlesztés
Szakmai továbbképzés

Előgyártás

GILDEMEISTER CTX – 420 linear
megmunkáló központ

A nagypontosságú technológiákat többnyire befejező megmunkálások, amelyek
számára az alkatrészek előgyártását Gildemeister CTX – 420 linear megmunkáló
berendezésen végezzük.
Esztergálható hossz: L: 600 mm
Elforduló átmérő: D: 680 mm
Főorsó fordulatszám: 5 000 1/min
Vezérlés:
Haidenhain IT

Ultraprecíziós
esztergálás

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.

Technológiai jellemzők
✗
✗
✗
✗
✗

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

Megmunkálható anyagok, pontosság
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 alkalmazásával 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

Huzalszikraforgácsolás

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 megmunkálására 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 termelékenység érhető el, a munkatérben nagyméretű
munkadarabok is elhelyezhetők.
Az 5-tengelyes vezérlés segítségével tetszőleges vonalfelületekkel határolt
alkatrészek munkálhatók meg 30° huzalferdeségig. Kiegészítő CNC
forgatóberendezéssel (A-tengely) komplex alakzatok, pl. fröccsöntőszerszám
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

5-tengelyes
marás

A marási műveletek elvégzésére egy Fehlmann
Pikomax 5-tengelyes HSC megmunkálóközponttal
rendelkezünk.

A berendezés segítségével bonyolult
gazdaságos gyártása valósítható meg.

alkatrészek

nagy

pontosságú,

Az ún. szoborszerű felületekkel határolt munkadarabok előállításának egyik
lehetséges módja a szimultán 5-tengelyes marás. A rotációs tengelyek
biztosítják az egyes felület-elemekhez 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.

Hol előnyös az 5-tengelyes megmunkálás?
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 megmunkálóközpont
Mozgástartomány:

X: 505 mm
Y: 355 mm
Z: 610 mm
n: 18 000 1/min

Főorsó fordulatszám:
Renishaw mérőtapintó
Renishaw szerszámbemérő

Mérőlaboratórium

●
●
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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

Kiemelt
partnereink

Admatis – ESA:
Mesterséges hold
CERN: Large Hadron Collider

Direct-Line-ban BMEGPK kihelyezett
laboratóriuma

Fraunhofer Intézet
Aachen: easiTAP,
FlexiStat pályázat

KFKI: Vákuumkamrás
ellipszométer

Főbb
referenciáink

Gömböc

A feltalálók azzal a kérdéssel fordultak cégünkhöz,
hogy a gömböcöt forgácsolással, utómunkálás nélkül
el tudjuk-e készíteni. Szakembereinknek sikerült
kidolgozni egy olyan készülékrendszert, amely
segítségével 5-tengelyes marási eljárással le tudtuk
gyártani a gömböcöt a szükséges 0.05 mm-es
pontosságon belül. Mára készültek bronz, plexi és
AlMgSi anyagú gömböcök is.

Stringbike alkatrészek
A magyar huzalhajtású Stringbike
kerékpár
képen
látható
precíziós
alkatrészeire, mint
amilyen a hátsó
agy, a hajtó- és
lengőkarokkar, kidolgoztuk a hatékony
gyártástechnológiáját.

Mesterséges hold alkatrészek ESA számára
Az ESA (Európai Űrügynökség) szerződött cégei közé
tartozó Admatis Kft. 2011-ben kereste fel a Direct-Line
Kft.-t mesterséges hold alkatrészeinek gyártásával. A
könnyű,
vékonyfalú
alkatrészek
kimarása,
maró
programok megírása jelentett mérnöki kihívást, de a
maróprogramok megírása és a felfogókészülékek
megtervezése is időigényes volt.

Vákuumkamrás ellipszométer
Az MTA MFA és a University of Toledo (Ohio, USA) közös
kutatás-fejlesztési projektjében vettünk részt, amelyben egy
vákuumkamrás
ellipszométer
berendezés
mechanikai
rendszerének
(az
optikai
elemek,
azok
foglalása,
felfüggesztése, és azok pozicionálására szolgáló részegységek)
megtervezése és megvalósítása volt a feladatunk.

Mérőberendezés tengelyek méretellenőrzésére
A projekt célja egy mérőberendezés fejlesztése volt,
amely képes a turbinatengely tűrésezett méreteinek,
alakhibáinak a mérése. A Direct-Line Kft. a
mérőműszert turbinatengelyek mérésére fejlesztette
ki, de rugalmassága, egyszerű átalakíthatósága
alkalmassá teszi a turbinatengelyekhez hasonló alakú
alkatrészek mérésére.

További
referenciáink

Műhold alkatrészek

Parabolatükör

Nagy futáspontosságú befogó

Elliptikus tükör

Golyósorsó anya

Edzett acél
precíziós csiga
Turbófeltöltő
lapátok

Másoló idomszer

Precíziós
gömbcsapágy

Kétoldalas kúpos
csapágy

Nem szabványos
fűrészmenet

Hidraulika
alkatrészek

Gördülőelemes hajtás alkatrészei
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