Leden 2018

Komplexní obrábění podporuje růst

Hlavní vřeteno a protivřeteno stroje Hyperturn 110 jsou vybaveny dutým upínacím válcem, což umožňuje obrábět až 5000 mm dlouhé tyče po celé délce
bez nutnosti manuálního zásahu.

[ Stahl Judenburg GmbH [
Stahl Judenburg je pro zákazníky po celém světě zárukou
vysoce kvalitních ocelových výrobků a je špičkovou firmou
vyrábějící tyčovou a taženou ocel z vysoce kvalitní ušlechtilé
konstrukční oceli. Výrobky této firmy se používají všude tam,
kde jsou nejvyšší požadavky na zátěž, kde nejvíce rozhoduje
přesnost a kde je zapotřebí největší síly. Roku 1906 založená
firma zaměstnávající dnes zhruba 450 zaměstnanců dosáhla v
minulém roce obratu okolo 108 milionů Euro. Klíčovými
zákazníky jsou z více než 70 procent výrobci osobních a
užitkových vozů. 92 procent výroby je vyváženo.

Stahl Judenburg GmbH
Gussstahlwerkstrasse 21
A-8750 Judenburg
Tel. +43 3572-701-0
www.stahl-judenburg.com

[ Spektrum požadavků [
• Komplexní úplné obrábění
• Úplné obrábění s přísunem, zarovnáním, soustružením,
•
•

frézováním, obráběním, značením na čelní ploše a s přípravou
k odběru
Automatizovaná nakládka a vykládka
Přesná opakovatelnost a spolehlivé procesy

Úspěšnou specialitou firmy Stahl Judenburg jsou pístnice pro hydraulické systémy z chromované oceli, které jsou mimo jiné opatřeny značením
na čelní ploše.

Ve štýrském Judenburgu se uprostřed nádherné horské
krajiny rozprostírá jedno z rakouských středisek na zpracování
ušlechtilé konstrukční oceli. Coby specialista na ušlechtilou
ocel a ušlechtilou konstrukční ocel dodává firma Stahl
Judenburg svým zákazníkům po celém světě produkty z
vysoce kvalitní válcované a tažené tyčové oceli.
Hornorakouská firma se proslavila i svými velmi kvalitními
finálními výrobky: vysoká kvalita je dána kompletním
procesním řetězcem počínajícím u základních surovin.
Pořízení soustružnického a frézovacího centra Hyperturn 110
od firmy Emco s automatizovanou nakládkou a vykládkou
umožnilo integraci veškerých pracovních kroků do
automatizované sériové výroby. To zlepšilo
konkurenceschopnost štýrské firmy natolik, že již o rok
později následovalo pořízení druhého, podobného stroje.

Kompletní procesní řetězec
Coby špičková firma vyrábějící tyčovou a taženou ocel z
vysoce kvalitní ušlechtilé konstrukční oceli (slovo „ocel“ tam
nemá být) dodávají Štýřané již řadu let také polotovary z
tažené oceli, jako jsou například pístnice pro kuličková ložiska.
Stahl Judenburg vyrábí také finální výrobky, jako jsou
například části řídicích systémů pro automobilový průmysl a
tvrdě pochromované pístní čepy pro fixní a mobilní
hydraulické systémy, určené například pro strojní průmysl.
Tyto produkty přinášejí 10 % z ročního obratu 108 milionů
Euro a staly se specialitou firmy. „Pokrýváme celý procesní
řetězec od válcování, přes zpracování tyčové oceli, tepelné
opracování, broušení, chromování prováděné naší dceřinou
společností VTK Veredelungstechnik Krieglach až po konečné
obrábění,“ vysvětluje tento úspěch Franz Klingsbigl, vedoucí
výroby pístnic a komponentů u firmy Stahl Judenburg. „Díky

tomu můžeme našim zákazníkům nabídnout konstantně
vysokou kvalitu.“

Důraz na výrobu
Za účelem získání vysoké přidané hodnoty začala firma Stahl
Judenburg v roce 2010 s modernizací stávající výroby.
Z tohoto důvodu pořídila firma CNC soustruh s
automatizovanou nakládkou a vykládkou. „Toto opatření
výrazně zlepšilo naši produktivitu,“ vzpomíná vedoucí výroby.
„Především jsme tím dosáhli konkurenceschopnosti, díky
které se pro nás otevřely nové zakázky proslulých zákazníků“.
Abychom dostáli rostoucí poptávce, musela být výroba
postupně rozšířena. V roce 2015 padlo rozhodnutí k pořízení
soustruhu se dvěma samostatnými vřeteny. Na něm měly být
přímo z tyčového materiálu a bez nutnosti opakovaného
upínání úplně obráběny především pístnice. „Dříve musely být
polotovary před upnutím do stroje nejprve nařezány na
potřebnou délku,“ vzpomíná přípravář, pan Manuel Kogler.
„Mnoho obrobků jsme museli zvedat pomocí otočného
nakladače a někdy jsme museli ve stroji manuálně přesunovat
lunety.“

Automatizace jako výzva
„Individuální značení finálních výrobků probíhalo rovněž mimo
stroj, a to leptáním těsně před balením,“ doplňuje Franz
Klingsbigl, který se významně podílel na přípravě specifikace.
„Chtěli jsme do procesu obrábění integrovat i tento krok,
abychom tím zvýšili bezpečnost procesu.“
Spektrum dílů je velmi rozsáhlé. Délka pístnic činí od cca
50 mm do téměř 6500 mm a jejich průměr je od 12 do 120 mm.

Pro výrobu tyčí pro tahovou a rázovou zkoušku slouží Emcoturn E65 MY se systémem nástrojů VDI 40 s dvanácti axiálně řazenými nástroji a s
přídavnou osou Y pro frézování.

Dlouhé tyče mohou vážit až 500 kg každá a představují výzvu
pro celou automatizaci. Pro získání požadované povrchové
kvality je rozhodující přesnost. Při přísunu a odvodu tyčí navíc
nesmí dojít k poškození povrchu.

Splněná očekávání
„Jako nejlepší řešení se pro nás ukázalo obráběcí a frézovací
centrum Hyperturn 110 s hlavním vřetenem a protivřetenem
od firmy EMCO,“ uvádí Franz Klingsbigl. Zvláštností je dutý
upínací válec protivřetena, který má stejně jako u hlavního
vřetena dostatečný průchod tyčí do 100 mm.“ Stroj provede v
jediném kroku plně automatický přísun materiálu, jeho
zarovnání, soustružení, frézování, obrábění i značení na přední
straně a přípravu k odběru.
Dva servomotorem poháněné revolvery, každý s dvanácti
polohami (rozhraní VDI 40) zajišťují díky krátkým dobám
polohování velmi produktivní výrobní cykly. Přídavná osa Y na
horním systému nástrojů umožňuje frézování, například pro
výrobu šestihranných otvorů. Firma Stahl Judenburg využívá
tuto osu i ke značení na přední straně tyčí pomocí gravírování.

Ergonomické ovládání
Coby vysoce produktivní stroj pro kusovou výrobu vyžaduje
Hyperturn 110 výkonnou automatizaci. Systém nakládky a
vykládky pro Hyperturn 110 je vyrobený speciálně na zakázku
nedalekou firmou Hage Maschinenbau specializující se na
zakázkovou výrobu speciálních strojů.
Ve spolupráci s touto firmou připravili inženýři Emco speciální
rozhraní k řídicímu systému Siemens Sinumerik 840D sI s
ovládacím panelem Operate. Stahl Judenburg obdržel i
speciální rozšíření programu k ovládání podavače pro přísun

tyčí i vlastní masky pro zadávání parametrů obrábění.
U Hyperturnu může obsluha stroje stanovit všechny díly
prostým zadáním parametrů a získá tak značně přehlednější
a ekonomičtější vizualizaci, než jak tomu bylo u dřívějších
strojů.“
Díky tomuto zařízení významně vzrostla celková produktivita
výroby firmy Stahl Judenburg. Kromě úspory času získala
firma i velmi přesnou opakovatelnost. Další výhodou je
podstatně řidší nutnost otevírání stroje kvůli servisním
zásahům.

Růst díky automatizaci
„Investice do automatizovaného Hyperturnu 110 značně
zvýšila naši kapacitu,“ říká Franz Klingsbigl. „Díky tomu jsme
mohli jen v prvním čtvrtletí 2017 vyrobit téměř 17000 kusů.“
Tato čísla vypovídají o tom, že se rozšířené možnosti výroby
velmi pozitivně odrazily ve zvýšení počtu zakázek přijatých
firmou Stahl Judenburg.
Programování
obou vysoce
automatizovaných
soustružnických center
včetně simulace pro
kontrolu kolizí probíhá
přímo ve Vašich
špičkových řídicích
systémech SINUMERIK
8400 SL.

Hyperturn 65 Duoturn se standardní automatizací systému nakládky a vykládky.

A protože tento trend pokračuje, pořídila firma další
soustružnické a frézovací centrum. Pozitivní zkušenosti s
firmou Emco vedly k nákupu druhého, o trochu menšího stroje
Hyperturn 65 Duoturn. Kromě menšího průchodu tyčí se
stroje liší systémem nakládky a vykládky. Protože se v tomto
případě jedná o sériový výrobek firmy Breuning Irco, byl
systém do programu stroje integrován velice jednoduše
prostřednictvím standardního rozhraní.

Výzva z hlediska konfigurace stroje spočívala
v obrovském rozsahu rozměrů obrobků a v
potřebě dokonalé souhry s automatickým
zařízením pro nakládku a vykládku.
Andreas Pichler, prodejce pro oblast jižního Rakouska, Emco

Emco ve všech oblastech
Zároveň s pořízením stroje Hyperturn 65 Duoturn byl strojový
park firmy rozšířen o Emcoturn E65 MY s revolverem VDI 40 s
dvanácti axiálně řazenými nástroji a s přídavnou osou Y k
obrábění tyčí určených pro zkoušky tahem. I učňovská dílna
získala díky Emcoturn E45 stroj, na kterém učni získávají
zkušenosti s řídicím systémem Siemens, které později využijí
při výrobě pístnic.
„Díky automatizovanému soustružnickému centru firmy Emco
jsme mohli výrazně zlepšit naši konkurenceschopnost,“
uzavírá Franz Klingsbigl. „Výsledný růst poptávek vedl k přijetí
dalších pracovníků. A protože tento trend trvá i nadále,
plánujeme v brzké době i další investice.“

Kvalita našich pracovních míst silně vzrostla,
neboť díky částečnému odpadnutí fyzicky
namáhavých pracovních úkonů se může
obsluha stroje soustředit na udržování
stabilních a kvalitních procesů.
Stefan Wilding, zaměstnanec, Stahl Judenburg

Rozhodujícím faktorem pro investici do
Hyperturnu 110 byla ochota firmy Emco
přizpůsobit stroj přesně našim speciálním
potřebám, a to ve vynikajícím poměru ceny a
kvality.
Franz Klingsbigl, vedoucí výroby pístnic a komponentů,
Stahl Judenburg

HYPERTURN 65

Technické údaje
Pracovní rozsah

Poháněné nástroje

Oběžný průměr nad ložem

660 mm

Rozsah otáček

Oběžný průměr nad příčnými saněmi

540 mm

Max. točivý moment

1050 / 1300 mm

Max. výkon pohonu

6,7 kW

Poháněné nástroje

2/3 x 12

Vzdálenost mezi hroty vřeten
Max. soustružený průměr
Max. délka dílů
Max. průměr tyčí

500 mm

Revolver nástrojů s BMT rozhraním a přímým pohonem
Počet poloh nástrojů

Posuv X1 / X2 / X3 (HT65 TRIPLETURN)

Přesné rozhraní
260 / 210 mm
260 / 260 / 210 mm

Posuv Z1 / Z2 (HT65-1000 DUOTURN)

800 / 800 mm

Posuv Z1 / Z2 (HT65-1300 DUOTURN)

1050 / 1050 mm

Posuv Z1 / Z2 / Z3 (HT65 TRIPLETURN)
Posun os Y

Max. točivý moment
Ukončení vřetena DIN 55026

Průřez čtyřhranných nástrojů
Průměr stopky vrtacích tyčí
Doba výměny nástrojů
Rozsah otáček

2/3 x 12
BMT-55P
20 x 20 (25 x 25) mm
40 mm
0,5 s
0 – 12000 ot/min

460 / 460 / 1050 mm

Max. točivý moment

30 Nm

100 (+/- 50) mm

Max. výkon pohonů

10 kW

Hlavní vřeteno
Rozsah otáček (plynule nastavitelný)

25 Nm

750 / 1000 mm
65 (76,2 / 95) mm

Rozsah posuvu
Posuv X1 / X2 (HT65 DUOTURN)

0 – 5000 (4500)ot/min

Pohony posuvů
0 – 5000
(4000 / 3500) ot/min

Rychloposuv X1 / X2 / X3

30 m/min

Rychloposuv Z1 / Z2 / Z3

30 m/min

250 (250 / 360) Nm

Rychloposuv Y1 / Y2 / Y3

12 m/min

A2-6 (A2-8)

Posouvací síla X1 / X2 / X3

5000 N

Průměr vřetena v předním uložení

105 (130 / 140) mm

Posouvací síla Z1 / Z2 / Z3

8000 N

Otvor vřetena (bez táhla)

Ø 73 (86 / 106) mm

Posouvací síla Y1 / Y2 / Y3

7000 N

Protivřeteno
Rozsah otáček (plynule nastavitelný)
Max. točivý moment
Ukončení vřetena DIN 55026
Průměr vřetena v předním uložení

Koník
0 – 5000
(4000 / 3500) ot/min
250 (280) Nm
A2-6 (A2-8)
Ø 105 (130/140) mm

Rychloposuv

0,001°
1000 ot/min

Protivřeteno (AC motor dutého vřetena)

29 (37) kW
29 kW

Revolver nástrojů s VDI rozhraním
Počet poloh nástrojů
Stopka dle VDI (DIN 69880)
Průřez čtyřhranných nástrojů
Průměr stopky vrtacích tyčí
Doba výměny nástrojů

Vnitřní kužel pro valivý důlčík

2/3 x 12
30 (40) mm
20 x 20 (25 x 25) mm
32 mm
0,7 s

800 / 1050 mm
8000 N
MK 4

Chladicí zařízení

Výkon čerpadla

400 / 450 l
2 / 3 x 2,2 kW

Příkon
Jmenovitý příkon

Výkon pohonu
Hlavní vřeteno (AC motor dutého vřetena)

Max. přítlačná síla

Objem zásobníku

Osy C
Odstupňování kruhových os

Posuv

Přívod stlačeného vzduchu

50 kVA
6 bar

Rozměry
Výška otočné osy nad podlahou

1300 mm

Celková výška

2360 mm

Půdorys (vč. dopravníku třísek) Š x H
Celková hmotnost
Bezpečnostní prvky dle CE

5060 / 5300 × 2850 mm
ca. 9500 kg

HYPERTURN 95/110

Technické údaje
Pracovní rozsah
Oběžný průměr nad ložem
Vzdálenost mezi hroty vřeten
Max. otvor v táhlu (A2-8)

Poháněné nástroje
720 mm

Rozsah otáček

0 – 3000 ot/min

1700 – 2300 mm

Točivý moment

40 Nm

95 mm

Max. výkon pohonu

10,5 kW

Poháněné nástroje

2 x 12

Rozsah posuvu
Posuv s frézovacím vřetenem X1 / Z1

550 / 1300–1900 mm

B-PowerMill

Posuv X2 / Z2

300 / 1340–1940 mm

Rozsah otáčení

Posuv Y

240 mm (+/- 120 mm)

Počet nástrojů v zásobníku

210°
HSK-T63
(PSC63 volitelně)

Upnutí nástrojů
Hlavní vřeteno – protivřeteno (A2-8)
Max. rozsah otáček
Max. výkon
Max. točivý moment

3500 ot/min
33 kW
800 Nm

Hlavní vřeteno – protivřeteno (A2-11)
Max. rozsah otáček
Max. výkon hlavního vřetena
Max. točivý moment hl. vřetena
Max. výkon protivřetena
Max. točivý moment protivřetena

2500 ot/min
52 kW
2480 Nm
42 kW
1040 Nm

Upínací kužel (integrovaná uložení)
Posuv

MK5
1100 / 1600 mm

Zdvih pinoly

150 mm

Průměr pinoly

150 mm

Stopka dle VDI (DIN 69880)

128 Nm

Max. výkon pohonů

21,5 (26) kW

Max. rozsah otáček

7000 (12000) ot/min

Doba výměny nástrojů (nástroj za nástroj)

2 x 12
40 mm

2,2 s

Pohony posuvů
Rychloposuv X / Z protivřeteno

30 m/min

Rychloposuv Y

15 m/min

Chladicí zařízení
Objem zásobníku

690 / 740 l
14 bar / 17 l/min

Rozměry
Výška otočné osy nad podlahou

1364 mm

Celková výška

2890 mm

Půdorys vč. zásobníku nástrojů
Celková hmotnost

Horní a dolní měnič nástrojů
Počet poloh nástrojů

Max. točivý moment

Výkon čerpadla

Koník

40 (80 volitelně)

8500 / 9100 x 3150 mm
18000 – 22000 kg

Bezpečnostní prvky dle CE
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