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PRO AUTOMATIZACI, V¯ROBU ROBOTÒ,
Technická spolupráce pfii návrhu zafiízení, kon

Komutace ve stejnosmûrn˘ch motorech je pfiepínání proudu do
sekcí vinutí na základû informace o úhlu natoãení rotoru. Zaji‰Èuje
optimální úhel 90O magnetick˘ch polí statoru a rotoru v celém roz-
sahu rychlostí a zatíÏení. Zaji‰Èuje vynikající parametry pfii porovná-
ní s indukãními a krokov˘mi motory.

V komutátorovém motoru DC se komutace realizuje kartáãi a me-
chanick˘m komutátorem. Komutátor konvenãních motorÛ je pfiíãi-
nou krátkého Ïivota motoru. Îivotnost komutátorov˘ch motorÛ ma-
xon je mimofiádnû vysoká díky rotoru se samonosn˘m vinutím bez
Ïelezného jádra, které je podmínkou pro minimální jiskfiení kartáãÛ.

Jiskfiení motorÛ DC s kovov˘mi kartáãi je dále potla-
ãeno kondenzátory v rotoru, které sníÏí indukované
napûtí pfii pfiepínání proudu a zkrátí délku jisker. Îi-
votnost motorÛ maxon DC vyhoví ve vût‰inû prÛmy-
slov˘ch aplikací.

PoÏadavky na malé dynamické pohony s velmi
dlouhou Ïivotností, zejména pro nepfietrÏit˘ provoz,
splní motory s elektronickou komutací, EC. Na rozdíl
od kartáãového motoru je vinutí motoru EC souãástí
statoru motoru a permanentní magnet je v rotoru.
Motor EC vyuÏívá k elektronickému pfiepínání proudu
informaci snímaãe polohy rotoru se tfiemi Hallov˘mi
sondami.

RÛst poãtu aplikací mal˘ch dynamick˘ch pohonÛ s vysokou Ïivot-
ností vedl k projektu ucelené fiady nejÏádanûj‰ích válcov˘ch motorÛ
EC-max rekonstruovan˘ch pro v˘robu na automatické lince. Auto-
matizace v˘roby stabilizovala kvalitu a sníÏila ceny motorÛ. Motory
se podle potfieby doplÀují planetov˘mi pfievodovkami, brzdami a sní-
maãi.

Vícepólov˘ rotor je navleãen pfies sta-
tor tvaru disku s 6 aÏ 18 cívkami. Mo-
tory dávají vy‰‰í moment pfii men‰í
rychlosti neÏ dvoupólové válcové moto-
ry. Motory ãasto nevyÏadují pouÏití pfie-
vodovky.

Komutace stejnosmûrn˘ch motorÛ

● Pfiesné lineární fiízení rychlosti napûtím. 
Rychlost bez zatíÏe-

ní vybraného motoru
pfii rÛzn˘ch napáje-
cích napûtích je zo-
brazena body mod-
r˘ch charakteristik
na svislé ose diagra-
mu. S rostoucím zatí-
Ïením rychlost klesá
s konstantním gradi-
entem. PrÛseãíky
charakteristik s vodo-
rovnou osou jsou zá-
bûrové momenty mo-

toru. Stejn˘ nízkoohmov˘ motor s vinutím silnûj‰ím drátem má ãervenou
charakteristiku.

● Vysok˘ krátkodob˘ moment pfii pfietíÏení a rozbûhu. Trval˘ pfiípustn˘
moment je omezen
odvodem tepla z vinu-
tí, které se nesmí
pfiehfiát. Moment
v krátkodobém provo-
zu je zpravidla ome-
zen proudem napáje-
cího zdroje. Vybere-
me vinutí tak, aby
motor dosáhnul
s pouÏit˘m napáje-
cím zdrojem pfii pfietí-
Ïení poÏadovanou
rychlost.

● Malé specifické rozmûry a hmotnost na 1 W motorÛ DC, tj. s ko-
mutátorem, jsou spojeny s pouÏitím patentovaného samonosného vi-
nutí rotoru maxon®. Jednak je prostor v dutém vinutí vyuÏit pro umís-
tûní permanentního magnetu, jednak je potlaãeno jiskfiení komutáto-
ru, a proto je moÏno vyuÏít vysokou rychlost.

● Malé specifické rozmûry a hmotnost na 1 W válcov˘ch motorÛ EC,
tj. bezkartáãov˘ch, jsou podmínûny pouÏitím tenkého vinutí statoru
maxon® bez feromagnetick˘ch pólÛ, jednak pouÏitím v˘konn˘ch mag-
netÛ s neodymem, Ne-Fe-B v rotoru, jednak vysokou rychlostí.

● Dlouhá doba Ïivota motorÛ DC i pfies 20,000 hodin je podmínûna
minimálním jiskfiením.

● Doba Ïivota motorÛ EC je omezena pouze kuliãkov˘mi loÏisky

● Dynamika rozbûhu s ãasovou konstantou 10 ms je spojena s níz-
kou indukãností vinutí bez Ïelezného jádra a nízk˘m momentem setr-
vaãnosti rotoru.

Rychlost malého stejnosmûrného motoru je nastavitelná nejménû
v rozsahu 1:100, aniÏ by mûla vliv na jeho mechanick˘ moment.
V jednoduch˘ch pfiípadech pouÏijeme komutátorov˘ motor DC a rych-
lost nastavíme napájecím napûtím. Vybereme vinutí vhodné pro na-
‰e napájení. Rychlost se ov‰em bude se zatíÏením sniÏovat.

¤ídicí jednotky rychlosti fiídí rychlost motorÛ DC nebo EC bez zá-
vislosti na zatíÏení. Pro zpûtnou vazbu vyuÏívají signál z inkremen-
tálního snímaãe.

Jednotka mÛÏe fiídit i motor DC bez snímaãe metodou snímání v˘-
stupního napûtí kompenzovaného souãinem IxR.

Jednodu‰‰í fiídicí jednotky motorÛ EC pouÏívají pouze signál sní-
maãe se tfiemi Hallov˘mi sondami. Vytváfiejí napájecí impulzy s ob-
délníkov˘m prÛbûhem. Moment motoru je v závislosti na úhlu nato-
ãení rotoru zvlnûn˘ ve 14 %.

Naprosto rovnomûrn˘ moment motorÛ EC s inkrementálními sní-
maãi zaji‰Èují fiídicí jednotky s kvazisinusov˘m prÛbûhem v˘stupního
proudu i pfii velmi pomal˘ch pohybech.

Nové fiídicí jednotky polohy EPOS fiídí a napájejí komutátorové i bez-
kartáãové motory. V˘konové stupnû pracují pulznû ‰ífikovou modula-
cí PWM. Proud pro bezkartáãové motory má kvazisinusov˘ prÛbûh
proudu. Ten zaji‰Èuje velmi rovnomûrn˘ moment motoru i v minimál-

ních rychlos-
tech. Ke kaÏdé-
mu fiízenému
motoru je potfie-
ba jedna fiídicí
jednotka. Jedno-
tka se progra-
muje nadfiaze-
n˘m poãítaãem
nebo kontrolé-
rem, s nímÏ pak
komunikuje v
RS485 nebo
CAN busem. Ve
v˘voji jsou modi-
fikace s dal‰ími
pouÏívan˘mi
sbûrnicemi.

EPOS je urãen nejen pro fiízení polohy, ale i proudu a rychlosti s na-
staviteln˘mi pfiechodov˘mi rampami, krátkodob˘mi i trval˘mi proudo-
v˘mi limity a dal‰ími parametry. Novû je tak moÏné fiídit jak rychlost
motorÛ, jejich moment a pfiestavování do poÏadovan˘ch poloh v sou-
ãinnosti s cel˘m zafiízením pomocí sbûrnice.

V první fázi se zahájila v˘roba typu EPOS 24/1 s napájením 24 V a v˘-
stupem 1 A trvale, 2 A krátkodobû a silnûj‰ího typu EPOS 24/5 s na-
pájením 24 V a v˘stupem 5 A trvale, 10 A krátkodobû.

PouÏití nejnovûj‰ích elektronick˘ch komponent podstatnû zmen‰i-
lo rozmûry i ceny fiídicích jednotek EPOS.

Moderní technologii vyuÏívají miniaturní magnetické inkrementální
snímaãe. Mikroelektronické prvky NiFe jsou citlivé na smûr magne-
tického pole. Snímají 16 - 1024 impulzÛ na otáãku na dvou kaná-
lech.

¤ízené pohony do 400 W Napájení a fiízení motorÛ

Nejpfiesnûj‰í metoda mûfiení délek je poãítání vlnov˘ch délek mo-
nochromatického svûtla, o které se posunul sledovan˘ pfiedmût. 

VyuÏívá se v metrologii, v obrábûcích strojích i pfii nejpfiesnûj‰ím fií-
zení polohy pfii v˘robû mikroelektroniky. Jednotkou mûfiení je vlnová

délka svûtla
ve vzduchu
a její zlom-
ky. 

Mûfiicí pa-
prsek svûtla
pfiesného la-
seru projde
optikou in-
terferomet-
ru, odrazí se
odraÏeãem
na sledova-
ném pfied-
mûtu zpût
a v interfe-
rometru se
nechá inter-
ferovat s re-

ferenãním paprskem. Pohyb pfiedmûtu zpÛsobí zmûnu probûhnuté
vzdálenosti mûfiicím paprskem a posouvání jeho fáze. Fáze interfe-
rujících paprskÛ zpÛsobí zmûnu intenzity svûtla po interferenci. 

Zatímco jednofrekvenãní interferometr mûfií stejnosmûrnû pfiímo
tuto zmûnu, dvoufrekvenãní interferometr zmûnu pfiiãítá ke kon-
stantnímu rozdílu obou frekvencí a mûfií zmûnu stfiídavého signálu.
Záznûjová frekvence ν1 - ν2 je volena tak, Ïe je zpracovatelná sníma-
cími diodami a elektronikou. Obû frekvence se rozdûlí polarizaãním
hranolem.

V˘hody dvoufrekvenãního laserového interferometru oproti jedno-
frekvenãnímu pfiiná‰í vyhodnocování stfiídavého signálu o interferen-
ci místo stejnosmûrného.

● Kolísání intenzity svûtla neovlivÀuje frekvence ν1, ν2, νD. Zmûna
intenzity nemÛÏe b˘t posuzována jako pohnutí pfiedmûtem.

● Stfiídav˘ systém
snímání má vy‰‰í
stabilitu mûfiení a niÏ-
‰í citlivost na ru‰ení
turbulencí vzduchu,
elektrick˘m i optic-
k˘m ru‰ením.

● Na kaÏdou mûfii-
cí osu staãí jedna
snímací fotodioda,
protoÏe i smûr pohy-
bu pfiedmûtu je ulo-
Ïen ve frekvenci mû-
fiicího signálu.

● SniÏují se náro-
ky na vyrovnání opti-
ky, na zisk a stabili-
tu citlivosti snímací
fotodiody.

● Mezi dvûma stfií-
dav˘mi signály ν1 -
ν2 , ν1 - ν2 ± νD lze in-
terpolovat a zjemnit
rozli‰ení na λ/512.

Pfiesn˘ laserov˘ pfiístroj GEPARD ‰v˘carské firmy RAYTEC
SYSTEMS s moderní optikou a elektronikou rychle a jednodu‰e pro-
mûfiuje pfiímost, rovnobûÏnost, pravoúhlost, souosost a rovinnost.

Laserov˘ vysílaã i pfiijímaã mají tvar hladk˘ch hranolÛ s bateriov˘m
napájením, které se poloÏí na sledované plochy. Hlavní ãástí pfiijíma-
ãe je detektor 10x10 mm a zesilovací a vyhodnocovací elektronika.
Elektronika bûhem pohybu pfiijímaãe po mûfiené dráze vyhodnotí po-
lohu laserového paprsku na plo‰e detektoru v definovan˘ch bodech
dráhy, filtruje a linearizuje mûfiené hodnoty. Informaci pfiedává bez-
drátovû datovému modulu a notebooku, které eliminují nepfiesné na-
smûrování vysílaãe a zobrazí v˘sledek mûfiení.

Nasmûrování laseru dvûma ‰rouby je velmi snadné. Vysílaã se
umístí na zaãátek vedení. Pfiijímaã poloÏíme na konec vedení a papr-
sek nasmûrujeme na jeho detektor. Vyhodnocovací jednotku pfiepne-
me do sefiizovacího módu. Pfiejedeme pfiijímaãem po délce vedení
a na obrazovce sledujeme, zda se paprsek neodch˘lil z plochy de-
tektoru a opravíme smûr paprsku.

Pfiepneme pfiístroj na mûfiení ve zvoleném poãtu bodÛ vedení. Po-
souváme pfiijímaãem do zvolen˘ch bodÛ a v kaÏdém iniciujeme zmû-
fiení polohy dálkov˘m ovladaãem. Na obrazovce vyvoláme grafické

nebo ãíselné vyhodnocení od-
chylek od pfiímosti horizontál-
nû a vertikálnû. Velmi dobrá
pomÛcka pro kontrolu vedení
pfii „za‰krabávání“ je zobraze-
ní korekce extrémních odchy-
lek.

Pro mûfiení rovnobûÏnosti
a pravoúhlosti se paprsek lo-
mí pfiesn˘m pentagonálním
hranolem o 90O a postupuje
se jako pfii mûfiení pfiímosti.

Dvoufrekvenãní laserov˘ interferometr Promûfiování geometrie

Konvenční motor DC Motor DC maxon

Nová fiada bezkartáãov˘ch motorÛ EC-max

Diskové motory EC

Vlastnosti stejnosmûrn˘ch motorÛ maxon

Snímaãe

pfiedmût

rozdílov˘
ãítaãinterpolace

polarizaãní
filtr

snímací
fotodiody

Planetové pfievodovky
maxon se odli‰ují od kon-
venãních pfievodovek ze-
jména keramick˘m mate-
riálem ãepÛ planet na bá-
zi ZrO2. Pfievodovky s ke-
ramikou jsou men‰í
a dovolují vy‰‰í rychlost
pfiipojeného motoru. Vyso-
ká koncentrace v˘konu
v objemu tak odpovídá
úrovni motorÛ.

Přihlášeno
na zlatou medaili

MSV 2004

patentováno

Keramické ãepy planet
na v˘stupu z pfievodovky
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, VY··Í ÎIVOTNOST A MEN·Í ROZMùRY
nstrukci, zkou‰kách a optimalizaci parametrÛ

QuadPower II je v souãasnosti nejv˘konnûj‰í fiemen pro standardní
klínové dráÏky. Je vyvinut z klasick˘ch fiemenÛ typÛ Z, A, B postupn˘-

mi inovacemi ma-
teriálÛ, zv˘‰ením
profilu a zlep‰ením
ohebnosti vnitfiním
ozubením. Podstat-
ná pro v˘kon je
vnitfiní stavba fie-
menu. Pfiíãné zpev-
nûní omezuje zbor-
cení nepodepfiené
stfiední ãásti profi-
lu do klínové dráÏ-

ky, které by sniÏovalo napnutí stfiední ãásti taÏn˘ch vláken.

Konstrukce fiemenu Polyflex JB vyuÏívá vysok˘ souãinitel tfiení po-
lyuretanu. Pro pfienos síly mohl b˘t pouÏit nov˘ profil s vût‰ím úhlem
rozevfiení klínu. Boky dráÏky jej radiálnû podpírají ve vût‰í ‰ífice i pfii
sníÏené stavební v˘‰ce profilu. Nízk˘ profil znamená nízk˘ v˘vin tep-
la pfii ohybech pfies fiemenice a fiemen lze pouÏít pfii nejvy‰‰ích rych-
lostech. Geometrie profilu fiemenu je doplnûna pfiíãnou stabilizací do-
saÏenou spojením fieme-
nÛ do dvojic nebo trojic.
Spojení omezuje vibra-
ce. Pfievod Polyflexem JB
vyjde znaãnû uÏ‰í neÏ
ostatními klínov˘mi fie-
meny vãetnû mnoho-vry-
pov˘ch Micro-V. ¤emen
se aplikuje na nejrychlej-
‰í vfietena se znaãn˘m
pfiená‰en˘m v˘konem.

PruÏné spojky spojují nesouosé hfiídele a tlumí vibrace.

● Spojky Gerwah s membránami tolerují pouze rÛznobûÏnost hfií-
delí, nikoli mimobûÏnost nebo rovnobûÏnost.

● Spojka Gerwah s vlnovcem má vysokou torzní tuhost a nízké tlu-
mení torzních kmitÛ. Tuhost
lze volit prÛmûrem i délkou
vlnovce. Hfiídele mohou mít
v povolen˘ch mezích desetin
mm obecnou odchylku od
souososti.

● Spojka s polyuretanovou
hvûzdou více tlumí pfii niÏ‰í
tuhosti. Vyrovná i vût‰í obec-
né nepfiesnosti v souososti.
Tlumení spoãívá ve ztrátách
pfii periodickém tangenciál-
ním stlaãování ramen PU

hvûzdy a v tfiení pfii radiálních mikropohybech ramen v dráÏkách pfii
momentov˘ch rázech. Tlumení a tuhost je volitelná jak volbou tvr-
dosti materiálu hvûzdy, tak vnitfiního odlehãovacím otvoru

● Spojka Gates s pryÏovou trubkou nejvíce tlumí pfii nejniÏ‰í tu-
hosti. Pfiední svûtov˘ v˘robce fiemenÛ Gates vyuÏil sv˘ch zku‰eností
pfii v˘robû synchronních fiemenÛ a dodává na trh pruÏné spojky

s ozubenou pryÏovou trubkou nové konstrukce. Samotná pryÏ jako
základní materiál spojky je velmi poddajná a v˘bornû tlumí vibrace.
PoÏadovanou torzní tuhost dodává spojce v˘ztuÏ ze sklenûn˘ch vlá-
ken, která probíhají ve smûru pfienosu obvodové síly. Zatímco vlák-
na v synchronních fiemenech probíhají podélnû po obvodu, ve spoj-
ce jsou orientována diagonálnû.

Standardní pouzdra mají dráhy kuliãek vyrobenu v jednom dílu.
Pouzdra se zv˘‰enou únosností TopBall mají jednotlivé kuliãkové
dráhy v pouzdru v˘kyvné, zatíÏení kuliãek v fiadû je rovnomûrnûj‰í
i pfii rÛznobûÏnosti s hfiídelí do 1O a únosnost vy‰‰í.

Pouzdra uzavfiená po obvodû se montují na hfiídele, které jsou
upevnûny na
koncích a
uprostfied vol-
né. Pouzdra
podélnû ãás-
teãnû otevfie-
ná v segmen-
tu 60O obkro-
ãují hfiídel,
kter˘ je po
délce pfiipev-

nûn k pfiesné standardní duralové podpofie s lichobûÏníkov˘m prÛ-
fiezem. Podpora je pfiitaÏena k rámu stroje. PrÛmûr hfiídele je pak
urãen únosností pouzdra, nikoli ohybov˘m zatíÏením, které je za-
chyceno rámem.

Pouzdra s dvojnásobnou délkou jsou urãena pro vy‰‰í klopné
momenty.

PouÏití pro stolek: na jedné hfiídeli jsou ve v˘vrtu stolku umís-
tûná dvû kuliãková pouzdra a na rovnobûÏné hfiídeli tfietí.

Zvlá‰tní pouzdra pro pfienos momentu „Ball
spline” se montují na hfiídele s podéln˘mi
dráÏkami. Pfiená‰ejí moment bez vÛle
na matici, která se podélnû pohybu-
je. Matice s hfiídelem 20 mm dy-
namicky pfienese 80 Nm. Ve-
dení je fie‰ením pro stolky
s kombinovan˘m pohybem
v automatizaci.

Globoidní vaãka umoÏní znaãn˘ poãet indexovan˘ch poloh hvûz-
dy. Je základem pfievodovek s poãtem stanic do 24. Krokovací

stoly vycházejí z konstrukce pfie-
vodovky, navíc mají otoãn˘ stÛl
uloÏen na obvodovém axiálním
loÏisku.

Jednodu‰‰í systémy do 8 sta-
nic pouÏívají vaãku na válcovém
povrchu a rolny s rovnobûÏn˘mi
osami.

Vstupní hfiídel se bûhem jedné
otáãky pohybuje rovnomûrnû,
zpravidla je pohánûna asynchron-
ním motorem pfies ‰nekovou pfie-
vodovku. Vaãka globoidního systé-

mu má na ãásti obvodu Ïebro ve
‰roubovici, které zabere s rolnou
v˘stupní hfiídele a pootoãí ji o jed-
nu rozteã. Îebro na zb˘vající ãás-
ti obvodu vaãky zajede s pfiedpû-
tím mezi sousední rolny a fixuje
polohu v˘stupní hfiídele s vyso-
kou pfiesností a tuhostí. Îebro v
této ãásti globoidní vaãky pfiechá-
zí do tangenciálního smûru. Na
radiální vaãce zde konãí zub a vál-
cov˘ povrch vaãky tlaãí rovnomûr-
nû na sousední rolny. Poãet rolen
urãuje poãet zastavení stanic jed-
né otáãky v˘stupní hfiídele.

Vaãkové mechanismy pfiiná‰ejí
do krokovacích systémÛ pfiesnost a tuhost klidové polohy, krátké do-
by pfiestavení, jednoduché fiízení a vysokou spolehlivost.

Specializovaná sériová v˘roba fiemenic pro ozubené i klínové fieme-
ny je základem pro dodávky kompletních pfievodÛ. UZIMEX PRAHA
spol. s r.o. je autorizována firmou GATES pro v˘robu ozuben˘ch fie-
menic. Od konce roku 2003 má licenci pro v˘robu profilÛ progresivní-
ho polyuretanového fiemenu Polychain.

Technická podpora zahrnuje spolupráci
na konstrukci, návrh pfievodu, v˘poãty soft-
warem Gates, realizaci a vyhodnocení tes-
tÛ. Mûfiicí technika je urãena pro nastavo-
vání pfievodu a záznam údajÛ.

se sklenûnou taÏnou vrstvou pro v˘konové
aplikace

¤emenice s fiemeny PowerGrip GT3 vyjdou
uÏ‰í a men‰ího prÛmûru v porovnání s kon-
venãními pfievody HTD. V˘kon fiemenu Powe-
rGrip GT3 byl letos zv˘‰en a oproti HTD je 3 -
4 x vy‰‰í. Velikost 8MGT je nejroz‰ífienûj‰í
optimální kombinace ceny a v˘konu. Pfievod
zabere pouze 60 % ‰ífiky oproti nejv˘konnûj-
‰ím Gatesov˘m klínov˘m fiemenÛm Polyflex
JB. Ozubené fiemeny se navíc napnou pouze
pfii první montáÏi a bûhem provozu se nedopí-
nají. ZatíÏení loÏisek lze oproti klínov˘m fiemenÛm sníÏit aÏ na veli-
kost obvodové síly nutné pro pfienos momentu, neboÈ odlehãená vû-
tev fiemenu mÛÏe bûÏet bez pfiedpûtí a nezatûÏuje zbyteãnû hfiídel.

s kevlarovou taÏnou vrstvou pro nejvy‰‰í momenty. Modernizovan˘ Po-
lychain GT2 úspû‰nû vytlaãuje váleãkové fietûzy z aplikací ve strojích
pro manipulaci materiálem, v silové mechanizaci a automatizaci pro
svÛj bezúdrÏbov˘ provoz bez mazání a dopínání, ãistotu pfievodu a oko-
lí a malé rozmûry. V posledních letech se prosadil do sekundárních
pfievodÛ motocyklÛ. Pfiedností je tu malá ‰ífika fiemenu a tich˘ provoz.
Aktuální jsou rychlobûÏné aplikace podélnû dûlen˘ch fiemenÛ s rozteãí
8 mm ve stísnûn˘ch prostorech v obrábûcích strojích. Hluk pfii vysoké
rychlosti je kromû rázÛ pfii nábûhu bokÛ zubÛ zpÛsoben únikem vzdu-

chu z dráÏek, kter˘ se úãinnû sníÏí rozdûle-
ním ‰ífiky fiemenu na pruhy. Polychain vystaãí
s podstatnû men‰í ‰ífikou neÏ ostatní fieme-
ny. DÛleÏité je, Ïe je ohebn˘ a nezahfiívá fie-
menice. Polychain GT2 úspû‰nû vytlaãuje vá-
leãkové fietûzy v konvenãních aplikacích.

Pfievody polyuretanov˘mi ozuben˘mi fie-
meny s lichobûÏníkov˘m profilem typu T a
ocelovou taÏnou vrstvou jsou od leto‰ního
roku k dispozici ve velmi ‰irokém sortimen-
tu vãetnû fiemenÛ v rolích.

Pfievody klínov˘mi fiemeny
pro konvenãní aplikace

¤emenové pfievody Pfievody pryÏov˘mi ozuben˘mi fiemeny

Lineární vedení

Globoidní vačka s hvězdou

Radiální vačka

Vaãkové krokovací systémy

Pfievody klínov˘mi fiemeny
pro nejvy‰‰í rychlosti Ozubená řemenice

převodu Polychainem
GT2 s vysokým výko-
nem a rychlostí v mi-
nimálním prostoru

Ozubená řemeni-
ce přesného mini-
aturního synchro-
nizačního převo-
du PowerGripem
GT

Pfievody polyuretanov˘mi ozuben˘mi fiemeny

PruÏné spojky

Porovnání Rozmûry Krouticí Torzní Pfiípustná Pfiípustná 

spojek spojky moment tuhost rÛzno radiální 

bûÏnost nesouosost

[mm] [Nm] [Nm rad-1] [O] [mm]

Vlnovec 82x 83 150 101,000 1 - 1.5 0.2

Membrány 80 x 93 80 48,000 1 0

PU hvûzda 80 x 114 300 21,000 0.2 - 1.2 0.06 - 0.16

PryÏová 

trubka 77 x 60 70 - 110 2,000 5 1

Vodicí pouzdra na kruhov˘ch hfiídelích

V˘roba fiemenic v âesku

Obrábûní vysok˘mi rychlostmi vyÏaduje i neustálé krat‰í obsluÏné
ãasy. Tento trend se nevyh˘bá ani manipulaãním zafiízením. V oblasti
v˘mûny nástrojÛ má firma MIKSCH, díky získan˘m zku‰enostem od
roku 1982, úpln˘ sortiment
od „jednoduché“ v˘mûny ná-
strojÛ aÏ po kompletní „sys-
tém v˘mûny nástrojÛ” s kotou-
ãov˘m nebo fietûzov˘m zásob-
níkem.

Firma MIKSCH uplatnila svo-
je know-how z v˘roby vaãko-
v˘ch systémÛ a aplikovala do
oblasti v˘mûny nástrojÛ pfievo-
dové mechanismy s pfieru‰o-
van˘m otáãiv˘m nebo kyvn˘m
pohybem.

Prostorově optimalizovaná
výměna nástrojů typ HTC k zá-
stavbě vedle vřetene. Čas vý-
měny 0.7 s.

Systém výměny s řetězovým zá-
sobníkem na druhém obrázku je
speciální provedení se zástavbou
proti vřetenu. Systém je koncipo-
ván pro upínky HSK, CAPTO.

Pfiedností systémÛ pro v˘mû-
nu nástrojÛ firmy MIKSCH je:

● Rychl˘ a bezhluãn˘ pohyb

● Optimalizované zrychlení
a rychlost po celou dobu v˘-
mûny.

Podávací rameno s automa-
tick˘mi chapaãi je uzpÛsobe-
no pro upínky nástrojÛ SK,
HSK, BT a CAPTO. 

V˘mûna nástrojÛ

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu na MSV 2004 v Brnû,
najdete nás v hale V, stánek ã. 120

Momentové vedení


