Obróbka
prowadnic i gniazd zaworowych

Kryteria jakoœciowe,
Technologia,
Rozwój,
Przestrzeganie norm
Wyró¿nienie
profesionalisty

„Kiedy potrafisz zmierzyæ to, o czym
mówisz i wyraziæ to w liczbach, to
znaczy ¿e wiesz coœ o tym; ale kiedy
nie mo¿esz zmierzyæ ani wyraziæ tego
liczbach, twa wiedza jest ubogiego
i niesatysfakcjonuj¹cego rodzaju”
Lord Kelvin (1824-1907)
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Wstêp
Podwykonawcy OEM, specjaliœci
wysokiej jakoœci oraz
przedstawiciele sektora regeneracji
silników spalinowych musz¹ braæ
pod uwagê zarówno kszta³t jak
i tolerancjê wymiarow¹ podczas
obróbki prowadnic i gniazd
zaworowych. Z tak¹ „aidememorie”, myœl¹c o in¿ynierach
i technikach produkcji, Newen
próbuje zebraæ, w prostym
dokumencie znaczenia ró¿nych
symboli i oznaczeñ tolerancji
typowych dla producentów OEM,
definiuj¹c wymagania techniczne
pod wzglêdem obróbki g³owic
silnikowych, a w szczególnoœci
prowadnic i gniazd zaworowych.
Rozwi¹zania firmy Newen oferuj¹
zarówno ka¿d¹ formê jak
i tolerancjê wymiarow¹
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z bezpoœrednim i poœrednim
zakresem oddzia³ywania na
niezawodnoœæ g³owic cylindrów bez
usi³owania upraszczania lub
naruszania za³o¿onych parametrów
jakoœciowych.
Niniejszy dokument firmy Newen
demaskuje ogólnie akceptowane
pogl¹dy w taki sam sposób jak
demaskuje siê pogl¹dy
nieprawdziwe, które s¹ szeroko
rozpowszechnione z powodu ich
prostoty i niedok³adnoœci,
wprowadzaj¹c w b³¹d osoby
zajmuj¹ce siê profesjonaln¹
regeneracj¹ silników i niew³aœciwie
kszta³ktuj¹c ich przekonania.

Jednostki miary

Nowa ogólnoœwiatowa
normalizacja skutkuje w ogromnej
wiêkszoœci OEM-owych
zastosowañ metrycznym
systemem oznaczeñ rysunków
g³owic cylindrów jak równie¿ innych
elementów silnika. 0,01 mm i 0,001
mm s¹ zatem szeroko u¿ywane do
oznaczania tolerancji wymiarowych
w produkcji przeró¿nych prowadnic
i gniazd zaworowych.
Powy¿szy rysunek pozwoli
ka¿demu wyobraziæ sobie dobrze
znane ró¿nice pomiêdzy ró¿nymi
wartoœciami jednostek...

Doskonale wiadomo, ¿e u¿ywanie
tysiêcy milimetrów w tolerancjach
nadaje nowe znaczenie kontroli
i wymusza nowe podejœcie
w wyborach opcji obróbczych.
Newen wyposa¿y³ siê w urz¹dzenie
kontrolne o dok³adnoœci jednej
setnej mikrona (0,00001mm) dla
sprawdzenia jakoœci wykonania
swoich maszyn oraz zapewnienia
gwarancji wymiarowej swoim
klientom podczas selekcjonowania
precyzyjnego wyposa¿enia
niezbêdnego w procesie obróbki.
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Ilustracje
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Symbole i definicje 1
Dlaczego mierzyæ okr¹g³oœæ?
Element mo¿e wydawaæ siê okr¹g³y dla
oka i wyraŸnie ma sta³¹ œrednicê podczas
pomiarów mikrometrem, ale czy jest
okr¹g³y? Staje siê oczywistym, ¿e
niewspó³œrodkowoœæ wp³ywa na zak³ócenie
funkcji. Garby w punkcie „A” mog¹ trzymaæ
wymiar podczas gdy film olejowy bêdzie
wiêkszy w punkcie „B”.

przyrz¹d
pomiarowy

iglica
pomiarowa
kolumna

stó³ obrotowy

8

Jak okr¹g³oœæ jest mierzona?
Aby zmierzyæ okr¹g³oœæ, konieczny jest ruch
obrotowy sprzê¿ony z mo¿liwoœci¹ mierzenia
zmian d³ugoœci promienia. Osi¹ga siê to
najlepiej przez porównanie profilu badanego
elementu do ko³owego wzornika. Element jest
obracany na bardzo dok³adnym wrzecionie
które zapewnia ko³owy wzorzec.
Oœ elementu jest wyrównana z osi¹ wrzeciona
przy u¿yciu centruj¹cego i poziomuj¹cego sto³u.
Zastosowany przetwornik jest u¿ywany do
mierzenia wahañ promieniowych badanego
elementu z uwzglêdnieniem osi wrzeciona.

Przyczyny?
Pokazane tutaj ³o¿ysko mo¿e mieæ bie¿niê,
która niekoniecznie jest okr¹g³a. Takie
³o¿ysko pracowa³oby krótki czas ze
wzglêdu na falistoœæ wokó³ pierœcienia
noœnego ³o¿yska, co sta³oby siê przyczyn¹
wibracji, a to z kolei spowodowa³oby
przedwczesne zu¿ycie i ostatecznie
mniejsz¹ ni¿ za³o¿ono efektywnoœæ.

Wyniki?
Wygodne jest prezentowanie pozbawionego
okr¹g³oœci wyniku miernika jako biegunowego
profilu lub wykresu. Ocena tej obrazowej
prezentacji graficznej mo¿e byæ subiektywna i
zajmuj¹ca wiele czasu, dlatego potrzebujemy
procesu generowania informacji celem
uzyskania dok³adnych i powtarzalnych
odpowiedzi. Jeœli próbujemy oceniaæ odchy³ki
od prawdziwej okr¹g³oœci to potrzebujemy
wzorca, od którego wykonamy pomiary.
Sensowna jest próba dopasowania wzorca ko³a
do naszego profilu i odniesienia wszystkich
naszych kalkulacji do tego wzorca.

1 Z tabeli podstaw okr¹g³oœci i pomiarów
geometrycznych www.taylor-hobson.com
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Symbole i definicje 1
REFERENCE CIRCLES
Metoda najmniejszych kwadratów
(tzw. minimum sumy kwadratów
b³êdów) ko³a podzia³owego (ang. LSCI).
Linia lub figura jest wpasowana do danych pomiarowych
w taki sposób, by suma kwadratów odchy³ek od tej linii
lub figury by³a minimalna. Jest to równie¿ linia, która
dzieli profil na równe minimalne obszary. LSCI jest
najczêœciej stosowan¹ metod¹ wyznaczania ko³a
podzia³owego na podstawie znanych punktów
pomiarowych. Brak okr¹g³oœci jest wyra¿ony
maksymaln¹ odchy³k¹ od profilu otrzymanego metod¹
LSCI np. mo¿emy okreœliæ maksymaln¹ wartoœæ
szczytow¹ i maksymaln¹ wartoœæ wg³êbienia.
Najwy¿szy szczyt do najni¿szego
wg³êbienia = P + V = RONt (LSCI)

Minimalny opisany okr¹g (ang. MCCI)
Brak okr¹g³oœci = V
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Definiowany jako okr¹g o minimalnym promieniu,
zawieraj¹cy dane profilu pomiarowego. Brak okr¹g³oœci
jest definiowany jako maksymalna wartoœæ szczytowa
odchy³ki od profilu tego ko³a. Czasami nazywany
sprawdzianem tulejowym ko³a podzia³owego.

U¯YWANIE DEFINICJI W ANALIZIE WARTOŒCI SZCZYTOWYCH
ODCHY£EK I WG£ÊBIEÑ PRZY POMIARACH OKR¥G£OŒCI.

Oœ cylindra

Minimalna strefa kó³ podzia³owych
(ang. MZCI)
Definiowana jako dwa koncentryczne (wspó³œrodkowe)
ko³a zamkniête profilem pomiarowym w taki sposób,
by odchy³ka promieniowa by³a minimalna. Wartoœæ
okr¹g³oœci jest wtedy uzyskana jako promieniowe
oddzielenie tych dwóch okrêgów.

Maksymalne wpisane ko³o (ang.MICI)
Brak okr¹g³oœci = P

1 Z tabeli podstaw ko³owoœci i pomiarów
geometrycznych www.taylor-hobson.com

Definiowane jako ko³o o maksymalnym promieniu
zamkniêtym profilem pomiarowym. Brak okr¹g³oœci
jest wyra¿ony jako maksymalna odchy³ka profilu
pomiarowego od wpisanego w profil ko³a. Czasami
jest przedstawiane jako sprawdzian trzpieniowy ko³a
podzia³owego.

11

Symbole i definicje 1
PARAMETRY OKR¥G£OŒCI ISO 1101
punkt odniesienia

= niewspó³œrodkowoœæ (ECC)*

œrodek profilu

Jest to termin u¿ywany do opisywania pozycji œrodka
profilu w zale¿noœci od punktu odniesienia. Jest to
wielkoœæ wektorowa okreœlaj¹ca rozmiar i kierunek.
Wartoœæ niewspó³œrodkowoœci jest wyra¿ona prosto
jako odleg³oœæ pomiêdzy œrodkiem profilu a punktem
odniesienia.

E - wartoœæ niewspó³œrodkowoœci
Q - k¹t niewspó³œrodkowoœci
(w tym przyk³adzie 315o)

= wspó³œrodkowoœæ (CONC)*

punkt
odniesienia

œrodek
profilu

Termin podobny do niewspó³œrodkowoœci jednak
wyra¿ony jedynie rozmiarem (nie posiada kierunku).
Wspó³œrodkowoœæ jest definiowana jako œrednica ko³a
opisanego przez œrodek profilu podczas obrotu wokó³
punktu odniesienia. Mo¿na zaobserwowaæ, ¿e wartoœæ
wspó³œrodkowoœci jest podwójn¹ wartoœci¹

bicie
najbli¿szy do punktu odniesienia

punkt odniesienia

najdalszy punkt profilu od punktu odniesienia

= Bicie (RUNOUT)*
Czasami opisywane jako najwiêkszy wskazany odczyt
TIR (Total Indicated Reading). Bicie jest definiowane
jako promieniowe oddzielenie dwóch koncentrycznych
kó³ o œrodku w punkcie odniesienia, narysowanych w
taki sposób, ¿e jedno przechodzi przez najbli¿szy
punkt pomiarowy, a drugie przez najdalszy punkt

oœ odniesienia

bicie
ca³kowite

= Bicie ca³kowite (Total Runout)*
Jest definiowane jako minimalne promieniowe
oddzielenie dwóch wspó³osiowych cylindrów, które s¹
wspó³osiowe z osi¹ odniesienia i które ca³kowicie
obejmuj¹ mierzon¹ powierzchniê.

oœ cylindra
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*

Taylor Hobson µltra Roundness Software equivalent.

PARAMETRY POWI¥ZANE
= P³askoœæ (FLTt)*
linia odniesienia

oœ odniesienia

P³aszczyzna odniesienia jest dopasowana, a p³askoœæ
obliczona jako odleg³oœæ pomiêdzy maksymaln¹
wartoœci¹ szczytow¹ a maksymalnym wg³êbieniem
liczonym od poziomu. ¯adna z metod LS ani MZ nie
mo¿e byæ u¿ywana.

p³askoœæ

oœ odniesienia

= Prostok¹tnoœæ (SQR)*
mierzony promieñ
s - prostopad³oœæ p³aszczyzny odniesienia

oœ walca

Maj¹c zdefiniowan¹ oœ, wartoœæ prostok¹tnoœci jest
minimaln¹ osiow¹ odleg³oœci¹ dwóch równoleg³ych
p³aszczyzn prostopad³ych do osi odniesienia, i która
ca³kowicie zawiera siê w p³aszczyŸnie odniesienia.
Metody LS jak i MZ nie mog¹ byæ tutaj u¿yte.

= Cylindrycznoœæ (CYLt)*
Minimalna odleg³oœæ promieniowa dwóch walców
wspó³osiowych z osi¹ odniesienia, w których w pe³ni
zawarte s¹ wszystkie punkty pomiarowe. Metody LS,
MZ, MC czy MI nie mog¹ byæ u¿yte.

oœ odniesienia
bicie
ca³kowite

oœ cylindra

oœ B

Jest definiowana przez œrednicê cylindra, który jest
wspó³osiowy z osi¹ odniesienia i dok³adnie otacza
oœ cylindra podzia³owego dla oszacowania
wspó³osiowoœci.

= Wspó³osiowoœæ (Coax DIN)

oœ B
wartoœæ
wspó³osiowoœci

= Wspó³osiowoœæ (Coax ISO)*

komponent B

komponent
wzorcowy

1 Z tabeli podstaw ko³owoœci i pomiarów
geometrycznych www.taylor-hobson.com

Jest definiowana przez œrednicê cylindra, który jest
wspó³osiowy z osi¹ odniesienia i w pe³ni obejmuje
centroidy (wyznaczone metod¹ najmniejszych
kwadratów - LS) p³aszczyzn przez które przechodzi
oœ cylindra podzia³owego dla oszacowania
wspó³osiowoœci.
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Budowanie jakoœci
Funkcj¹ trzech elementów:
prowadnicy, gniazda i zaworu jest
stworzenie doskona³ego,
nieskoñczenie powtarzalnego,
niezawodnego i szczelnego na
gazowe przemiany silnika.
Kontakt metaliczny pomiêdzy
dwoma powierzchniami musi
stanowiæ niezawodne i szczelne
przejœcie po setkach milionów
nastêpuj¹cych po sobie otwaræ
i zamkniêæ zaworów.
Styk dwóch powierzchni np.
przylgni zaworu i gniazda
zaworowego musi zachowaæ t¹
sam¹ jakoœæ i musi byæ bliski
perfekcji.
Kszta³ty wspomnianych powy¿ej
p³aszczyzn musz¹ byæ doskonale
identyczne i wzajemnie siê
uzupe³niaj¹ce.
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Jedyny osi¹galny kszta³t
uzyskiwany z du¿¹ precyzj¹ i przy
zachowaniu powtarzalnoœci to ko³o.
Powi¹zana z innymi parametrami
okr¹g³oœæ np. dok³adnoœæ kszta³tu
ko³a akceptowana przez gniazdo
zaworowe i zawór, okazuje siê byæ
g³ównym warunkiem koniecznym
dla zapewnienia szczelnoœci
pomiêdzy zaworem i gniazdem
zaworowym.
Okr¹g³oœæ, cylindrycznoœæ, jakoœæ
powierzchni i k¹ty s¹ poddawane
poddane coraz bardziej
restrykcyjnym tolerancjom.

Prowadnice zaworów
Prowadnica zaworowa jest
elementem, od którego zale¿¹:
pozycjonowanie naprawianego
poprzez obróbkê gniazda
zaworowego oraz kontrola
zgodnoœci gniazda zaworowego
pod k¹tem wspó³osiowoœci.
Prowadnica sama w sobie
zapewnia prowadzenie zaworu
w jego ruchu posuwisto zwrotnym.
Jakoœæ prowadnicy zaworów jest
zasadniczo zdefiniowana czterema
parametrami:
1. Okr¹g³oœci¹,
2. Cylindrycznoœci¹,
3. Jakoœci¹ powierzchni,
4. Tolerancj¹ œrednicy.
Dla zapewnienia doskona³ego
prowadzenia zaworu
cylindrycznoœæ
i tolerancja
na œrednicy prowadnicy s¹
decyduj¹ce. Dobra jakoœæ
geometryczna pozwoli prowadnicy
ustawiaæ zawór z precyzj¹ przez
d³ugi czas.
Powa¿ne wady w prowadzeniu
zaworu w odniesieniu do
niew³aœciwej obróbki prowadnicy
zaworu (poza tolerancj¹
wymiarow¹), doprowadz¹ do
przedwczesnej deformacji i zu¿ycia

gniazda zaworu, a co za tym idzie
utraty wydajnoœci silnika.
Tolerancje powszechnie wymagane
przez producentów OEM dla
silników s¹ nastêpuj¹ce:
Okr¹g³oœæ:
0,005 mm (5 mikronów)
Cylindrycznoœæ:
0,006 mm (6 mikronów)
Jakoœæ powierzchni:
0,4 mikrona
Tolerancja œrednicy:
H7 (lub H6 dla najbardziej
zaawansowanych silników)
Powy¿sze tolerancje, trudne do
osi¹gniêcia i przestrzegania dla
du¿ej grupy producentów s¹
jeszcze trudniejsze do
zagwarantowania podczas
naprawy.
Pora¿ka w sprostaniu takiemu
poziomowi jakoœci czyni obróbkê
gniazd zaworowych jeszcze
bardziej delikatn¹.
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Budowanie jakoœci (kontynuacja)
Gniazda zaworowe i zawory
Ze wzglêdu na znaczenie precyzji
wspó³pracuj¹cych powierzchni jak
równie¿ z powodu ich wzajemnego
uzupe³niania siê oraz koniecznoœci
zagwarantowania perfekcyjnej
szczelnoœci producenci OEM
zaostrzaj¹ tolerancje wymiarowe
gniazd sto¿kowych (proszê
spojrzeæ na rysunki nr 6 i 7).
Liniowoœæ segmentów k¹towych
gniazda i jego okr¹g³oœæ posiadaj¹
tolerancjê wymiarow¹ rzêdu kilku
mikronów (<10 mikronów).
Wartoœci parametrów Ra i Rz
definiuj¹ce wykoñczenie
powierzchni gniazda zaworowego
jak równie¿ bardzo w¹skie i drobne
karbowania lub falowania widoczne
na powierzchni gniazd zaworowych
mog¹ sprawiæ, ¿e gniazdo utraci
tolerancjê wymiarow¹ i nie zostanie
zaakceptowane.
Tolerancje stosowane do
wyra¿enia wspó³osiowoœci, bicia i
bicia ca³kowitego pomiêdzy osi¹
prowadnicy zaworowej a osi¹
gniazda zaworowego s¹ równie¿
niezmiernie wa¿ne, co mo¿na
stosunkowo ³atwo zagwarantowaæ.
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Zwyczajowo b³¹d wspó³osiowoœci i
bicia do 0,05 mm (.002'') jest
uznawany jako akceptowalny.
Tego typu zakresy wartoœci
tolerancji s¹ restrykcyjnie
ograniczane poprzez zastosowanie
wspó³czynnika zwanego „Cpk”
wydanego poza zasadmi maj¹cymi
zastosowanie do firm
certyfikowanych ISO/TS16949,
który zacieœnia zakres wartoœci
tolerancji poprzez u¿ycie maszyn
zdolnych zagwarantowaæ tak
wysok¹ powtarzalnoœæ jakoœci.
Takie podejœcie, maj¹ce za cel
zagwarantowanie jakoœci, bêdzie
mo¿liwe jeœli ludzkie b³êdy zostan¹
wyeliminowane i zast¹pione
mo¿liwoœci¹ u¿ywania systemów
numerycznych, wywo³ywawczych

i kontrolnych mechanizmów
zapewniaj¹cych zwiêkszenie
wydajnoœci.
Newen Fixed-Turning przychodzi
z logik¹ wymyœlonego przez siebie
i wysoko rozwiniêtego
mechanicznego rozwi¹zania
pilotowanego i kontrolowanego
przez unikalny, wysokiej jakoœci
system numerycznego sterowania.
Fixed-Turning dostarcza
i gwarantuje:
– okr¹g³oœæ gniazd zaworowych
< 0,003 mm

Taki poziom jakoœci jest
najwy¿szym osi¹galnym dzisiaj
poziomem i jest dostêpny dla
wszystkich, którzy zajmuj¹ siê
obróbk¹ gniazd zaworowych od
najmniejszych warsztatów do
najwiêkszych firm produkcyjnych
u¿ywaj¹cych Newen Fixed-Turning.
Na koniec, Newen Fixed-Turning
jest niezawodnym i spójnym
rozwi¹zaniem, ekonomicznym i
elastycznym, pozwalaj¹cym wzi¹æ
pod uwagê najbardziej restrykcyjne
wymogi Cpk podczas kontroli
dowolnego profilu.

– jakoœæ powierzchni gniazda
zaworowego < 0,0004 mikrona
(jeœli materia³ na to pozwala)
– liniowoœæ segmentowa
<0,004 mm
– koncentrycznoœæ pomiêdzy
prowadnic¹ zaworu a gniazdem
zaworowym < 0,025 mm dla
prowadnic zaworowych w klasie
H6 i < 0,030 mm dla prowadnic
zaworowych w klasie H7
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wysokoœæ Z (mm)

Height Z (mm)

oœ rzeczywista

oœ prowadnika sto¿kowego

podzia³ka 1ìm

Cylindrycznoœæ
lindrycznoœæ prowadnicy
CYL/Cylinder LS/Rozk³ad Gaussa/1-50 operacji

Wydechowa
Charakterystyka techniczna
Typ kodu

Walec LS

Typ filtracji

Rozk³ad Gaussa

1-50 operacji
Odniesienie

Wrzeciono

Iloœæ odczytów

6
Parametry
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Cylindrycznoœæ (CYLt)

4.85 µm

Wspó³osiowoœæ (ISO)

6.60 µm

K¹t zbie¿noœci

-0.0012°

Przyjête za³o¿enia
¯¹danie zachowania sta³ej jakoœci (Cpk)
i precyzji w nowo produkowanych
g³owicach silnikowych naœwietlaj¹
nieodpowiednioœæ stosowania
prowadników sto¿kowych jako
akceptowalnych rozwi¹zañ dla obróbki
gniazd zaworowych.

Nie nale¿y zapominaæ, ¿e nawet
w przypadku prostych napraw dok³adne
wymiary prowadników sto¿kowych
wymaganych dla obecnych silników nie s¹
w ¿adnym przypadku wystarczaj¹ce, by
uchroniæ siê przed nierównomiernym
skrawaniem no¿a lub p³ytki kszta³towej.

Przedstawione rozwi¹zanie, doceniane
z powodu aspektów ekonomicznych nie
mo¿e d³u¿ej spe³niaæ aktualnych
wymagañ technicznych.

Newen zdecydowanie odpiera stanowisko
obroñców tej przestarza³ej technologii.

Oœ pozycjonowania uzyskana dziêki
zastosowaniu prowadnika sto¿kowego
umieszczonego wewn¹trz prowadnicy
zaworowej nigdy nie bêdzie taka sama jak
ta ustalona przez pomiary lub oœ ustalona
przez zawór w czasie jego ruchu (patrz
rysunek).
Opisana ró¿nica jest mocno
zaakcentowana defektami kszta³tu
nowych lub u¿ywanych prowadnic
zaworowych (proszê zwróciæ uwagê na
graficzn¹ postaæ nowej prowadnicy
zaworowej uzyskan¹ przez urz¹dzenie
pomiarowe Talyrona).
Losowe pozycjonowanie prowadnika
sto¿kowego wewn¹trz prowadnicy
zaworowej narusza zapisy Cpk rozwijane
obecnie przez wszystkich producentów
OEM.

Ponadto, narzêdzia kszta³tuj¹ce profil
ujawniaj¹ zbyt du¿e przekroje, by
zgwarantowaæ regularne ciêcie ponad
360° (równomiernie dooko³a gniazda).
Wartoœæ wewnêtrznego k¹ta przy³o¿enia
mo¿e siê wahaæ w skali od 1 do 3 na
jednym gnieŸdzie, a promieniowe ró¿nice
s¹ absorbowane przez wrzeciono, co
nieuchronnie wywo³uje powstawanie
naprê¿eñ, które z kolei przek³adaj¹ siê na
defekty kszta³tu gniazda zaworowego
takie jak karbowania, falowania
i owalizacja czyni¹c obróbkê gniazda
niew³aœciw¹ i pozbawion¹ za³o¿onej
tolerancji.
U¿ywane obecnie materia³y do produkcji
gniazd zaworowych oraz wymagane
tolerancje wymiarowe nie daj¹ siê
pogodziæ ze star¹ technologi¹ obróbki
gniazd zaworowych.
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Pomiary
Tradycyjne pomiary nie s¹ wystarczaj¹ce do precyzyjnej
kontroli gniazd i prowadnic zaworowych obrabianych
maszynami Newen® opartymi na technologii Fixed-Turning®.
Firma Newen jest wyposa¿ona w urz¹dzenie pomiarowe
TALYROND 365XL, stworzone i dedykowane do pomiarów
profili, wspó³osiowoœci i g³adkoœci powierzchni.
Wspomniane urz¹dzenie dokonuje pomiarów z dok³adnoœci¹
do 1/100 mikrona pozwalaj¹c automatycznie kontrolowaæ
wszystkie geometryczne parametry definiuj¹ce jakoœæ gniazda
i prowadnicy zaworowej, okr¹g³oœæ, wspó³osiowoœæ, bicie,
cylindrycznoœæ, segmentow¹ prostoliniowoœæ, k¹ty i jakoœæ
powierzchni.Raporty pokontrolne i wykresy obrazuj¹ce wyniki
przeprowadzonych pomiarów s¹ bezspornie uznawane przez
dzia³y kontroli jakoœci najbardziej renomowanych producentów
OEM.
Newen stale kontroluje jakoœæ obróbki osi¹gan¹ na
produkowanych przez siebie maszynach potwierdzaj¹c j¹
stosownymi pomiarami.
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Technologia
Dzia³aj¹c w podobny sposób jak tokarki
CNC Fixed Turning® jest technologi¹
obróbki gniazd zaworowych i ka¿dego
obrotowego kszta³tu uzyskiwanego
w interpolacji osiowej.
Oprócz tego, jest to wiruj¹ce narzêdzie
skrawaj¹ce w którym, wrzeciono maszyny
wraz z g³owic¹ pozwalaj¹ w prosty sposób
obrabiaæ wiêkszoœæ trudnych,
skomplikownych i z³o¿onych kszta³tów bez
wzglêdu na rodzaj materia³u gniazda
zaworowego. Podczas ruchu obrotowego
narzêdzie tn¹ce przemieszcza siê wz³u¿
osi X i Z opisuj¹c obrabiany profil.
Obróbka dokonuje siê w jednym kierunku,
a iloœæ przejœæ jest definiowana
automatycznie przez program maszyny.
Przemieszczanie narzêdzia skrawaj¹cego
jest optymalizowane w zale¿noœci od
aktualnego profilu surowego gniazda
zaworowego. Standadowy trójk¹tny nó¿
przesuwa siê zgodnie z osi¹ wózka i osi¹
przemieszczenia wrzeciona. Tak
skonstruowany uk³ad wiruje wokó³ osi C.
Wydajny komputer nieustannie oblicza
optymalny tor narzêdzia, aby opory
skrawania by³y regularne i zredukowane
do minimum. Ka¿de kolejne przejœcie
narzêdzia, wyliczone co u³amek sekundy,
jest przygotowywane w taki sposób, aby
¿adne falowanie bêd¹ce skutkiem oporów
skrawania, nie zak³óci³o równowagi ani
stabilnoœci wrzeciona.
Dziêki technologii Fixed-Turning®
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perfekcyjne obrobione
gniazda zaworowe
i perfekcyjne przylgnie
s¹ osi¹gane zawsze, za pierwszym
razem i bez koniecznoœci docierania.
Wspó³czesne uk³ady sterowania
i najnowsze technologie zapewniaj¹:
wydajnoœæ, prostotê, ekstremaln¹
przyjaznoœæ, uwolnienie operatora od
powtarzania tych samych czynnoœci,
redukcjê zmêczenia i uwolnienie uwagi
od ma³o istotnych operacji.
Interakcja z maszyn¹ jest przyjazna
i prosta. Operator potrzebuje jedynie
okreœliæ przybli¿on¹ œrednicê tak¹ jak
œrednica zaworu, wybraæ profil i maszyna
momentalnie obliczy wszystko inne,
w³¹czaj¹c obróbkê wstêpna
i wykañczaj¹c¹ kolejnych przejœæ.
Oprócz precyzji, oprócz przyjaznoœci
i zwiêkszenia produktywnoœci
FIX-TURNING® jest odpowiednikiem
tysiêcy nakreœlonych przez klientów
form, które na sta³e spakowane s¹
w jedn¹, prost¹ i niedrog¹ maszynê.
D³ugie ¿ycieregenerowanych silników...

Linia produktów
Contour BB™
Wszystkie z technologi¹
FIXED-TURNING® Jakoœæ
w cenie tradycyjnej maszyny
Contour™
Technologia FIXED-TURNING® dla
gnaizd od 13 do 110 mm ze sto³em
d³ugoœci 1500 mm

EPOC™
Wybór twórców
i konstruktorów

EPOC XL
Technologia FIXED-TURNING® XL
Dla du¿ych silników przemys³owych
o du¿ych œrednicach gniazd

NC6-RCC™ / NC6-RR™
... jakoœæ w masowej produkcji
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