Atual

CENTRO DE USINAGEM ALMAC BA 1008 COM
BLOCO DE EIXO-ÁRVORE DIANTEIRO INCLINÁVEL
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O novo bloco de eixo-árvore dianteiro inclinável do centro de usinagem Almac BA 1008 foi apresentado
pela primeira vez por ocasião da EMO 2015 e despertou grande interesse público. Além dos sete eixos
já disponíveis, a máquina é equipada com um eixo B adicional e eficaz que amplia consideravelmente as
possibilidades desta máquina ultracompacta.
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Eixo B para mais flexibilidade e capacidade
Certas aplicações requerem usinagem frontal, em
posição inclinada, o que se aplica especialmente
à fabricação de relógios, por exemplo, no caso de
lapidação de diamantes de apliques, ou ao setor
médico, por exemplo, no caso de usinagem de
implantes ósseos e dentários.
Com base nessa observação, a Almac desenvolveu
um bloco de eixo-árvore dianteiro com eixo linear
numérico que permite que o bloco seja orientado
até 17º.
Como esse bloco de eixo-árvore contém a pinça de
coleta, é possível executar a usinagem inclinada para
trás e até mesmo lateral. Dessa forma, é possível
fazer a usinagem angular em todos os lados da peça
a ser usinada.
Necessidade de uma nova unidade NC
Para que fosse possível controlar tantos eixos, a
Almac BA 1008 precisou ser equipada com a uni-
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dade Fanuc NC de última geração : a unidade de
controle 0i-MF. Com essa moderna tecnologia
NC, pode-se também fazer a programação de dois
canais com a qual se obtêm os meios necessários
para executar o avanço do eixo durante a usinagem
e aumentar a produtividade. Vamos discutir detalhadamente essa evolução no controle de eixos na próxima edição da Decomag.

ALMAC BA 1008: TANQUE DE FILTRAGEM DE GRANDE CAPACIDADE,
PERIFÉRICOS NOVOS E REFINADOS
O centro de usinagem Almac BA 1008 é compacto
e, na versão padrão, oferece capacidade limitada de
coleta de cavacos. Em aplicações com baixo volume
de cavacos, o recipiente de coleta padrão é mais
do que adequado e não precisa ser esvaziado mais
do que algumas vezes por semana. No entanto, se
o volume de cavacos for grande, o recipiente se
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enche rapidamente, o que pode afetar a autonomia
da máquina.
Sistema de filtragem integrado
Para aumentar a capacidade de coleta de cavacos, a
Almac desenvolveu uma unidade de filtragem periférica de grande capacidade que aumenta a autonomia do centro de usinagem Almac BA 1008, no que
diz respeito ao armazenamento de cavacos, e acrescenta vários recursos, tais como o controle de temperatura do óleo de corte e a função de descarga de
cavacos dos baldes.
A figura abaixo mostra o tanque de filtragem de
grande capacidade, que consiste numa calha que
descarrega os cavacos da área de usinagem no
balde de filtragem, num tanque de óleo de grande
dimensão com capacidade máxima de 60 litros,
numa estação de descarga adequada para os resíduos de usinagem, numa unidade de filtragem fina
e num trocador de calor para controle da temperatura do óleo.
A calha de cavacos serve para descarregar os cavacos da área de usinagem no balde de filtragem. Os
cavacos são, então, removidos na primeira etapa de
filtragem por um filtro de saco no balde de coleta.
Há vários filtros de saco, com malhas de diferentes
tamanhos (100 µm, 50 µm, 25 µm).
Depois disso, o óleo filtrado é arrefecido pelo trocador de calor em circuito fechado. Graças a essa função de controle de temperatura do óleo de corte, é
possível otimizar os processos de produção.
Na unidade de filtragem, o óleo é filtrado de forma
refinada antes de retornar aos bicos de arrefecimento por meio da bomba de fluxo de retorno.

Ergonomia e design totalmente adaptados ao
centro de usinagem Almac BA 1008
Quando o balde de cavacos estiver cheio, o operador poderá movê-lo para a estação de descarga
e instalar um balde vazio na posição de filtragem.
Depois disso, pode-se reiniciar a produção. Graças
ao grande tamanho dos baldes de filtragem, a operação é realizada em tempo mínimo e com uma frequência mínima de trocas.
Além de ser muito útil, esse dispositivo periférico é
compacto e é facilmente acoplado ao centro de usinagem Almac BA 1008, sem comprometer o design
e as vantagens ergonômicas.
É possível adaptar as máquinas existentes com esse
tanque de filtragem de grande capacidade. Por isso,
não hesite em contatar um concessionário da Almac
para obter informações detalhadas.

Almac SA
39, Bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. +41 32 925 35 50
Fax +41 32 925 35 60
www.almac.ch
info@almac.ch
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