Analiza przypadku

Produkcja innowacyjnych narzędzi
skrawających KOMET® GROUP przy
użyciu technologii drukowania
wykorzystującej proszek metalu
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KOMET® GROUP

Produkcja innowacyjnych
narzędzi skrawających przy
użyciu technologii wytwarzania
przyrostowego.

Technologia druku 3D metalu do
produkcji wkręcanych frezów ze
stali maraging w trakcie jednego
procesu.

Branże:
Precyzyjna produkcja

KOMET® wykorzystuje technologię wytwarzania
przyrostowego firmy Renishaw przy użyciu proszków metali do
produkcji nowych serii innowacyjnych narzędzi skrawających.
Oprócz szybszej produkcji frezów specjalnych, zastosowanie
wytwarzania przyrostowego pozwala na uzyskanie bardziej
złożonych geometrii, zarówno w wypadku zewnętrznego
kształtu oprzyrządowania, jak i wewnętrznych kanałów
chłodzących.

Dodatkowe informacje
KOMET GROUP z Niemiec jest jednym z wiodących na
świecie dostawców precyzyjnych narzędzi skrawających. Od
prawie 100 lat pozostaje innowatorem w przemyśle obróbki
skrawaniem. Grupa, której siedziba główna znajduje się
w Besigheim, zatrudnia obecnie ponad 1500 osób, włączając
w to jej spółki zależne, i jest reprezentowana w około 50
krajach.

KOMET GROUP jest światowym liderem w dziedzinie
precyzyjnego wiercenia, rozwiercania, frezowania,
gwintowania i monitorowania procesów.
Oprócz projektowania, produkcji i dystrybucji, firma
wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie techniczne do
analizy procesów produkcyjnych klientów, aż do najmniejszych
szczegółów, a następnie opracowuje rozwiązania
dostosowane do ich potrzeb, aby pomóc im osiągnąć większą
wydajność na wszystkich etapach obróbki.

Wyzwanie
Przy tak silnym nacisku na innowacyjność i ciągły rozwój
mogło dojść do sytuacji, w których pracownicy KOMET
GROUP wymyślali narzędzia zbyt drogie, a nawet niemożliwe
do wykonania przy użyciu tradycyjnych metod produkcji. W
rezultacie dr Reinhard Durst, dyrektor ds. badań i rozwoju
narzędzi z metali twardych w KOMET GROUP, od kilku lat
bada potencjał wytwarzania przyrostowego do produkcji
narzędzi i urządzeń dostępnych na rynku.

Możliwość swobodnego projektowania wewnętrznej i zewnętrznej geometrii narzędzia oznacza, że wyłączenie procesu
wytwarzania przyrostowego z naszych przyszłych planów byłoby niewyobrażalne. Daje nam to możliwość zwiększenia
wydajności i produktywności narzędzi w takim stopniu, że stwarza znaczącą wartość dodaną dla naszych klientów.
KOMET GROUP (Niemcy)

Rozwiązanie
Dr Durst współpracuje z firmą Renishaw od kilku lat,
„ponieważ jej oferta przekonała nas zarówno z punktu
widzenia technicznego, jak i zastosowania”. Ten transfer
wiedzy i know-how jest nieodłącznym elementem nowej
i rozwijającej się sieci centrów zastosowań wytwarzania
przyrostowego firmy Renishaw. Przed bezpośrednim zakupem
maszyny klienci mogą wynająć najnowszy sprzęt Renishaw
w centrum rozwiązań i niezależnie pracować nad swoimi
projektami. Personel firmy Renishaw zawsze służy pomocą
w zakresie użytkowania maszyn. W ten sposób potencjalni
klienci mogą zapoznać się z technologią wytwarzania
przyrostowego, mają dostępną fachową pomoc i mogą się
przekonać, w jaki sposób może ona spełnić ich specyficzne
wymagania, bez konieczności dokonywania z góry dużych
inwestycji.
„Dążymy do sytuacji, w której obie strony zyskują”, wyjaśnia
Ralph Mayer, dyrektor odpowiedzialny za usługi wytwarzania
przyrostowego w Renishaw GmbH. „Dzięki naszemu wsparciu
klient skraca czas wdrożenia i redukuje liczbę potencjalnych
błędów do minimum. Kwestię zakupu systemu poruszamy
tylko wtedy, gdy klient ma jasność, że zapewni on mu
wartość dodaną. Jednocześnie gromadzimy cenne informacje
o potrzebach gałęzi przemysłu, które możemy wykorzystać do
dalszego rozwoju naszych maszyn i technologii”.

Frez wkręcany KOMET® JEL Dzięki uprzejmości: KOMET GROUP

Proces ten powtarza się wraz z kolejnymi warstwami proszku
metalowego, zwykle o grubości od 20 do 60 μm, aż do
ukończenia wytwarzania podzespołu. Im cieńsze warstwy,
tym większa dokładność i jakość powierzchni gotowego
podzespołu.

Wyniki
Pierwszym z projektów realizowanych wspólnie przez Komet
i Renishaw było opracowanie nowej gamy wkręcanych
frezów z diamentu polikrystalicznego (PCD, Poly-Crystalline
Diamond). Korpusy frezów produkuje się z wykorzystaniem
wytwarzania przyrostowego przy użyciu metalu firmy
Renishaw. W trakcie jednego cyklu pracy systemu powstaje
wiele korpusów, które następnie wyposaża się w ostrza PCD
i przykręca do uchwytów narzędzi.

„Części produkowane metodą wytwarzania przyrostowego
mogą osiągnąć gęstość struktury rzędu 99,9 procent,
podobnie jak metalowe elementy walcowane lub odlewane
z metalu”, wyjaśnił Mayer. „W wypadku każdego podzespołu
należy jednak dobrać właściwą strategię. Nasza siła wynika
z umiejętności analizowania technicznych wyzwań
związanych z podzespołami
Firma Renishaw, dzięki swej wiedzy i doświadczeniu, pomogła nam znaleźć
klientów i współpracy z nimi
parametry wymagane do utworzenia dobrego narzędzia. Uzyskana swoboda
w celu znalezienia najbardziej
projektowania związana z technologią wytwarzania przyrostowego oraz
efektywnego rozwiązania.
współpraca z firmą Renishaw pomaga nam w opracowywaniu jeszcze bardziej
W systemie wytwarzania
innowacyjnych narzędzi.
przyrostowego firmy Renishaw
KOMET GROUP (Niemcy)
przy użyciu metalu wykorzystuje
się stapianie laserem złoża proszku metalu w atmosferze
Zastosowanie technologii firmy Renishaw do produkcji
gazu obojętnego — argonu. Układa się niezwykle cienkie
narzędzi pozwala na generowanie kształtów, które byłyby
warstwy z proszku metalowego, a obszary, które będą
prawie niemożliwe do uzyskania w sposób konwencjonalny.
częścią konstrukcji podzespołu, stapia się wysokowydajnym,
„Dzięki procesowi wytwarzania przyrostowego mogliśmy
włóknowym laserem iterbowym, a następnie zestala podczas
umieścić o wiele więcej ostrzy PCD na każdym narzędziu”,
chłodzenia.
wyjaśnia dr Durst.

Technologia laserowego stapiania złoża proszku metalu firmy
Renishaw

Różne typy frezów produkowanych na jednej platformie podmodelowej.
Dzięki uprzejmości: KOMET GROUP

„Zmieniliśmy układ ostrzy i osiągnęliśmy o wiele większy
kąt osi. W porównaniu z konwencjonalnymi frezowanymi
narzędziami znacząco skróciliśmy rowki. Te zmiany oznaczają,
że narzędzie jest dużo bardziej wydajne dla użytkownika”.
Na przykład w głowicy wkręcanej 32 mm zwiększono liczbę
rowków i ostrzy z sześciu do dziesięciu, osiągając posuw,
który może być nawet o 50% większy.
Ponadto możliwość optymalizacji ścieżek kanałów
chłodzących daje gwarancję, że każda krawędź skrawająca
jest precyzyjnie zaopatrywana w chłodziwo oddzielnym
kanałem, podczas gdy zewnętrzna konstrukcja korpusu
zapewnia niezawodne usuwanie wiórów z powierzchni
czołowej narzędzia.
Wytwarzanie przyrostowe umożliwia również zmniejszenie
masy podzespołów, ponieważ materiał stosuje się tylko tam,
gdzie jest to konieczne do zapewnienia ich optymalnego
działania. Przewyższa również konwencjonalne metody
produkcji pod względem czasu dostawy narzędzi specjalnych
lub eksperymentalnych potrzebnych klientom firmy Komet.
„Możliwość swobodnego projektowania wewnętrznej
i zewnętrznej geometrii narzędzia oznacza, że wyłączenie
tego procesu wytwarzania przyrostowego z naszych
przyszłych planów byłoby niewyobrażalne”, przewiduje dr
Durst. „Daje nam to możliwość zwiększenia wydajności
i produktywności narzędzi w takim stopniu, że stwarza
znaczącą wartość dodaną dla naszych klientów”.
Dr Durst uważa, że decyzja o współpracy partnerskiej
z firmą Renishaw jest w pełni uzasadniona. „Uzyskanie
najlepszych parametrów lasera nie jest łatwym zdaniem dla
firmy, która stawia pierwsze kroki w technologii wytwarzania
przyrostowego przy użyciu metalu”. „Firma Renishaw,
dzięki swej wiedzy i doświadczeniu, pomogła nam znaleźć

Dr Reinhard Durst, dyrektor działu badań i rozwoju w dziale metali
twardych, KOMET GROUP (Niemcy). Dzięki uprzejmości: KOMET
GROUP

parametry wymagane do utworzenia dobrego narzędzia.
Uzyskana swoboda projektowania związana z technologią
wytwarzania przyrostowego przy użyciu oraz współpraca
z firmą Renishaw pomaga nam w opracowywaniu jeszcze
bardziej innowacyjnych narzędzi”.
Autor: Wolfgang Klingauf

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę: www.renishaw.pl/komet
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