NL série
CNC Soustruh

8 důvodů proč zvolit soustruh
MORI SEIKI série NL

1. Možnost plnohodnotného frézování
 Díky BMT technologii a zvýšené tuhosti nástrojové hlavy se ze soustruhu stává komplexní stroj,
jehož frézovací výkon se blíží výkonu obráběcích center s velikostí upínacího kužele BT 40.
Držák rotačních nástrojů s velmi tuhým
uložením díky 3 polohovacím perům

Chladící olejový plášť umožňující
kontrolovat teplotu motoru
Vestavěný frézovací motor přímo
spojený s vřetenem rotačního nástroje
Čelní fréza s maximálním
průměrem 80 mm
Výkon strojů s BMT technologií:
- radikální odstranění převodového mechanizmu (ozubená kola, řemeny, spojky) znamená odstranění
zdrojů produkujících teplo a vibrace a zvýšení výkonu obrábění, což konkrétně dokumentuje:
a)
b)




c)

vestavěný motor: výkon 3,7/5,5 kW; max. 6000 ot/min; kroutící moment až 40 Nm
stroj NL 2500 MC/700 příklady obrábění:
soustružení: hloubka třísky 5mm; posuv 0,7 mm/ot; řezná rychlost 170 m/min; výkon stroje 90-92%
frézování: Ø frézy 32 mm; hloubka třísky 4 mm; posuv 1200 mm/min; výkon motoru 115%;
vrtání: Ø otvoru 15,5 mm; zatížení 48%
řezání závitů: M18 x 2,5; zatížení 95%
max. rozměry nástrojů: fréza čelní Ø80 mm; vrták Ø25 mm; závitník M20x2,5

Úpravy tuhosti nástrojové hlavy:
a) zvětšení průměru upínacího věnce hlavy
b) zvětšení tuhosti rotačních držáků a zároveň tuhosti jejich upevnění na nástrojové hlavě díky třem
polohovacím perům

VÝHODY TECHNOLOGIE

VELKÝ FRÉZOVACÍ VÝKON
 U soustružnických strojů s BMT technologií se frézovací výkon blíží výkonu standardních
frézovacích strojů. Na nástroj se přenáší 100% výkonu motoru. Díky odstranění mechanických
převodů odpadá riziko jejich poškození při případné kolizi a tím servisní náklady.
MENŠÍ VIBRACE
 Velikost rozsahu vibrací u BMT nástrojové hlavy je 3x menší než hlavy konvenční, což má také
pozitivní vliv na délku životnosti nástroje a tím nákladů na výrobu.
VĚTŠÍ PŘESNOST OBRÁBĚNÍ
 Kromě snížených vibrací je přesnost obrábění zvýšena také díky tuhému uložení rotačních nástrojů,
jejichž poloha je na nástrojové hlavě zajištěna pomocí tří přesných per.
NIŽŠÍ TEPLOTA
 Nárůst teplot nástrojové hlavy s BMT technologií je 10x menší než u nástrojové hlavy konvenčního
stroje, protože vznikající teplo je efektivně odváděno olejovým chlazením pláště motoru. Nedochází
k velkým teplotním dilatacím.

2. Garance velmi přesného obrábění díky omezení teplotních vlivů
 Zásadní nepříznivý dopad na stálou přesnost stroje během obrábění má zvyšující se teplota
strojních celků a s ní spojené teplotní deformace. U soustruhů NL série přichází MORI SEIKI
s konceptem totální eliminace teplotních vlivů.
Změna umístění největších zdrojů tepla
- na rozdíl od konvenčních strojů byl olejový chladič přemístěn z prostoru v blízkosti vřeteníku na druhý
konec stroje. Tam je spolu s hydraulickou jednotkou tepelně cloněn od základny.
odvod tepla není
v přímém kontaktu
se strojem

původní rozmístění prvků

olejový chladič s přesnou
regulací teploty

hydraulická centrála

- vliv nového uspořádání stroje na tepelnou dilataci vřetene
spodek a vrch osy X
chladič na zadní straně (vrch osy X)
chladič na zadní straně (spodek osy X )
chladič na levé straně (vrch osy X)
chladič na levé straně (spodek osy X)

Dilatace (mm)

předchozí model

Čas (hodin)
Mezera znázorňuje dobu zastavení vřetene, napájení zapnuté, chladič oleje v chodu.

Tepelná dilatace vřetene soustruhu NL série je o 76% menší než u konvenčního stroje.

Další opatření proti zvyšování teploty

- chlazení vřetene – konstrukce vřetene je teplotně symetrická a
proudící olejový plášť udržuje stálou teplotu kolem celého vřetene
olejový plášť je jediné možné
řešení pro vestavěný motor

cirkulující chladící
olej kolem vřetene

- chlazení frézovací nástrojové hlavy – využívá stejný systém
jako hlavní vřeteno
vestavěný
motor

- chlazení vřeteníku – jednoduchým systémem otvorů ve vřeteníku
prochází chladící médium

chladící kanály ve
vřeteníku

- tepelná ochrana základny – kolem celého pracovního
prostoru je dokonalé krytování zabraňující přenosu tepla
z obráběcích třísek na základnu

- jako důkaz seriózní péče věnované tepelným vlivům slouží
izolovaná hadice odvádějící průsaky z hydraulického
upínače

Zvláštní příslušenství ovlivňující přesnost stroje

chlazení příruby, ke které
je připevněn motor

- chlazení kuličkového šroubu osy X (opce) – chladící olej
prochází středem kuličkového šroubu a přes jeho uložení
je veden do příruby odkud odvádí teplo generované
motorem

chlazení procházející středem
kuličkového šroubu

- chlazení řezné kapaliny (opce) – díky teplu
produkovanému při obrábění roste teplota řezné
kapaliny, což má negativní vliv na přesnost stroje a
rozměry dílce. K odstranění tohoto rizika slouží chladič
řezné kapaliny

n

- pravítka pro přímé odměřování os X, Y a Z (opce) – jsou nenahraditelným prvkem při požadavku na velmi
přesné polohování stroje
pravítko pro přímé
odměřování

3. Kvalita konstrukčního řešení
 Prvky základní konstrukce jako vřeteno, saně suportu a koník byly inovovány s hlavním cílem –
maximálně zvýšit tuhost.

Torzní tuhost základny
- pomocí statické analýzy byla ve srovnání s konvenčními stroji výrazně zvýšena torzní tuhost. Zlepšení o
100%.

Spodní vedení

Deformace (µm)

Horní vedení

Délka vedení (mm)
NL 2500
Předchozí model

Horní vedení
Horní vedení

Spodní vedení
Spodní vedení

Širší vedení
- vedení je o 30% širší než u konvenčních strojů a je největší ve své třídě. Poskytuje dosud nepoznanou
stabilitu soustružení i frézování.

Předchozí model A
Předchozí
model B

Konstrukce koníka
- díky nové trojúhelníkové konstrukci je možné pro uložení koníka použít
lineární vedení aniž by se změnila celková tuhost tohoto celku

Velmi tuhé vřeteno
- osová tuhost vřeteníku a jeho uložení byla zvětšena změnou jeho tvaru a zesílením jeho částí. Také byl
zvětšen roztečný průměr ložisek, což zvětšilo také tuhost vřetene a jeho průchozí průměr.

Tuhost vlastního vřetene je vyšší
oproti konvenčnímu stroji o 50%

Osová tuhost vřeteníku je vyšší o 20%

Tuhost uložení vřeteníku je vyšší o 30%

Kruhovitost soustružení
- díky všem novým technologiím a konstrukčním řešením byly vylepšeny základní soustružnické parametry
jako např. kruhovitost

Skutečně dosažený výsledek - 0,4

µm -

Typ stroje: NL 2500/700
Materiál dílce: mosaz
Materiál nástroje: diamant (r = 0,5 mm)
Vnější průměr: Ø 40 mm
Otáčky vřetene: 4000 ot/min
Posuv: 0,05 mm/ot

za následujících podmínek:

4. Snadná údržba a krátké servisní časy
 Při konstrukci soustruhů NL série byly brány v potaz názory a připomínky zákazníků a důsledně se
dbalo na usnadnění údržby a zvýšení spolehlivosti.

Nádrž mazacího oleje
- plnící otvor nádrže mazacího oleje je snadno přístupný na přední části stroje
Nádrž chladící kapaliny
- nově konstruovaná nádrž na chladící kapalinu může být při čištění vytažena před stroj bez nutnosti
manipulovat s dopravníkem třísek a nevyžaduje volný prostor za strojem

Úprava vzduchu
- systém úpravy vzduchu je umístěn na pravé straně stroje z důvodu usnadnění údržby
Chladič oleje a hydraulická jednotka
- tyto dva tepelné zdroje jsou umístěny bez krytování spolu zezadu stroje, tak aby byly pohodlně přístupné
pro údržbu nebo při servisním zásahu

Krytování stroje
- kryty jsou konstruovány tak, abychom po jejich
jednoduché demontáži získali co největší přístupové
místo pro údržbu nebo servisní práci. Při demontáži
pravého bočního krytu není nutné demontovat
pneumatický systém.

Výměna bezpečnostního skla
- doba odstavení stroje je redukována mimo jiné i použitím
konstrukce, umožňující výměnu okna bez demontáže posuvných dveří

Výměna vřetene
- konstrukce s odděleným svazkem zadních ložisek umožňuje
vyměnit vřetenovou jednotku bez demontáže celého motoru
s elektrickým připojením. V porovnání s předchozím modelem je
čas výměny vřetene dramaticky redukován.

krycí šroub
středící kolík

Seřízení nástrojové hlavy
- po demontáži krytu na boční straně nástrojové hlavy
získáme přístup ke všem spojovacím šroubům a pomocí
centrovacího kolíku můžeme velmi snadno provést seřízení
hlavy po kolizi

5. Možnost automatizace výroby
 Pro stroje je připravena široká řada systémů sloužících ke zvýšení bez obslužnosti a zkrácení
neproduktivních časů.
Odebírač hotových kusů - vestavěný typ (opce)
- nová zdokonalená verze pro NL sérii splňující následující časté požadavky zákazníků: snadné
přizpůsobení měnícím se obrobkům; rychlá demontáž ze stroje v případě, že není potřeba; možnost
odebírat dílce z prvního nebo druhého vřetene; snížení operačního času; minimalizování zanášení třískami
z obrábění; zvětšení objemu nádoby na odebrané dílce

průměr dílce: Ø 80 mm
délka dílce:

200 mm

hmotnost dílce:
NL 1500
NL 2000
NL 2500
NL 3000

3 kg
-

4 kg

Podavač tyčí (opce)
- spolu s odebíračem kusů se postará o
kompletní obrábění z tyčového materiálu

Průchod vřetene

Maximální průměr tyče
tyče

Ø61 mm - NL 1500 - Ø52 mm
Ø73 mm - NL 2000 - Ø65 mm

Ø91 mm - NL 2500 - Ø80 mm
Ø105 mm - NL 3000 - Ø90 mm

Portálový zakladač (opce)
- možnost dosažení kompletní automatizace obrábění od naložení polotovaru po odebrání hotového dílce
s redukcí ztrátového času

Zásobník dílců

Ofukování sklíčidla

Automatické dveře (opce)
- slouží k posílení automatizace nejen během normálního
obrábění, ale také při použití robota

Ruka nakladače

6. Inovace šetřící životní prostředí
 Moderní výrobce se věnuje nejen zvyšování obráběcího výkonu strojů, ale také úspoře energií a
ekologické šetrnosti.
Redukce spotřeby mazacího oleje
- 50 % zmenšení spotřeby mazacího oleje přispívá k úspoře energií

Redukce spotřeby elektrické energie
- automatické ovládání světel – pokud se po určitou dobu nedotkneme ovládacího panelu, vnitřní osvětlení
stroje samo zhasne
- množství elektřiny spotřebované během pohotovostního režimu
bylo redukováno
- funkce automatického spánku – jestliže se po určitou dobu
nedotkneme klávesnice a neprobíhá právě automatické obrábění,
napájení servomotorů, vřetene, čerpadla chlazení a dopravníku
třísek je přerušeno

7. Široká nabídka zvláštního příslušenství a doplňků
 Standardní nabídku strojů je možno rozšířit a upravit množstvím zařízení ze seznamu opcí.
Varianty nástrojových hlav
- 20 polohová hlava pro stroje NL 1500 a NL 2000 (opce) – s touto variantou je možno obrábět dílce
náročné na množství operací, aniž by byl nutný zásah obsluhy
- 10 polohová nástrojová hlava pro stroje NL 2000 a NL 2500 (opce), standard pro NL 3000
- 10, 12 a 16 polohová rychlo-výměnná nástrojová hlava typ VDI včetně 10 a 12 polohové čelní varianty

Čelní varianta
VDI upínání

Držáky rotačních nástrojů
- typ upínání CAPTO (opce) – kratší čas výměny

- některé typy rotačních držáků

- univerzální držák (opce) – možnost natočení
nástroje při vrtání šikmých děr

Dopravníky třísek (opce) u NL 3000/2000 a 3000 je článkový dopravník na pravou stranu standard
- pro efektivní odvod třísek je možno vybírat z několika typů dopravníků a lze zvolit vyvážení třísek na
pravou stranu stroje nebo za stroj. Nejčastěji se používá článkový typ dopravníku, občas hrablový. Je
nutno volit podle obráběného materiálu a typu třísek.

článkový dopravník

hrablový dopravník

Ruční nástrojová měřící sonda (standard)
- umožňuje efektivnější měření nástrojů a zkracuje seřizovací čas

Upínače a podpěry dílců (opce)
- hydraulicky ovládané sklíčidlo, kleštinové upínání, hydraulická nebo pevná podpěra dlouhých dílců –
nutno volit podle tvaru a materiálu dílce

sklíčidlo

kleštinový upínač

hydraulický suport

Odsavač par (opce)

Olejová mlha (opce)

směs vzduchu
a oleje

Vysokotlaké chlazení (opce)

Sběrač oleje (opce)

směsný agregát

Měření dílce dotykovým senzorem (opce)

Kontrola hladiny řezné kapaliny (opce)

8. MAPPS III operační systém
 Nový interface spojuje člověka a stroj.
- 3. generace NC systému byla vyvinuta pro zvýšení produktivity.
Bohatší hardwarová výbava






je vybaven USB konektorem.
zvláštní oblastí mimo NC paměť pro ukládání programů
DNC kartou – umožňující přenášení programů do strojů
z libovolného adresáře v lokálním počítači nebo na
síťovém disku
tlačítkem pro vyvolání kalkulačky z jakéhokoliv okna

Síť



MORI-SERVER – vysoko-rychlostní transfer dat z PC do
stroje
MORI-NET Global Edition (opce) – podpora zákazníků po
internetu

Rychlejší tvorba programů





dialogové automatické programování
větší počet frézovacích funkcí v obráběcím menu
funkce automatického výpočtu bodů průniku
přímé provádění operací po zadání dialogových výkresových dat

Editační funkce programu





velký počet editačních sub-menu
editace čísla řádku programu
současné zobrazení tří obrazovek
simulace obrábění na obrazovce

Rychlejší seřízení stroje




seznam nástrojů pro vybraný program s vyobrazeními poskytující operátorovi důležitá data a
umožňující snadnější porozumění
funkce jednoduchého vytváření měkkých čelistí
korekce nástrojů používaných aktuálním programem, zobrazení tvaru nástrojů a korekce
opotřebení

Minimalizování doby odstavení stroje



zobrazení stavu koncových spínačů a jejich umístění na stroji bez
nutnosti použít elektrické schéma
obsluha stroje si může vytvořit seznam kontrolních akcí a nastavit časový
limit jejich provedení

9. Popis stroje
 Umístění základních celků a os pro pochopení struktury stroje.

BMT-vestavěný motorpohon rotačních nástrojů
nástrojová hlava

osa Y
osa X
kluzná vedení

osa C

osa M
osa Z

osa B
vřeteno 1
základna

digitální koník
nebo
vřeteno 2 - S

valivé vedení

osa C

10. Rozdělení strojů a rozměry
 Pro uspokojení co nejrozmanitějšího spektra požadavků zákazníků, nabízí NL série 36 možných
variant strojů ve čtyřech základních velikostních řadách a šesti možnostech vybavení.
Vybavení strojů

2 – osé soustružení

MC - frézování + osa C

Y - frézování + osa C + osa Y

S – vřeteno 2 + 2 osy

SMC – vřeteno 2 + frézování + osy C

SY – vřeteno 2 + frézování + osy C + osa Y

Velikostní řady
2 osy

MC

Y

Točná délka
Průměr sklíčidla
Vřeteno 1
Vřeteno 2
Max. Ø tyče
N° poloh NH
Rozsah osy X
Rozsah osy Z
Rozsah osy Y
2 osy
MC
Y
Točná délka
Průměr sklíčidla
Vřeteno 1
Vřeteno 2
Max. Ø tyče
N° poloh NH
Rozsah osy X
Rozsah osy Z
Rozsah osy Y
2 osy
MC
Y
Točná délka
Průměr sklíčidla
Vřeteno 1
Vřeteno 2
Max. Ø tyče
N° poloh NH
Rozsah osy X
Rozsah osy Z
Rozsah osy Y
2 osy
MC
Y
Točná délka
Průměr sklíčidla
Vřeteno 1
Max. Ø tyče
N° poloh NH
Rozsah osy X
Rozsah osy Z
Rozsah osy Y

S
SMC
NL 1500
500 mm
6“ (150 mm)
6“ (150 mm)
52 mm
12
260 mm
590 mm
100 mm
S
SMC
NL 2000
500 mm

SY

SY

8“ (200 mm)
6“ (150 mm)
65 mm
12
260 mm
590 mm
100 mm
S
SMC
SY
NL 2500/700
700 mm

NL 2500/1250
1250 mm

10“ (250 mm)
6“ (150 mm)
80 mm
12
260 mm
795 mm
100 mm

10“ (250 mm)
6“ (150 mm)
80 mm
12
260 mm
1345 mm
100 mm

NL 3000/700
700 mm

NL 3000/1250
1250 mm

NL 3000/2000
2000 mm

NL 3000/3000
3000 mm

12“ (300 mm)
90 mm
10
280 mm
820 mm
120 mm

12“ (300 mm)
90 mm
10
280 mm
1370 mm
120 mm

12“ (300 mm)
90 mm
10
280 mm
2170 mm
120 mm

12“ (300 mm)
90 mm
10
280 mm
3170 mm
120 mm

11. Výkonové parametry motorů
 Návod jak vyčíst důležité parametry z výkonových diagramů vřetenových motorů.

Výkon (kW)

Vřetenový motor

Kroutící moment (Nm)

Max. otáčky vřetene

-1

Otáčky vřetene (min )

Většina strojů MORI SEIKI je vybavena tzv. elektrovřeteny, což jsou asynchronní motory, jejichž rotor
(kotva na krátko) je nalisován přímo na vřeteno a statorové vinutí je uloženo ve vřeteníku.
Z důvodu zvětšení rozsahu otáček, při kterých můžeme využít konstantního výkonu, jsou tyto motory
vybaveny dvojím vinutím. První vinutí se zapojuje způsobem do hvězdy a slouží pro nízké otáčky a druhé
do trojúhelníku pro vyšší otáčky.
Otáčky, při kterých dochází k přepínání těchto vinutí, se označují jako: „winding switchover point“. (na
horním obrázku je to 1550 ot/min)
Otáčky, při kterých dosahujeme max. výkonu a max. kroutícího momentu nazýváme „base speed“. (v
našem případě 410 ot/min)

Vysvětlivky pojmů:
%ED – einschalt dauer – doba zapojení

t1 – doba trvání výkonu

%ED=

t1

x 100 (%)

t1 + t2
t2 – doba bez zátěže motoru

50%ED – opakované výkonové zatížení (15 kW) v přerušovaném režimu; 5 min. práce – 5 min. zastavení
30 min – výkon, na který může být motor zatížen po dobu 30 min (15 kW)
continuous – výkon, na který může být motor nepřetržitě zatížen (11 kW) a nezpůsobí jeho přehřátí ani
zadření
winding switchover point – otáčky při kterých dojde k přepnutí vinutí „hvězda – trojúhelník“; rozšiřuje
rozsah konstantního výkonu na poměr základních a maximálních otáček 1:12 z klasických 1:4
1 minute rating – motor může 1 minutu běžet na 120% výkonu odpovídajícímu 30 minutovému zatížení
base speed – (základní otáčky) – otáčky, kde končí konstantní moment a začíná konstantní výkon
constant torque range – (rozsah konstantního momentu) - rozsah otáček při kterých je kroutící moment
motoru konstantní a výkon je úměrný otáčkám
constant power range – (rozsah konstantního výkonu) – v tomto rozsahu je výkon motoru konstantní a
moment se s rostoucími otáčkami snižuje; počátkem této oblasti jsou základní otáčky a koncem maximální
otáčky
vibration class – (třída vibrací) – na několika bodech poblíž motorových ložisek se ve třech směrech
změří vibrační kmitání (jednom rovnoběžném k hřídeli a ve dvou směrech kolmých na hřídel); maximální
amplituda v mikrometrech udává třídu vibrací motoru a značí se V5, V10, atd.

noise level – (úroveň hluku) – měří se ve vzdálenosti 1m od motoru a jednotky jsou dB

Výpočet kroutícího momentu:
T [Nm]=

P[kW] x 1000
0,1047 x N[min-1]

T-kroutící moment; P-výkon; N-otáčky

Oddělené charakteristiky výkonu a momentu pro různá vinutí
Zapojení do „hvězdy“ – nízké otáčky
Výkon

Moment

10 min pracovní
oblast
30 min pracovní
oblast
trvalá pracovní
oblast

10 min pracovní
oblast
30 min pracovní
oblast

trvalá pracovní
oblast

Otáčky vřetene

Otáčky vřetene

Zapojení do „trojúhelníku“ – vysoké otáčky
Výkon

Moment

25 kW (max výkon během zrychlení)

10 min pracovní
oblast
30 min pracovní
oblast

10 min pracovní oblast
30 min pracovní oblast
trvalá pracovní
oblast

Otáčky vřetene

trvalá pracovní
oblast

Otáčky vřetene

Ovládací, kontrolní a řídící prvky zabudovaného elektrovřetene

Přepínací jednotka
Silové vedení

Snímač
Zpětná vazba

Vřetenový
modul
Předzesilovač

Stíněný kabel

Kontrola přehřátí

Přepínací jednotka – přepíná vinutí hvězda / trojúhelník
Snímač – kontroluje polohu a otáčky vřetene
Vřetenový modul – napájí a řídí motor

Hodnota výkonu je v každém případě velmi důležitá, ale stejně tak je důležitý údaj, při jakých otáčkách je
tento výkon k dispozici a odpovídající velikost kroutícího momentu. Díky tomu stroj s vyšší maximální
hodnotou výkonu může být podstatně slabší v oblasti otáček potřebných k obrábění daného dílce než
motor s nižším maximálním výkonem, ale s příznivější výkonovou charakteristikou. V neposlední řadě jde i
o to, jestli konstrukce stroje umožní nainstalovaný výkon motoru využít.

