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AUTOMATICKÝ PRŮBĚH
MĚŘENÍ ZVYŠUJE
PRODUKTIVITU
Čelní frézovací hlavy jsou považovány za náročné a velmi efektivní
nástroje. Předpokladem pro jejich procesně bezpečné použití a pro
dosažení odpovídajících životností je, aby se výměnné břitové destičky
v délce pohybovaly v definované toleranci. Díky novému měřicímu
a seřizovacímu přístroji Zoller »millCheck« je seřízení i takovýchto
nástrojů rychlé a snadné.
Díky velmi vysokému řeznému výkonu se čelní frézovací hlavy často
používají při výrobě motorů, případně při obrábění šedé litiny. Mimo to
jsou tyto nástroje velice flexibilní, protože je možné provést rychlou
výměnu výměnných břitových destiček. Jelikož jsou břity na obvodu
nástroje rozloženy velmi hustě, je často nemožné použít bezdotykové
měření a seřízení řezných hran pomocí kamerového zpracování obrazu.
Měřicí a seřizovací přístroj »millCheck«
Dosud běžně používané manuální seřizování má vedle značné časové
náročnosti další nevýhodu – výsledky seřízení nelze dokumentovat nebo
protokolovat. Firma Zoller, vůdčí výrobce na trhu s měřicími a
seřizovacími přístroji, z tohoto důvodu rozšířila svoji produktovou paletu
právě o tuto oblast. Měřicí a seřizovací přístroj »millCheck« je založen na
sérii přístrojů Venturion a byl doplněn o speciální dotykovou sondu pro
automatický průběh s grafickým zobrazením. Pro použití v praxi to
konkrétně znamená, že po zadání identifikačního čísla se spustí měřicí
proces. Nejprve dojde k určení a zobrazení čelního házení na držáku
frézy a poté se provede kompenzace měření nebo seřízení na břitech. Po
otočení o 360° dojde ke změření všech břitů v délce (čelní házení) a ke
kontrole rozměrů, zda leží v zadaném tolerančním pásmu. Břity, které se
nacházejí mimo toleranční pásmo, lze pomocí grafického zobrazení
vybrat a seřídit. Po nastavení břitové destičky dojde k novému
proměření a nový výsledek se aktualizuje v seznamu výsledků. Tento
proces zajišťuje na mikrometry přesné seřízení všech výměnných
břitových destiček do požadované tolerance čelního házení, přičemž
proces je libovolně opakovatelný. Zároveň je provedeno protokolování
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Čelní frézovací hlavy, nazývané také Cap
frézy, jsou náročné nástroje s mnoha
břity

Měřicí a seřizovací přístroj Zoller
»millCheck« je určen pro seřizování
nástrojů pro třískové obrábění

měření nebo seřízení. Díky nasazení přístroje »millCheck«, prokazatelně
roste celá produktivita, neboť lze dosáhnout zřetelného zvýšení kvality
povrchu a prodloužení životnosti výměnných břitových destiček. Tím se
přirozeně redukují prostoje strojů a roste celá produktivita výroby.
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