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gép-szerszáM

ségre (2) lineáris előtolóegységek (1.2) 
(2.2) kerülnek. A főegység (1) szekrény 
szerkezetében van a szalagadagoló (1.4) 
a keretanyagot leszabó körfűrész (1.3) és 
a végprofilozást végző körkéses marófej 
(1.1). A szekrényszerkezethez kapcsoló-
dik még az iker görgősoros adagoló (5), 
valamint a vezérlőpanel (1.7). A mozgó-
egységben (2) található az energiaelnyelő 
végütköző (2.3) és a másik körkéses 
marófej (2.1) a szekrényszerkezetre van 
rögzítve a görgősor (2.5) és az anyag-
gyorsító (2.4). A vezérlőegységben (3) 
a mozgóegység vonóorsójának (3.2) és 
a lineáris egységek bordás tengelyének 
szervohajtásai, (3.1) továbbá a villamos 
és pneumatikus szerelvények és a prog-
ramozást és vezérlést szolgáló PLC van 
beépítve.

A páros végprofilozógép 
működése
A páros végprofilozógép a hosszú profi-
lozott keretanyagot a gyártási program 
szerint automatikusan darabolja és 
végprofilozza, megszüntetve az alkat-
részszabászatot (4. kép).

A gép üzemeltetése lehet egyedi, il-
letve gyártósorba beépítve folyamatos 
működésű. A profilozott keretanyag 
mozgását a főegység szalagadagolója 
működteti, az előtolást a mozgóegység 
energiaelnyelő ütközője állítja meg, mely 
az ütközést követően a felfekvő bázisfe-
lület alá süllyed.

A nyugalmi állapotba került keret-
anyagot a főegység fűrésze méretre 
darabolja, majd a szinkronban mozgó 

lineáris előtolóegységek szorító szer-
kezetei rögzítik.

A keretanyag a lineáris előtolóegységek 
szabályozott előtolásával a körkéses 
marófejek között átvezetve kerül vég-
profilozásra.

Alaphelyzetben visszatérő végpro-
filozott alkatrészt a leszabásra kerülő 
keretanyag a mozgóegységig nyomja, 
amikor a gyorsító a két anyagot eltávolítja 
egymástól, helyt adva a végütköző kieme-
lésére. A művelet addig ismétlődik, míg 
a maradék keretanyag már rövidebb az 
alkatrész hosszánál amit a szalagadagoló 
visszaad, a kis rövid darabokat pedig a 
kitolószerkezet távolítja el, helyet adva 
a következő keretanyag fogadására. A 
művelet a végprofilozási idő alatt megy 
végbe, biztosítva a folyamatos gyártást, 
a gép 6 db átlagos méretű alkatrészt 
készít percenként 0,1 mm hosszméret-
tűréssel.

Tervezési irányelvek a páros 
végprofilozó gépnél
A páros végprofilozó gépnél nincs nagy-
tömegű mozgó szerkezet, ezért a gép 
vázszerkezete a faipari gépgyártásban 
egyre gyakrabban alkalmazott hajlított 
lemezszekrényből áll össze. A szabadal-
maztatott konstrukció hazailag gyártható, 
korszerű tervezési irányelvek szerint a 
legújabb gépészeti elemek felhasználásá-
val készül. A funkciónak megfelelő ipari 
alumíniumprofilokat használunk külön-
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