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độ, chỉ có thể đạt được với công nghệ hàn
laser CO2 ngày nay. Với các đường hàn
ngấu một phần, dùng cho các ứng dụng
truyền tải công suất (bộ truyền động) hoặc
đường hàn ngấu toàn phần dùng cho các
ứng dụng đường ống – Hàn Vệt Sáng có
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so với cùng thời kỳ năm trước. Do đó,
khi nhu cầu thị trường toàn cầu tiếp
tục tăng, Đài Loan đang chứng kiến sự
chuyển dịch ngành gia công kim loại
từ máy móc chính xác sang các công
nghệ thông minh, với xu thế hướng
đến các dịch vụ và sản phẩm đổi mới,
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XÁC LẬP KỶ LỤC THAM GIA VỚI SỰ
THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH
Triển lãm máy công cụ quốc tế Đài Bắc
lần thứ 27 (TIMTOS) được tổ chức tại
các Sảnh 1 và 3 ở TWTC cùng với các
Sảnh 1 và 2 ở trung tâm triển lãm Taipei
Nangang Exhibition Center (TaiNEX),
gồm các bộ phận chính có độ chính xác
cao, máy móc và dây chuyền sản xuất
thông minh,cũng như các giải pháp sản
xuất thông minh, giới thiệu tầm nhìn
tương lai về sản xuất và gia công kim
loại. Bài báo của Ahmad Alshidiq.
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TĂNG THÊM SỨC MẠNH
CHO NGÀNH CHẾ TẠO VIỆT NAM

D

ong Nam Á đã nhận được nhiều sự chý ý, đặc biệt là
từ các công ty lớn tìm kiếm cơ hội để kết nối nguồn
tài nguyên khổng lồ của họ, chuyển dịch chuỗi cung
ứng và các hoạt động sản xuất của họ, khác với sự không
chắc chắn ở các khu vực khác, sự ổn định ở đây là một phần
trong quá trình xem xét lại chiến lược kinh doanh của họ.
Các quỹ đầu tư nhiều triệu US$ rót vào đây làm cho khu vực
này tiến nhanh hơn trong các lĩnh vực tự động hóa sản xuất
và bảo trì, sửa chữa và sửa chữa lớn (MRO). Trong số đó, các
công ty Airbus và Thai Airways đang xây dựng nhà máy MRO
ở Thailand. Indonesia cũng nhận được vốn từ các nhà đầu tư
châu Á và Âu, họ đã cam kết bơm khoảng US$900 triệu vào
ngành chế tạo xe hơi. Và chúng ta đang thấy nhiều công ty
và doanh nghiệp mới đangđược thiết lập tại Việt Nam, các
công ty khổng lồ, Samsung và Foxconn đang khai trương các
nhà máy sản xuất điện tử.

tấn trong hai tháng đầu năn 2019, tăng
đến 43% so với cùng kỳ năm trước. Các
nhà sản xuất thép Việt Nam có sự tăng
trưởng rõ rệt trong các năm gần đây để
thỏa mãn các yêu cầu trong nước và thay
cho hàng hòa nhập khẩu. Trong thời kỳ
2015-2018, sản xuất thép xây dựng,thép
ống, và thép mạ đạt sự tăng trưởng lần
lượt là 51%, 69% 40%.
Các phát triển thuận lợi này cho thấy ngành sản xuất của
Việt Nam đang nổi lên và phát triển nhanh, đem lại cho chủ
nhà nhiều cơ hội đặc biệt là các nhà sản xuất và gia công
kim loại, sự phjat1 triển của họ có thể được mở rộng
thêm nhờ các công nghệ mới nhất, bí quyết sản xuất,và nhờ
kết nối mạng.

Ngoài ra, ngành thép của Việt Nam đang chứng kiến sự tăng
trưởng mới về nhu cầu thép, ngay cả sau đợt bùng nổ sản
xuất thép năm 2018, theo Hiệp hội Thép Việt Nam. Hiệp hội
Thép Thế Giới cho biết sản xuất thép thô của Việt Nam đạt
đỉnh 14.1 triệu tấn vào giữa năm 2018, tăng khoảng 23% so
với năm 2017. Tổng giá trị sản xuất ước đạt đến 2.7 triệu

Ahmad Alshidiq
Senior Editor
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Foreman Thorsten Brüssow,
Trưởng ban chế tạo chi tiết
cấy ghép, từ lập trình tại
trạm CAM đến sản xuất trên
trung tâm gia công.

PHAY VÌ SỨC KHỎE: DAO PHAY
MỚI HỖ TRỢ SẢN XUẤT CHI TIẾT
CẤY GHÉP TỪ HỢP KIM TITAN
Các nhà thầu phụ trong nha khoa cần dụng cụ để giải quyết nhu cầu ngày càng tăng
về một khoảng rộng hình dạng, kích thước và số lượng chi tiết mà họ cần gia công,
cũng như số lượng lớn vật liệu khó gia công cắt gọt. Đóng góp từ công ty Horn GmbH

C

hế tạo các vật dụng y khoa, chi
tiết cấy ghép, và dụng cụ phẫu
thuật từ thép không rỉ hoặc titan
là công việc đầy thách thức. Đó là lý do,
dụng cụ cắt phải có khả năng đáp ứng
các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng,
độ chính xác, tính tin cậy, và hiệu suất
gia công. Tibor Veres, giám đốc quản
lý tại công ty Hymec Fertigungstechnik
(thành lập năm 1972), hàng ngày phải đối
mặt với các thử thách đó. Sau khi được

ông bố thành lập, công ty này trở nên nổi
tiếng là nhà sản xuất có khả năng
thự c thi các nhiệ m v ụ đòi hỏi độ
chính xác cao. Công ty này hiện nay là
nhà cung cấp hàng đầu về cấy ghép
phẫu thuật chỉnh hình và các công cụ
liên quan đến chúng. Lợi nhuận của
công ty trên cơ sở khách hàng toàn cầu
không chỉ từ công nghệ tiện, phay chất
lượng cao, gia công bằng tia lửa điện…
do họ thực hiện, mà còn từ nhiều dịch vụ

hướng dẫn khách hàng thông qua quá
trình phát triển sản phẩm – từ tư vấn kỹ
thuật trên bản thiết kế cho đến tận chứng
nhận chất lượng.
NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM TRA CÁC
GIỚI HẠN GIA CÔNG
Tại cơ sở mới của công ty, Nordertedt,
gần Hamburg, 8 nhân viên chịu trách
nhiệm sản xuất nguyên mẫu (prototypes)
và các đợt sản xuất sản phẩm từ nhỏ
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đến lớn từ các hợp kim nhôm và titan,
thép, và các vật liệu không rỉ khác. Máy
tiện CNC thông minh và các trung tâm
gia công cho phép gia công tiện đên
đường kính 250 mm (9.8452”), và gia
công các chi tiết lăng trụ đến kích
thước 400 mm (15.7480”) x 400 mm
( 15 .74 8 0 ” ) x 3 0 0 m m ( 11. 8110 ” ).
Máy cắt dây và gia công tia lửa điện
khuôn – chìm, cộng với hàn laser và máy
khắc nhãn, cung cấp thêm các dịch vụ.
Không chỉ có điều đó, còn có các nguyên
công gia công bề mặt, đánh bóng và tạo
nhãn chuyên biệt hợp tác với các nhà
cung cấp cao cấp.
Đ ộ i n g ũ c ủ a T i b o r Ve r e s c ò n
có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực
liên quan đến chế tạo dụng cụ, nhờ giải
quyết các vấn đề liên quan đến chủ đề
chi phí hiện nay. Tuy nhiên, khi gia công
hợp kim titan, luôn luôn có nhiều yếu tố
mới cần nghiên cứu. Đây là vật liệu tương
thích sinh học, có tính chống mòn và chịu
nhiệt cao, trong nhiều trường hợp chúng
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Chế tạo các vật dụng y khoa, cấy ghép răng và
dụng cụ phẫu thuật từ thép không rỉ hoặc Ti là
công việc đầy thách thức. Đó là lý do dụng cụ
cắt phải có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn
cao nhất về chất lượng, độ chính xác, tính tin
cậy, và hiệu suất gia công
trở nên quá khó gia công. Tibor Veres là
người thực tế trong cách thức tiếp cận
công việc, từ tiếp thu kiến thức cho đến
khám phá tiềm năng đầu tư máy móc và
dụng cụ: “ Chúng tôi cung cấp các sản
phẩm chất lượng hàng đầu và thường
xuên đẩy các giới hạn về tính khả thi kỹ
thuật. Đó là lý do chúng tôi cần các nhà
cung cấp với sản phẩm và dịch vụ tuyệt
hảo. Tuy nhiên, không nhiều công ty có

thể đáp ứng các yêu cầu này, do đó số
lượng nhà cung cấp là tương đối nhỏ.
Đối với dụng cụ cắt gọt, chúng tôi hầu
như hoàn toàn dựa vào các sản phẩm
của công ty HORN.”
CẤY GHÉP TITAN ĐỂ ĐIỀU TRỊ ĐAU ĐĨA
ĐỆM CỘT SỐNG
Công ty này hướng đến nhà cung cấp
Horn khi xem xét các tùy chọn gia công

12

METAL CUTTING

cấy ghép đ ĩa đệm. Lần này họ tiếp xúc
với giám đốc Thomas Wassersleben:
chuyên gia về gia công cắt gọt, chịu
trách nhiệm về để tư vấn kỹ thuật,
bán hàng, và áp dụng công nghệ, ông
còn có khả năng đưa ra các đề nghị,
và, kết quả là chuẩn bị cơ sở cho các
quy trình gia công các loại vật liệu khó
gia công.
Trong trường hợp này, nhiệm vụ
là sản xuất nguyên mẫu từ hợp kim
Ti6A14V, phôi có kích thước Ø 40 mm
(1.5748 “) x 30 mm (1.1811”) chỉ trong
một lần kẹp chặt trên trung tâm gia công
CNC C12U 5-trục. Công ty muốn nhận lời
khuyên về chiến lược gia công với loại
dụng cụ cắt chuyên dùng, với loạt sản
xuất 1000 bộ cấy ghép/năm.
Chương trình CAM để gia công chi
tiết cấy ghép có đặc tính gồm nhiều mặt
tự do, khoảng 20 bán kính khác nhau,
và nhiều mặt lõm sắp xếp theo các góc
khác nhau, được Hymec lập trình trong
hyperMILL.
DAO MẶT ĐẦU PHAY TITAN DS
Thomas Wassersleben chọn hệ thống
dao phay titan DS mới cho chiến lược
phay bao gồm phay thô tất cả các biên
dạng với kích thước 0.1 (0.0039”) đến
0.05 mm (0.0020”), Sau đó là phay
tinh. Dao phay mới khả dụng với 4 – 5
rãnh theo các phiên bản 2 x D và 3 x D,
đường kính từ 2 mm (0.0787”) đến 20
mm (0.7874”).
Các tính năng quan trọng nhất của
dụng cụ cắt là lưỡi cắt phải rất sắc, góc
thoát dương, lưỡi cắt được mài bóng, và
cấp loại TSTK có khả năng chịu nhiệt
độ cao, hệ số truyền nhiệt nhỏ. Các góc
xoắn và bước khác nhau tạo ra đường
cắt ổn định và tránh rung động.
Dao phay titan DS được phát triển
dựa trên hệ thống dao phay carbide
nguyên khối DS theo phương pháp thử
- và – sai, từ nhiều năm qua đã được
dùng để gia công thép mềm, thép tôi,
thép Cr – Ni, hợp kim titan và siêu hợp
kim, cũng như đồng, nhôm, chất dẻo, và
chất dẻo tăng bền bằng sợi. Với đường
kính từ 0.1 mm (0.0039”) đến20 mm
(0.7874”), dao phay mặt đầu, bán kính
kép, nhiều rãnh, và dao phay thô, được
dùng để phay lỗ, phay biên dạng, phay
bậc, phay rãnh, phay mặt, hốc, và phat
vạt mặt.
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Chế tạo bằng hợp kim Ti6Al4V, mảnh
cấy ghép này được gia công từ phôi Ø
40 x 30 mm (1.5748” x 1.1811”) trong
một giờ 40 phút trên trung tâm gia
công 5 – trục.

KHOẢNG DAO PHAY MỚI CUNG CẤP
GIẢI PHÁP PHAY TOÀN BỘ
Đối với phay thô, Thomas Wassersleben
xe m xé t l o ạ t d a o p h a y m ặ t đ ầ u
carbides nguyên khối DS, lựa chọn
dao cắt với đường kính 10 mm (0.3937”)
và bán kính góc 0.2 mm (0.0079”), và
loại dao đường kính 6 mm (0.2362”)
và bán kính góc 0.5 mm (0.0197”) Khi
gia công tinh, như đã đề cập, ông chọn
dao phay mặt đầu với đường kính 1
mm (0.0394”). Đối với các gia công
khác được thực hiện trên chi tiết cấy
ghép, dao phay DS 10/6/4/2 với đường
kính 0.6 mm (0.0236”) có đầu mũi cầu,
đường kính 2 mm (0.0787”) và dao phay
ren với biên dạng DCG có 3 rãnh xoắn
từ nhóm carbied grade AN25. Dao này
gia công ren lỗ suốt M 3.5 x 0.5, sâu 8
mm (0.3150”) và nghiêng 35°, chỉ trong
một nguyên công. Trước đó, dao phay
được dùng để khoan lỗ có đường kính
3 mm (0.1181”). Quy trình phay hai chốt
là rất khó.
Côn 43° cao khoảng 2 mm (0.0787”)
và phải kết thúc với đỉnh có dạng hình
học hoàn hảo.Dao phay DSTM micro
đapó ứng các yêu cầu này trong quy trình
gia công thu và gia công tinh, có tốc độ
từ n = 3,000 v/ph đến n = 18,000 v/ph và
lượng ăn dao/ răng là fz = 0.02 (0.0008”)
đến fz = 0.04 mm (0.0016”).
HỢP TÁC CHẶT CHẼ DẪN ĐẾN THÀNH
CÔNG
Đánh giá kết quả sử dụng dao phay titan
DS, giám đốc quản lýTibor Veres nói: “Với

Chọn dao phay mặt đầu Ti DS mới để gia
công hợp kim titan

các dao này, chúng tôi có khả năng sản
xuất các chi tiết cấy ghép.
Với dung sai + 0.02 mm (0.0008”)
và độ nhám bề mặt Rz ≤ 4 µm trong thời
gian chu kỳ 1 giờ 40 phút. Kết quả tuyệt
vời này cung cấp cho chúng ta nền tảng
vững chắc để thực hiện các tính toán bổ
sung, đó là cơ sở khi các mảnh cấy ghép
này được sản xuất theo phiên bản tay
trái và tay phải, cũng như theo các kích
cỡ khác nhau.
Chúng ta còn cảm thấy ngạc nhiên
thú vị về độ tin cậy và tuổi thọ của dao
phay” . Xem xét các phát triển trong
tương lai, vị giám đốc này nhận thấy các
loại dụng cụ cắt này có tầm quan trọng
ngày càng tăng, cung ứng sự kết hợp của
nền, dạng hình học, và lớp tráng phủ bề
mặt, thích hợp một cách lý tưởng cho ứng
dụng này và đối với các thông số gia công
được tinh chỉnh một cách hoàn hảo.
Với Horn, thường xuyên tăng cường
kiến thức thông qua các nghiên cứu, triển
khai, thử và sai, ông có thể dựa vào kiến
thức và ông tiếp tục nhận được các đề
nghị về giải pháp kinh tế, tin cậy để giải
quyết các vấn đề về vật liệu khó gia công
– và do đó có khả năng áp dụng các giải
pháp này cho các sản phẩm một cách
nhanh chóng, sản xuất nội tại. Đối với
Horn, đạt được các kết quả phay này cho
thấy năng lực của dao phay carbides Ti
DS nguyên khối mới. Điều này cho phép
giới thiệu ra thị trường tại hội chợ thương
mại AMB ở thành phố Stuttgart, tổ chức
vào mùa thu năm 2016, được chứng thực
bằng các dữ liệu tin cậy.
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ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ THEO
PHƯƠNG CÁCH HỢP LÝ
Mua máy móc mới không phải là phương pháp duy nhất để tăng năng lực
sản xuất. Công cụ chuẩn xác và phần mềm thích hợp cũng có thể tăng
năng suất đến 85%.

Đ

iều gì sẽ xảy ra nếu sổ đơn hàng đã đầy và công ty
đạt đến giới hạn năng lực sản xuất? Khi công ty n h ậ n
thấy tình huống này, câu hỏi phát sinh sẽ là: Có cần
mua máy mới hay tìm cách sử dụng máy móc đang có một cáh

Tác giả: Dr. Michael
Kersting, Giám đốc
chuyên ngành phay
thuộc Hoffmann Group.

hiệu quả hơn, tốt hơn? Thực tế luôn luôn có các biện pháp giải
quyết. Ví dụ “chế độ cắt theo kiểu đường cong parabol” là kỹ
thuật sản xuất có thể tăng tốc quy trình gia công tinh theo hệ
số chín.
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Các công ty hướng sự đầu tư vào
các giải pháp mới có thể đạt được
sự gia tăng đáng kể năng lực sản
xuất với chi phí tương đối nhỏ.
nhiều thời gian, có thể đạt đạt được hiệu quả cao hơn so với
nguồn lực hiện có, do đó có sức hấp dẫn khá lớn. Phay PPC (gia
công cắt theo đường cong parabol) là một trong các kỹ thuật
đó. Đã có các câu chuyện thành công về sử dụng biện pháp
này. Công ty Koller Formenbau GmbH of Dietfurt ở Altmühltal,
Đức, đã sử dụng dao phay PPC do Hoffmann Group cung cấp
để giảm thời gian gia công tinh các bề mặt từ 100 giờ xuống
còn 15 giờ.

Mở rộng năng lực hiện hữu hay trả lại bớt đơn đặt hàng?
Nhiều công ty nhận thấy vấn đề nan giải này: Mỗi khi công ty
trả bớt đơn hàng sẽ có rủi ro là khách hàng có thể không muốn
đặt các đơn hàngmới.
Như vậy, có thể thấy rằng không có biện pháp thay thế mà
chỉ có con đường tiếp tục nhận từng đơn hàng mới. Tuy nhiên,
năng lực các máy công cụ hiện có sẽ đạt đến giới hạn. Vậy,
sẽ phải giải quyết như thế nào? Có thể phải trang bị máy mới
khi chưa biết chắc số lượng đơn hàng cao sẽ duy trì trong bao
lâu? Hơn nữa, luôn luôn có sự chậm trễ, đến vài tháng, từ khi
đặt hàng cho đến khi nhận được các máy mới. Máy mới sẽ giải
quyết bế tắc này như thế nào? Nhiều nhà quản lý sản xuất mất
nhiều đêm không ngủ vì vấn đề này. Thực tế là các máy mới
chính là sự đầu tư không nhỏ, có giá lên đến bảy chữ số (hàng
triệu US$) – chúng cần có không gian để lắp đặt, nhân sự vận
hành, và và chưa thể đưa vào sản xuất một cách nhanh chóng.
Các biện pháp thay thế, có vốn đầu tư tương đối nhỏ, không tốn

Giảm rõ rệt thời gian gia công tinh
Gia công cắt theo đường cong parabol (PPC) còn được gọi là
phay theo mặt trụ trong, Tương tự khoan rãnh có mấu hình cầu
(mấu lồi), lưỡi cắt chính của dao phay PPC cong theo cung tròn
bán kính lớn. Trong khi khoan rãnh mấu lồi, bán kính hiệu dụng
của dao cắt chỉ là một nửa đường kính, còn dao phay PPC có
bán kính hiệu dụng lớn hơn nhiều, đến 1000 mm, do đó cho
phép chiều dài ăn dao lớn hơn trên chi tiết gia công. Dao phay
mặt trụ trong đạt đường cắt lớn hơn đến 9 lần so với mũi khoan
mấu lồi có cùng đường kính, do đó tác dụng ứng suất thấp hơn
lên cả dao và máy. Mặt khác, cùng đường cắt có thể duy trì chất
lượng bề mặt đến 80 lần tốt hơn. Tập đoàn Hoffmann Group
hiện đang cung cấp bộ dụng cụ cắt có bán kính hiệu dụng đến
1.000 mm. có thể có cả các đường kính lớn hơn và được dùng
như dao cắt, nhưng chiều dài ăn dao quá lớn sẽ yêu cầu áp suất
tiếp xúc rất lớn. sự chuyển vị của dao sẽ có ảnh hưởng xấu đến
độ chính xác, và điều này là không nên xảy ra trong quá trình
gia công tinh. Tập đoàn Hoffmann Group còn giới thiệu các giải
pháp đặc biệt với bán kính hiệu dụng khác với các dao được
đề cập trong catalogue, cho phép khách hàng nhận được lợi
ích tối ưu từ PPC cho các ứng dụng chuyên biệt. Để khai thác
hết các ưu thế của PPC, bán kính trong khoảng 700 – 800 mm
thường được coi là giải pháp tốt nhất. Nói chung, giải pháp tốt
nhất không chỉ phụ thuộc vào tochi tiết gia công mà còn vào
loại máy công cụ được sử dụng.
Các profile khác nhau và góc tiếp cận
Gia công cắt theo đường cong parabol (PPC) đặc biệt hiệu quả
khi profile (biên dạng) dao cắt phù hợp một cách chính xác với
biên dạng bề mặt chi tiết gia công. Do đó, tùy theo ứng dụng
cụ thể, có thể cần đến 4 profile dao khác nhau để gia công tối
ưu chi tiết và các mặt có dạng tự do với các dạng hình học bề
mặt có độ phức tạp Co. Điều này là do các bề mặt với các biên
dạng giao thoa, các hốc sâu, diện tích lớn, hoặc các mặt phẳng
nhỏ, đểu yêu cầu biên dạng dao phù hợp riêng. Do đó, Hoffmann
Group hiện đang cung cấp các biên dạng lưỡi cắt chính như sau:
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“thẳng”, “tiếp tuyến”, “côn“ và “đầu côn”; mỗi biên dạng này
biểu thị một giải pháp chuyên biệt hóa để gia công kiểu bề mặt
tương ứng. Đối với tất cả các profile, trừ profile đường thẳng,
dao được lắp theo góc nghiêng – và góc tiếp cận được chọn
cũng có các khác biệt. Do đó, Hoffmann Group cung cấp dao
phay PPC côn và mũi côn với ba góc tiếp cận khác nhau. Điều
này cho phép nhà lập trình sử dụng kiểu dao phay tối ưu cho
ứng dụng cụ thể. Tùy theo chi tiết gia công, ví dụ, các góc tiếp
cận kiểu thoai thoải cho phép tránh các biên dạng giao thoa.
Hoặc việc sử dụng máy công cụ có ụ động lớn, có thể yêu cầu
lựa chọn dao với góc tiếp cận lớn.
CAD/CAM với cơ sở dữ liệu dụng cụ cắt
Khác với gia công khoan rãnh mấu lồi, PPC phụ thuộc nhiều vào
phần mềm. Đối với khoan mấu lồi truyền thống, phần mềm CAM
chỉ yêu cầu tương đối ít thông tin để tính toán chiến lược phay
thích hợp: bao gồm đường kính dao, chiều dài dao, và thông
tin liên quan là mũi khoan rãnh mấu lồi. Cũng có thể xử lý các
dữ liệu này bằng tay. PPC có profile dao phức tạp hơn nhiều, ,
chỉ có thể tính toán phối hợp với phần mềm CAM và coi “phay
mặt trụ trong” là tùy chọn chiến lược. Ngoài ra, phần mềm còn
phải có sẵn cơ sở dữ liệu dao với thông tin chính xác về dạng
hình học của các dao phay PPC.
Hơn nữa, do dao PPC được chỉnh thẳng hàng theo góc xiên
với chi tiết gia công, quy trình này chỉ có thể thực hiện với máy
phay 5 – trục. Khi máy phay 5 – trục được sử dụng ngày càng
nhiều, phay PPC hiện nay thực sự cất cánh. Trong trường hợp
bất kỳ, không phải lúc nào cũng cần đồng thời điều khiển cả 5
trục. Nói chung, sau khi đã xác lập dao, góc sau có thể được gia
công với kẹp chặt 1 hoặc 2 trục, để đạt kết quả tốt hơn. Trước
kia, chỉ có vài chương trình phần mềm có tính năng “phay mặt
trụ trong”. Nhưng vài năm qua đã có nhiều tiến bộ. Ví dụ, công

ty Koller Formenbau có máy phay 5 - trục và sử dụng phần mềm
Hypermill, và chỉ tìm các dao phay mặt trụ trong thích hợp. Với
chi phí khiêm tốn, công ty này có khả năng đạt mức tăng năng
suất đến 85%, nghĩa là tăng rõ rệt năng lực sản xuất mà không
cần mua thêm máy công cụ mới.
Tăng phạm vi ứng dụng
Lĩnh vực ứng dụng cơ bản của PPC là gia công tinh các các chi
tiết phức tạp và các bề mặt dạng tự do trong chế tạo máy công
cụ, sản xuất khuôn mẫu. Trong công nghệ y khoa, công nghệ
turbine, và hàng không – vũ trụ, PPC ngày càng được quan
tâm. Ví dụ, lãnh vực ứng dụng tương đối mới là gia công tinh
sản phẩm được chế tạo từ công nghệ in 3D.
In 3D cho phép sản xuất các chi tiết đặc biệt phức tạp chỉ
trong một nguyên công. Tuy nhiên, các chi tiết sản xuất bằng
công nghệ in 3D thường có chất lượng bề mặt thấp, cần phải
gia công tinh. PPC rất thích hợp cho công nghệ này. Và có lẽ
do nhiều loại vật liệu khác nhau được dùng trong quy trình in
3D, Hoffmann Group mở rộng họ dao phay PPC của mình để
có thể gia công nhiều loại vật liệu. Dao phay PPC dùng để phay
hợp kim nhôm được đưa ra lần đầu tiên tại triển lãm AMB 2018.
Các dao phay mới cò lưỡi cắt đặt biệt và còn có thể dùng để gia
công vật liệu chất dẻo. Điều này đã mở rộng kho dụng cụ cắt
hiện hữu sang các ứng dụng khác.
Kết luận
Các công ty đưa dòng đầu tư của mình vào các hướng khác
có thể đạt được sự tăng trưởng rõ rệt về năng lực sản xuất với
chi phí tương đối thấp, không cần bổ sung thêm máy công cụ.
Gia công cắt hiệu suất cao là một biện pháp thay thế. PPC thực
sự cho phép tăng năng suất lao động với vốn đầu tư tương đối
khiêm tốn về phần mềm và dụng cụ cắt.

Với bán kính hiệu
dụng đến 1000
mm, dao phay
PPC có khoảng ăn
dao lớn hơn rõ rệt
so với mũi khoan
mu61 lồi..

Gia công cắt theo
đường cong parabol
(PPC) với bán kính
hiệu dụng lớn đạt
được các bề mặt tốt
hơn trong thời gian
ngắn với ứng suất tác
dụng lên dụng cụ cắt
và lên máy thấp hơn.

All Photos: Credit to Hoffmann

Góc tiếp cận được
chọn cũng tạo ra
sự khác biệt. Do đó,
Hoffmann Group cung
cấp dao phay côn và
mũi côn với 3 góc tiếp
cận khác nhau.

Để gia công
các dạng hình
học phức tạp
có thể phải cần
đến 4 biên dạng
(profile) dao
khác nhau.
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SỰ THU NHỎ TRONG CÔNG
NGHỆ KẸP CHẶT

Thu nhỏ đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, gồm cả gia công chế tạo máy. Do đó, mâm
cặp kẹp chặt cũng phải trở nên nhỏ hơn, chính xác hơn và ngày càng mạnh hơn. Các yêu cầu này không thể
đáp ứng nếu chỉ sử dụng các công nghệ chế tạo thông thường – MAPAL do đó dựa vào công nghệ phụ gia
(in 3D) bằng cách nóng chảy có chọn lọc sử dụng tia laser. Bài báo của công ty MAPAL.

B

ất kể đó là kỹ thuật điện, chế
tạo y khoa, công nghệ không
gian, chế tạo đ ồng hồ hay
robotics hoặc kỹ thuật cơ khí – nhiều
sản phẩm ngày càng trở nên nhỏ hơn,
thông minh hơn, thân thiện với người
dùng và mạnh mẽ hơn. Do đó lĩnh vực
không gian trở nên rất quan trọng. Do
không gian không chỉ giới hạn ở lòng
bàn tay, trong túi quần, trên khoang
máy bay, hoặc trong cơ thể con người,
mà còn trong nhà xưởng sản xuất của
các công ty.

Yêu cầu này làm phát sinh nhu cầu
về năng suất trong không gian nhỏ nhất
có thể được, chuyển chu kỳ thu nhỏ
sang toàn bộ mức giá trị gia tăng. Máy
móc và công nghệ dụng cụ trong phạm
vi nhỏ hẹp này yêu cầu ngày càng nhiều
chức năng cần được thực thi trong
không gian nhỏ nhất, cũng như trong
lĩnh vực công nghệ kẹp chặt.
Độ lệch hướng kính hoàn hảo và giá trị
cân bằng tối ưu
Độ lệch hướng kính của mâm cặp kẹp

chặt đối với chiều dày phoi trong khoảng
vài phần ngàn mm phải gần như bằng
không. Đây là cách duy nhất để đạt được
các bề mặt có độ bóng rất cao tại tốc độ
trục chính cực đại với tuổi thọ dao cắt
cao. Ngoài ra, cần bảo đảm rằng phải
loại bỏ sự nhiễm bẩn bất kỳ từ các vi
hạt. Yêu cầu quan trọng kế tiếp trong gia
công thu nhỏ là sự cung cấp chất trơn
nguội. Quá nhiều dung dịch này có nghĩa
là làm sạch chi tiết sẽ trở nên phức tạp,
quá ít hoặc không có chất trơn nguội
dẫn đến giảm chất lượng và năng suất.
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Nếu sự vận hành cũng phải đơn giản,
thì sản xuất theo kiểu cũ đã đạt đến giới
hạn. Dao cắt và mâm cặp kẹp chặt càng
nhỏ thì sự vận hành phải càng đơn giản.
Do mọi thứ đều thu nhỏ, xử lý các thiết
bị ngoại vi trở nên phức tạp và khó khăn
hơn. Với công nghệ kẹp rút hoặc vành
kẹp, chúng còn đòi hỏi dụng cụ dài hơn
để sẵn sàng sử dụng. Trong trường hợp
đồ gá nhiều chi tiết, từng độ lệch riêng
rẽ của các chi tiết sẽ cộng dồn và tạo
thành chuỗi sai số.
Chế tạo với công nghệ phụ gia nóng
chảy chọn lọc bằng laser.
Tại MAPAL chế tạo với công nghệ
phụ gia (in 3D) nóng chảy chọn lọc
bằng laser được dùng trong mọi lĩnh vực
sản phẩm. Và đây là trường hợp trong
mọi tình huống nơi sản phẩm chế tạo
bằng công nghệ phụ gia có thể cung cấp
giá trị gia tăng rõ ràng cho người dùng.
Nhờ quy trình sản xuất cải tiến này,
MAPAL đã thành công trong sản xuất
mâm cặp kẹp chặt thu nhỏ với nối kết
HSK-E25, ví dụ để kẹp trực tiếp dụng cụ
với đường kính 3 mm, Và bộ kẹp chặt thu
nhỏ này đáp ứng mọi yêu cầu nêu trên.

MAPAL

Nhờ chế tạo
theo phụ gia (in
3D), công nghệ
kẹp chặt thủy
lực có thể được
sử dụng cho
các mâm cặp
với nối kết HSK
E25 và đường
viền hẹp.

Mâm cặp kẹp chặt nhỏ nhất với các tính
chất tốt nhất
Để bảo đảm độ chính xác hướng kính,
các chuyên gia công nghệ kẹp chặt
đã tích hợp hệ thống buồng kẹp chặt
cải tiến vào mâm cặp kẹp chặt mới,
cho phép lắp chặt chuôi dụng cụ
cắt. Chúng được trang bị các rãnh để
loại bỏ bụi vi mô. Giá trị cân bằng yêu
cầu được bảo đảm nhờ nội cân bằng
dạng hình học kể cả các cấu trúc giá đỡ,
tối ưu hóa trọng lượng và độ bền. Nói
chung, với mâm cặp ở dạng thu nhỏ này,
có thể đạt được sự gia tốc và dừng đồng
đều hơn và thân thiện với trục chính hơn
cho toàn bộ hệ thống dao và mâm cặp.
Nhờ chế tạo theo phụ gia MAPAL đã
thành công trong việc trang bị các mâm
cặp này cho phần thu nhỏ với các cửa ra
chất trơn nguội phân tán. Sử dụng các
thông số, chẳng hạn áp suất chất trơn
nguội, xác lập kích thước và tốc độ trục
chính, các cửa ra này được thiết kế sao
cho chúng có thể đức chất trơn nguội
trực tiếp đến điểm cắt. Trong trường hợp
tốt nhất, có thể đạt được sự tổn thất bôi
trơn có liều lượng, và làm sạch kế tiếp
bằng dòng phun mạnh.
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Dễ dàng vận hành không cần thiết bị
ngoại vi
Mâm cặp kẹp chặt mới của MAPAL
dạng thu nhỏ cho phép kẹp chặt
nhanh và đơ n giản dụng cụ cắt.
Không cần các khóa tái đào tạo, cũng
không cần chi phí về làm lại dụng cụ
cắt, và không cần các thiết bị ngoại
vi đắt tiền để thực hiện. Do mâm cặp
thủy lực vận hành bằng cách dùng vít
đơn giản.
Các khả năng mới – không chỉ kẹp chặt
dụng cụ cắt
Mâm cặp thủy lực cỡ nhỏ, còn mở ra
các khả năng mới để kẹp chặt chi tiết
gia công. Ví dụ, kẹp chặt khớp hông.
Ở đây sử dụng công nghệ kẹp chặt
thủy lực phía ngoài. Hình dạng đặc biệt
các rãnh thoát phôi bên trong mâm cặp
và dạng hình học phía ngoài bảo đảm
các khớp cầu được kẹp chặt rất chính
xác và êm dịu trong suốt thời gian gia
công. Đặc biệt trong công nghệ y khoa,
các chủ đề như độ chính xác lặp lại là
rất quan trọng. Và điều này được bảo
đảm trong suốt quá trình gia công nhờ
loại mâm cặp mới.

MAPAL trang bị các mâm cặp
này cho phần thu nhỏ với các
cửa ra chất trơn nguội phân tán
nhằm hướng dòng trơn nguội
đến đúng lưỡi cắt.

Nhờ sử dụng trục kẹp chặt với công
nghệ kẹp chặt thủy lực, chi tiết gia
công như loại ở đây minh họa khớp
hông nhân tạo có thể được kẹp chặt
một cách rất chính xác.
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TĂNG HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG
VỚI MÁY CÔNG CỤ
Máy công cụ gồm các động cơ điện và nhiều bộ phận hợp thành. Tiêu thụ năng lượng thay đổi rất rộng trong các nguyên
nguyên công. Từ quy trình gia công cho đến tiềm năng tiết kiệm năng lượng ở từng bộ phận đều có thể được đánh giá và
các biện pháp được đề nghị để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Bài báo của Grainger.

M

ột lĩnh vực tiết kiệm tiềm năng
là từ tải cơ bản của máy công
cụ, tiêu thụ năng lượng ngay
cả khi không sản xuất. Tải cơ bản được
xác định chủ yếu do các bộ phận phụ
của máy. Bên cạnh việc sử dụng các
động cơ tiết kiệm năng lượng trong các
bộ phận này, có nhiều cơ hội cho phép
giảm tải cơ bản. Có thể tắt một số bộ
phận tiêu thụ năng lượng, ví dụ, thông
qua bộ điều khiển trong các gia đoạn
không sản xuất.
Sự chia nhỏ các nguyên công chắc
chắn sẽ làm tăng mức tiêu thụ năng
lượng trên từng chi tiết gia công. Chế tạo
với độ chính xác ngay từ chi tiết đầu tiên sẽ
có tính quyết định đối với hiệu suất nhiên liệu.
Thiết kế máy với sự cân bằng nhiệt và công
nghệ đo vị trí chính xác có các ưu điểm rõ rệt.
Nhu cầu năng lượng trong khi phay
Các yêu cầu năng lượng trong nguyên công phay bao gồm
các nhóm tiêu thụ dưới đây:
● Xử lý dung dịch trơn nguội
● Tạo ra không khí nén
● Các bộ phận tiêu thụ điện trên máy phay
● Cụm điều khiển CNC với các mô tơ xoắn và trục chính.
Năng lượng tính toán theo tỷ lệ về thông gió, điều hòa không
khí và chiếu sáng phải được cộng vào các giá trị này. Nhu
cầu năng lượng trên máy phay phụ thuộc chủ yếu vào kích
cỡ máy và tác vụ gia công cụ thể.
Gia công khô có tiềm năng rất lớn về cải thiện hiệu suất
năng lượng và nguồn tài nguyên.
Tuy nhiên, trong nhiều ứng dụng phay thực hiện không
dùng chất trơn – nguội làm tăng tỷ suất hư hỏng, do đó
cũng làm tăng mức tiêu thụ năng lượng trung bình. Khí nén
được yêu cầu cho bôi trơn tối thiểu ở trục chính, thay dao,
và làm sạch chi tiết gia công. Các lượng nhỏ được yêu cầu
để làm kín không khí. Công suất khí nén trung bình chỉ thay
đổi tương đối nhỏ trong các quá trình chuẩn bị sản xuất, gia
công thô, và gia công tinh. Tiêu thụ điện trên máy bao gồm
bộ điều khiển CNC với các động cơ trục chính và các trục
ăn dao, cùng với các bộ phận phụ trợ, gồm bộ thay phôi, hệ
thống thủy lực và hệ thống tự động hóa.

Hiệu suất bộ phận truyền động
Các động cơ truyền động trục chính và trục ăn dao là
các bộ phận trung tâm của máy công cụ. Hiệu suất
năng lượng bộ phận truyền động phụ thuộc vào tỷ số
giữa năng lượng cung cấp và năng lượng tiêu thụ. Lưới các
bộ truyền động chuyển điện năng tiêu thụ thành cơ
năng phân phối. Các bộ phận trong lưới truyền động bao
gồm module điện nguồn, các module truyền động, động
cơ điện, và các bộ phận cơ học. Dữ liệu hiệu suất năng
lượng được quy theo công suất định mức, đối với các
giá trị khác, hiệu suất của từ ng bộ phận có thể rất
khác nhau. Module điện nguồn và module truyền động
có thể có hiệu suất đến hơn 95%. So sánh tiêu thụ điện
khi phay thô mặt đầu và phay hốc tròn cho thấy khi gia
tốc bộ truyền động đều truyền động ăn dao chỉ tiêu
thụ một phần nhỏ trong tổng tiêu thụ điện của máy CNC.
Mặt khác, lựa chọn trục chính có thể tác động rõ rệt đến
mức tiêu thụ năng lượng. Nếu truyền động trục chính vận
hành thấp hơn nhiều so với định mức, thì tổn thất ở bộ truyền
động này sẽ tăng theo tỷ lệ, có tác động xấu đến cân bằng
năng lượng. Nếu trục chính giới hạn tốc độ cắt gọt cực đại,
thì nguyên công phay sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Kết quả;
hiệu suất năng lượng giảm do tải cơ bản phát sinh từ các
bộ phận phụ trợ.
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Tiềm năng tiết kiệm còn lớn khi có thiết kế hiệu
quả hơ n về các nguyên công phay thông qua sự
khảo sát hiệu suất cụm động cơ – trục chính, ví dụ,
bằng cách dùng động cơ đồng bộ thay vì động cơ không
đồng bộ.
Các module điện nguồn tái tạo
Mỗi khi gia tốc bộ truyền động đều yêu cầu quá trình
hãm phải đảo ngư ợc lại. Năng lư ợ ng từ các khối
lượng dịch chuyển của bộ truyền động hầu hết được
chuyển trở lại thành điện năng. Trong module điện
nguồn không tái tạo, động năng giải phóng do quá
trình hãm được chuyển thành nhiệt tại các điện trở
hãm. Trong module điện nguồn tái tạo, năng lượng này
được chuyển trở lại lưới điện nguồn. Tuy nhiên, đường
dẫn để đưa năng lư ợ ng này trở về và các linh kiện
cần thiết để ổn định điện lưới cũng phát sinh tổn thất ngay
cả khi bộ truyền động không yêu cầu điện năng. Tổn thất này
tăng nhẹ ngay cả khi năng lượng không được tái tạo. Do đó,
module điện nguồn tái tạo vận hành hiệu quả hơn module
không tái tạo khi năng lượng tái tạo lớn hơn bù cho phần tổn
thất. Do đó, sự vận hành máy sẽ quyết định nên sử dụng loại
module điện nguồn nào.
Tần suất thay dao cũng tác động đến quyết định này.
Ví dụ, nguyên công phay với nguồn 15 kW bị gián đoạn theo
chu kỳ thay dao. Khởi động trục chính đòi hỏi công suất
đỉnh khoảng 60 kW, module nguồn tái tạo sẽ trả lại 48 kW
về lưới điện.
Các yêu cầu công suất cắt kim loại cao có nghĩa là
công suất trung bình đầu vào được tiêu thụ thường
xuyên hơn trong quá trình phay bị gián đoạn do các lần
thay dao.
Khử bớt tác động của các bộ phận phụ
Trong trạng thái sẵn sàng, sử dụng năng lượng của vài
nhóm tiêu thụ chỉ giảm đôi chút. Do đó, các pha
không sản xuất này phải được duy trì ở mức ngắn nhất
có thể. Với các trung tâm gia công dùng cho các mẻ sản xuất
nhỏ, có thể giảm tiêu thụ năng lượng một cách rõ rệt bằng
cách khử bớt tác động có chọn lọc một số bộ phận phụ.
Chẳng hạn, tiềm năng tiết kiệm nhờ sử dụng năng lượng
hiệu quả thông qua các bơm trong mạch chất bôi trơn và
làm nguội.
Tuy nhiên, thường xuyên tắt các bộ phận phụ - chẳng hạn
hệ thống thủy lực và làm nguội trục chính – hoặc nguồn khí
nén, cũng có thể có tác động xấu. Nếu đột ngột loại bỏ nhiệt
dư từ các bộ phận phụ hoặc từ các môi chất ổn định hóa nhiệt
độ, sẽ dẫn đến sự chuyển vị do nhiệt trong khung máy, từ đó
có thể dẫn đến hư hỏng. Tắt bớt thiết bị phụ có chọn lọc do
đó sẽ có tác dụng tốt trên máy móc với khả năng chuyển vị
do nhiệt rất thấp.
Các CNC có thể là bộ điều khiển trung tâm về quản lý
năng lượng trên máy công cụ, tận dụng các ưu thế của chức
năng PLC chuyên biệt để nối kết các sự kiện trong quy trình
sản xuất (chẳng hạn dừng CN) với đầu ra cho phép điều khiển
các bộ phận phụ.
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KHẮC PHỤC CÁC THỬ THÁCH
TRONG SẢN XUẤT VỚI CÁC MÁY
ĐO ĐA CẢM BIẾN
Bất cứ ai đang chế tạo các chi tiết kim loại lai đều phải có kiến thức nhiều hơn hẳn so với
kiến thức cần thiết để làm việc với loại vật liệu này. Đây cũng là điều sống còn để toàn bộ hệ
thống sản xuất nhanh chóng đi vào hoạt động. Nhà chế tạo KRAMSKI, Đức, chuyên về các
chi tiết đột dập và chi tiết lai, sử dụng các máy đo đa cảm biến từ hãng ZEISS để bảo đảm
hiệu suất cho các dây chuyền sản xuất toàn cầu của họ.Bài viết của hãng ZEISS.
Thách thức của sự tăng tốc trên con đường chuyển từ nguyên
mẫu (prototype) sang sản xuất hàng loạt.
Tại KRAMSKI, thường xuyên phải đo hơn 100 mẫu ban đầu trước
khi các máy móc, công cụ được điều chỉnh đủ để khởi đầu quá
trình sản xuất hàng loạt. Đối với từng chi tiết, mục đích là bảo
đảm chất lượng của khoảng 500 đặc tính. Và khi đã có các mẫu
ban đầu, đồng hồ bắt đầu kêu tic – tac hướng đến các chuyên
viên đo đạc. Theo Mathias Schlegel, lãnh đạo nhóm công nghệ
đo tại KRAMSK, “Các kết quả tin cậy phải được chuyển giao một
cách nhanh chóng”. Về nguyên tắc, thời gian là tiền bạc. Có kết
quả càng sớm, những người chế tạo công cụ sẽ nhanh chóng biết

điều gì cần hiệu chỉnh, và sản xuất càng sớm đi vào hoạt động.
Do đó, để hoàn tất các đo đạc này trong khoảng thời gian
rút gọn, Schlegel và nhóm của mình dựa vào hai máy đo đa cảm
biến ZEISS O-INSPECT 442. Ông giải thích: “Ngày nay chúng
tôi tiết kiệm được nhiều thời gian do chúng tôi có thể tạo ra các
chương trình đo không cần trực tuyến. Điều này là không thể khi
chúng tôi sử dụng các máy đo kiểu cũ. Lợi ích của việc lập trình
này đối với chuyên viên đo đạc là các quy trình đo có thể được
lập trình trên máy tính cách xa thiết bị đo.
Trong khoảng thời gian đó, máy có thể sử dụng cho các tác
vụ khác. Và nhờ phần mềm CALYPSO của ZEISS, có thể lập trình
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ngay trên bản vẽ model CAD. Điều đó cho phép các nhân viên
có thể bắt đầu lập ra chương trình đo trong khi đang chế tạo các
công cụ. Theo Schlegel, điều này cung cấp cho nhóm của ông
lượng thời gian vô giá, do lập trình có thể tốn đến 2 tuần lễ. Khi
các mẫu đầu tiên được sản xuất, chuyên viên đo đạc cần hoạt
động đồng thời do các chi tiết thực lệch khỏi các kích thước lý
tưởng trên bản vẽ CAD, là cơ sở của chương trình đo. Kết quả
đo nhận được trong khoảng một ngày và cung cấp thông tin
về mức độ các dụng cụ đáp ứng yêu cầu.
Lợi ích giảm khoảng thời gian sản xuất
Do lập trình không cần trực tuyến là từ nhiều lý do. Trước hết,
do máy đo không cần dừng hoạt động trong khi lập trình, có
thể sử dụng cho các tác vụ khác, điều này còn làm tăng năng
suất. Do đó, nhờ phần mềm đo CALYPSO của ZEISS, có thể lập
trình trực tiếp ngay trong chương trình CAD, có nghĩa là chương
trình đo được tạo ra trước khi có chi tiết gia công.
Lợi ích kế tiếp của máy đo đạc là trên cơ sở chương trình
prototype (nguyên mẫu) với hàng trăm đặc tính kỹ thuật, chuyên
viên đo có thể thiết lập chương trình đo chuỗi với 100 – 150 đặc
tính,cho phép lấy mẫu ngẫu nhiên tương đối dễ dàng. Điều này
co thể đạt được bằng cách chọn các đặc tính cần thiết, nhắc
máy đo tự động tính toán hành trình cần thiết.
Thích ứng toàn cầu và bảo đảm chất lượng
Do lợi ích tiết kiệm chi phí nhờ sử dụng các thiết bị đo
đa cảm biến ZEISS O-INSPECT 442, hiện nay KRAMSKI
sử dụng loại máy này ở hầu như mọi địa điểm của họ:
hai, mỗi cái ở Đức và Sri Lanka, và thêm một cái ở Ấn Độ,
cũng nhờ những lý do nêu trên. Schlegel nói: “Chúng tôi
tạo ra chương trình đo và chia sẻ với các phòng thí nghiệm
ở Sri Lanka, Ấn Độ, và Đức. Nhà chế tạo một số sản phẩm
thường chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác, công ty
này sản xuất cho nhiều chi nhánh ở các nhà máy hoặc sự phát
triển và và kiểm tra ban đầu xảy ra tại một nơi, nhưng sản uât
lại ở nơi khác.
Để bảo đảm tính tương thích các kết quả đo, Schlegel và
nhóm của mình sử dụng cùng một loại bút ghi và đồ gá ở cả
ba nước, mô tả rất chính xác từng quy trình đo, với sự giúp đỡ
của các hình ảnh từ phần mềm ZEISS CALYPSO. Công ty này
còn giới thiệu phần Multisensor Check để bảo đảm không chỉ
các nhân viên sử dụng cùng phương pháp đo đạc, mà còn bảo
đảm các máy đo vận hành một cách tin cậy. Hơn nữa, KRAMSKI
còn sử dụng phương pháp giám sát này để kiểm tra độ chính
xác các máy đo của họ định kỳ theo tuần. Điều này cũng được
khách hàng chấp thuận và tuân thủ chiến lược chất lượng của
công ty.
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KIỂM TRA 5-TRỤC:
CÒN HƠN CẢ TỐC ĐỘ
VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC.
Được giới thiệu cách đây hơn 10 năm, đo đạc theo hệ tọa
độ 5-trục thực tế không phải là ý tưởng mới, cơ bản, và
cũng không phải là cách thức ít rủi ro. Sự chấp nhận công
nghệ này trong một số lĩnh vực sản xuất có thể vẫn còn vài
trở ngại. Tác giả Chris Luhman, giám đốc kỹ thuật công ty
Renishaw China & Sebastien Besse, Quản lý kỹ thuật chi
nhánh Renishaw China.

D

ường như rất dễ dàng nhận xét
“toàn bộ điều đạt được là cải
thiện từng bước độ chính xác và
năng suất”. Đây là sự giảm nhẹ quá lớn
để có thể bỏ qua sự kiểm tra. “Tốc độ
kiểm tra tăng rất nhanh và chất lượng chi
tiết được nhấn mạnh…” là nhận xét hiện
thực hơn nhiều, rất có giá trị là các thuộc
tính hấp dẫn của công nghệ 5 – trục. Có
nhiều trường hợp doanh nghiệp muốn
thay máy đo tọa độ 3 – trục cồng kềnh
(CMM) có nhiều nhược điểm.
Công nghệ CMM 5 – trục đã tiến triển
rất nhanh trong 10 năm qua, và tính thích
hợp của công nghệ này đối với ứng dụng
rộng rãi hơn ngày càng trở nên lớn hơn.
Ví dụ, xét trong ngành xe hơi, nhà tiên
phong nổi bật là bảo đảm chất lượng với
số lượng sản phẩm rất lớn, chế tạo các
chi tiết giá trị cao, đặc biệt là sản xuất
động cơ.
Đây là lĩnh vực ứng dụng năng động,
phức tạp, yêu cầu cao, đòi hỏi chuyển
sang kiểm tra 5 – trục.
Về cơ bản, trước hết có thể nói
Trong lĩnh vực sản xuất nơi có yêu cầu
kiểm tra các chi tiết gia công kích cỡ từ
trung bình đến lớn với tốc độ và độ chính
xác cao nhất có thể, thường sử dụng thiết
bị đo 3 – trục kiểu cầu hoặc kiểu cổng.
Kiểm tra vị trí đầu dò qua hệ tọa độ
vuông góc (x, y, z), CMM được lập trình

sẵn để thực hiện đầy đủ và lặp lại chuỗi
các tác vụ đo bằng cách chạm vào
động cơ ở những điểm quan trọng và
ghi lại dữ liệu.
Tuy nhiên, khó khăn đối với máy đo
CMM 3 – trục cồng kềnh là chuyển động
không tuyến tính gây ra gia tốc và giảm
tốc, dẫn đến các sai số động học.
Điều này dẫn đến các sai số đo. Và
khi tốc độ quét tăng lên, sai số cũng
tăng theo.
Như vậy, dù các đặc tính động lực
học của CMM có thể nêu tốc độ quét đạt
đến, ví dụ, 150 mm/s, thì trong thực tế tốc
độ đo hiệu quả cực đại chỉ khoảng 25
mm/s. Và đây chính là thời cơ cho công
nghệ 5 – trục xuất hiện.
Bằng cách bổ sung thêm đầu quét
động trục quay kép, như trên minh họa,
công nghệ CMM 5 – trục loại bỏ hoặc
hạn chế sai số động học của CMM bằng
cách giảm thiểu các tăng và giảm tốc,
do đó giảm tải quán tính tác dụng lên kết
cấu máy đo. Đầu động học này thực hiện
được hầu hết các nguyên công kiểm tra
động cơ.
Độ chính xác và tốc độ
Bằng cách để đầu dò tiếp xúc dò theo
quỹ đạo liên tục xung quanh các đặc tính
hình học của động cơ mà không phải rời
khỏi bề mặt đó, bằng cách thay đổi đầu
dò hoặc lập chỉ số đầu này, CMM 5 – trục

bảo đảm không có xung đột giữa độ chính
xác và tốc độ.
Thuật toán điều khiển hệ thống
đồng bộ hóa ba trục chuyển động vuông
góc của CMM và hai trục quay của đầu
truyền động bằng servo để bảo đảm
quỹ đạo đầu dò tối ưu và tránh các lỗi
động học.
Các ứng dụng là rất rộng, quét 5 –
trục ngày nay nhanh hơn 50 – 100 lần
so với thiết bị quét 3 – trục tương ứng,
và đạt được tốc độ đo đến hơn 4000
điểm/giây.
Như vậy, độ chính xác của chi tiết gia
công và năng suất kiểm tra tăng mạnh
khi chuyển sang CMM 5, một số đặc tính
đáng chú ý được nêu dưới đây.
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Tính Linh Hoạt
Yêu cầu liên tục về tăng hiệu suất động
cơ, giảm khí thải, giảm giá thành và trọng
lượng động cơ, phát triển động cơ lai …
cho thấy thiết kế động cơ trở nên phức
tạp hơn, hợp lý hơn.
Cùng với nhu cầu về sản xuất các
biến thể động cơ đáp ứng nhiều loại
model xe khác nhau, yêu cầu về giải pháp
CMM có khả năng giải quyết các mức nhu
cầu cao về dung sai động cơ và tính phức
tạp trong kết cấu.
Đây thực sự là cơ hội sử dụng CMM
5 – trục:
Xét ví dụ, lòng piston đơn, đường kính
80 mm và dài 155 mm. Kiểm tra bằng
CMM 3 – trục cần đến 4 phút.

Hơn nữa, đầu quay động còn cung
cấp cho người vận hành CMM cơ hội chọn
tùy chọn quét các dạng hình trụ: tiếp xúc
với đầu, quét tròn hoặc quét xoắn, cung
cấp dữ liệu tối ưu cho phân tích QA (bảo
đảm chất lượng).
Tương tự, loại lòng trụ nhỏ hơn, chẳng
hạn ống dẫn valve trong đầu cylinder,
Hình 1, cũng có thể đo với chế độ quét
xoắn đơn, bước 0.5 mm và tốc độ quét
150 mm/s.
Và khi xét mặt tựa valve mở, Hình 2, có
thể sử dụng chế độ quét xoắn nhanh hơn,
500 mm/s với bước mịn đến 0.1 mm. Kết
quả ở đây là sự kết hợp đo mặt tựa van và
ống dẫn hướng chỉ cần 20 giây. Như vậy,
đo 12 valve chỉ cần khoảng 4 phút.

25

Từ dữ liệu thu thập được khi đo các
bề mặt dẫn hướng và mặt tựa valve, phần
mềm đo đạc có thể thiết lập báo cáo tỉ
mỉ, gồm sai số hình học mặt tựa valve,
độ lệch giữa mặt tựa và trục dẫn hướng;
độ tròn của mặt tựa và ống dẫn hướng
ở chiều cao bất kỳ, và các sai số khác.
Năng lực mạnh.
Hình 3 minh họa bản quét đệm lót,
chi tiết của động cơ thường được kiểm
tra. Tính linh hoạt cao và khả năng định
vị tuyệt vời có nghĩa là hầu như mọi tính
năng hình học của động cơ đều có thể
dễ dàng tiếp cận, sử dụng chế độ quét đo
đạc 5 – trục cả trong hiện tại và tương lai
gần, bất kể thiết kế động cơ. Đây là giải
pháp đo đạc đã được chứng minh.
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Tầm mức
Tính thông minh và tiện ích của đầu quay
chính là tiết kiệm không gian. Bằng cách
giảm thiểu hiệu quả lượng không gian
xung quanh động cơ cần thiết cho chuyển
động của đầu dò, CMM 5 – trục tăng rõ
rệt dung tích đo của CMM.
Kết hợp điều này với tốc độ của CMM
5 – trục và tính linh hoạt, có thể nhận thấy
triển vọng giảm chi phí hoạt động trong
xưởng chế tạo, CMM trở nên cần thiết để
kiểm tra động cơ, dây chuyền chế tạo xe
hơi sẽ được rút gọn và hiệu quả hơn.
Hơn nữa, khả năng của công nghệ
CMM 5 – trục giúp đưa sự kiểm tra chất
lượng ra khỏi phòng thí nghiệm, chuyển
vào môi trường dây chuyền sản xuất,
tạo ra cơ hội tiếp tục tiết không gian và
chi phí.
Bên cạnh đó, xu hướng đo đạc “tại
chỗ” hoặc “trong dây chuyền” đang trở
nên phổ biến trong mười năm qua. Đưa
đo đạc trở thành một phần trong quy trình
sản xuất có nghĩa là các điều chỉnh có
thể được thực thi trong thời gian thực.
giảm thời gian chết, tính ổn định và chất
lượng tăng.

hướng và chiều cao đầu đo khác nhau,
thì yêu cầu chuẩn hóa sẽ tăng rõ rệt. Và
nếu có đầu dò bị hư, sự chuẩn hóa phải
làm lại từ đầu.
Sử dụng kỹ thuật chuẩn hóa, một
quả cầu lắp trên bàn được dùng để xác
định đầu thực và dạng hình học của đầu
dò, công nghệ CMM 5 – trục có khả năng
đo chính xác vị trì bất kỳ chỉ với một lần
thao tác. Theo cách này thời gian chuẩn
hóa giảm từ nhiều giờ xuống còn vài
phút, do đó giúp tăng năng suất rõ rệt.

Tiết kiệm thời gian
Để các yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt,
hệ thống đo phải được chuẩn hóa theo
định kỳ. Trên CMM 3 – trục, điều này tốn
nhiều thời gian, hoặc phải đo trực tiếp
trên động cơ.
Và nếu sử dụng CMM cho nhiều
chủng loại động cơ, mỗi loại có các định

Kinh tế
Yếu tố có ảnh hưởng lớn đến việc đầu
tư CMM 5 – trục là giá thành. Khi biết
giá của CMM trong khoảng 100 000
đến một triệu US$ thì nhận xét đầu tiên
là quá đắt đỏ.
Xét điều này với thực tế là CMM
không bị mòn hoặc xuống cấp, có thời

hạn sử dụng đến hơn 30 năm, thì việc
chuyển sang sử dụng CMM 5 – trục là
hoàn toàn kinh tế. Giải pháp trang bị hoàn
chỉnh, kết hợp bộ điều khiển các trục,bộ
khuếch đại công suất, phần mềm đo đạc,
GUI, đầu quay, và bộ đầu dò có thể thực
sự thay đổi hoàn toàn hiệu máy CMM
bất kỳ sang loại đo đạc 5 – trục. Như
vậy chuyển từ đo đạc 3 – trục lạc hậu
sang đo đạc 5- trục không đơn giản chỉ
là tăng năng lực kiểm tra và bảo đảm chất
lượng sản xuất cao hơn. Điều này còn
đem lại nhiều lợi ích về vận hành và tiết
kiệm chi phí.
Có thể chắc chắn rằng mọi kiểm tra
chi tiết gia công được kiểm tra ở đây đều
có thể được lặp lại và thực thi một cáh
hiệu quả bằng cách dùng CMM 5 – trục.
Thực sự không có rủi ro. Và sự vận hành
các kiểm tra có thể đạt được kết quả rất
đáng tin cậy. Điều này thực hứa hẹn.

Booth AJ2-1
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The TNC 620 offers you a broad spectrum of applications for the economical manufacture of your products—from
the simplest to the most complex parts. It supports you with well proven cycles, efficient options, and soon a new
and innovative operational design. The new HEIDENHAIN TNC 620’s touch screen reacts to your gestures while
the context-sensitive user interface always displays exactly those elements that you may need for the situation.
This not only facilitates operation, it also saves you space. So the new TNC 620 is the tailor-made control for compact
milling machines: simple in operation, reliable in use, and graceful in appearance.
HEIDENHAIN PACIFIC PTE LTD

Singapore 408593

Angle Encoders

Contouring Controls

Linear Encoders

Phone +65 6749 3238
Digital Readouts

www.heidenhain.com.sg

Length Gauges

Rotary Encoders

28

METROLOGY

Hướng Dẫn Gia Công Kim Loại 2019

TẠO HIỆU QUẢ CHO CÁC
CẢM BIẾN ĐO

Chi tiết gia công cần được đo đạc để bảo đảm chúng đáp ứng các ý đồ thiết kế. Kỹ thuật
hiện đại cho phép các chi tiết phức tạp được thiết kế với nhiều kích thước chặt chẽ. Yếu
tố chính trong đo lường hiện đại là có công cụ đo đúng với công việc cần làm. Thiết bị đo
hiện đại sử dụng nhiều loại cảm biến để thu thập dữ liệu đo. Phần mềm đo đạc phân tích
dữ liệu đo, thông qua báo cáo số và đồ họa, cho phép người dùng đưa ra các quyết định tối
ưu về thiết kế chi tiết và quy trình gia công. Báo cáo của Terry Herbeck, phó chủ tịch Asian
Operations tại OGP.
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iện có nhiều loại cảm biến được
dùng trong kỹ thuật đo lường,
mỗi loại cảm biến lại các tính
năng đặc thù riêng phù hợp với đo đạc
các kiểu loại sản phẩm khác nhau. Một
số thiết bị đo có một kiểu cảm biến để thu
thập dữ liệu. Hệ thống đo đa cảm biến có
nhiều loại cảm biến để thu thập dữ liệu
và cung cấp hầu như mọi kích thước cần
quan tâm.
Người dùng thông minh hệ thống đo
lường cần hiểu khả năng hoạt động của
các cảm biến này, và nơi ứng dụng chúng
tốt nhất.
CƠ SỞ CỦA CẢM BIẾN ĐO
Cảm biến đo kiểu tiếp xúc bao gồm đầu
dò chạm, thu thập mỗi lần một điểm, đầu
dò quét thu thập các điểm theo kiểu liên
tục. Cảm biến tiếp xúc, chạm trực tiếp
vào chi tiết trong quá trình đo. Đầu dò
chạm là loại cảm biến được dùng phổ
biến nhất trong các CMM (máy đo đạc
theo tọa độ).

Đầu dò kiểu chạm tiến đến chi tiết, tiếp
xúc, lùi lại, dịch chuyển và lặp lại, thu
thập thông tin vị trí từng điểm chạm,
mỗi lần một điểm. Có nhiều kiểu phối
hợp giữa chiều dài đầu ghi và kích
cỡ đỉnh chạm, cho phép tiếp cận hầu
hết các kiểu bề mặt của chi tiết đang
được còn các hạn chế bao gồm sự tiếp
cận vật lý của đỉnh đầu dò, và phải có
đủ không gian để tiếp cận, kích hoạt,
và lùi lại.
Đầu dò kiểu quét là biến thể của đầu
dò chạm được thiết kế để duy trì sự tiếp
xúc với biên dạng bề mặt, thu thập các
điểm dữ liệu đo khi chúng dịch chuyển.
Phần mềm đo đạc hoạt động với bộ
điều khiển đầu dò để truyền động đầu dò
dọc theo biên dạng chi tiết đo, mỗi giây
có thể thu thập hàng trăm điểm bề mặt.
Biến thể khác của đầu dò tiếp xúc
là Micro-Probe cộng hưởng, được kích
hoạt khi tiến đến sát bề mặt, và chỉ vừa
chạm vào bề mặt đó. Chúng cho phép
thực hiện các đo đạc trong không gian

INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2019
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel.: +49 69 756081-0 · Fax: +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de
19024_Vietnguide_Viet_171x122_vn.indd 1

29

hẹp, mặt lưng, và nơi khó tiếp cận, ở bề
mặt đứng hoặc sát nhau. Đỉnh đầu dò
có thể nhỏ hơn một mm. Với công nghệ
micro-probe lực kích hoạt nhỏ, có thể
dò cả bề mặt lỏng mà không phá vỡ lực
căng bề mặt.
Đo đạc quang học là loại không tiếp
xúc. Nhiều công nghệ được dùng trong
đo đạc quang, bao gồm tạo hình ảnh với
camera (đo đạc video), laser, đo giao
thoa, tạo hình ảnh màu đẳng cự.
Hệ thống đo video phân tích các
hình ảnh phóng đại của chi tiết để xác
định vị trí và kích cỡ các đặc tính hình
học trong các hình ảnh đó. Khi biết vị trí
chi tiết và camera trong vùng thể tích đo,
hệ thống đo video sẽ nhanh chóng đo
các đặc tính hình học với độ phân giải
cao qua các khoảng cách đến hơn một
mét. Các camera mảng và các thấu kính
trường lớn cho phép thực hiện nhiều đo
đạc trong phạm vi trường nhìn dựa trên
phân tích phần mềm năng lực cao của
toàn bộ hình ảnh.

Information, Tickets and Travel Packages:
Messe Worldwide Sdn Bhd
210, 2nd Floor Block A, Kelana Square 17,
Jalan SS 7/26 Kelana Jaya
47301 Petaling Jaya
Tel.: +60 3 7803 22 76, Fax: +60 3 7803 32 76
E-Mail: info@hf-malaysia.com

23.05.19 11:38
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tiếp cận các tính năng hình học bề mặt
lồi hoặc lõm.
Cảm biến giao thoa cung cấp độ phân
giải điểm trong khảng dưới micromet (<
0.1 µm), với hiệu suất tuyệt hảo trên cả
các bề mặt tán xạ ánh sáng hoặc có độ
bóng cao. Khi được dùng làm cảm biến
điểm, chúng nhanh, chính xác, và thích
hợp để đo chính xác các biên dạng bề mặt
hoặc đo sâu mặt trong lỗ kể cả lỗ cụt
Cảm biến điểm đẳng cự màu là dạng
công nghệ đo quang không tiếp xúc. Cảm
biến này sử dụng nguồn ánh sáng trắng
và đo bề mặt không tiếp xúc bằng cách
phân tích phổ quang học của chùm phản
xạ từ chi tiết đo. Đây là cảm biến có độ
phân giải rất cao, có khả năng đo các bề
mặt song song của các chi tiết trong suốt.

Đầu dò quét là biến thể của đầu dò chạm được
thiết kế để duy trì tiếp xúc với các biên dạng bề
mặt, thu thập dữ liệu các điểm đo khi chúng
dịch chuyển. Phần mềm hệ hống đo hoạt động
với bộ điều khiển đầu dò để truyền động đầu
dò dọc theo biên dạng chi tiết, mỗi giây thu
thập hàng trăm điểm bề mặt.
Điều này nhanh hơn nhiều so với dò
tìm tiếp xúc. Tốc độ và độ chính xác của
quá trình dò tìm dựa trên phần mềm này
giúp cho đo đạc video được sử dụng rộng
rãi và rất được ưa chuộng. Tùy theo kích
cỡ chi tiết được đo và trường nhìn tạo
hình ảnh, có thể đo đồng thời nhiều chi
tiết nhỏ hoặc nhiều đặc tính hình học, đặc
biệt hữu ích trong môi trường sản xuất.
Cảm biến sử dụng laser rất thông
dụng và đa năng, áp dụng cho các đo đạc
nhanh và chính xác. Cảm biến laser bề
mặt phóng chùm sáng lên bề mặt, phản
xạ trở lại và tạo hình ảnh trên bộ thu, xác
định vị trí điểm theo tọa độ XYZ. Cảm
biến laser điểm mỗi lần đo một điểm,
còn laser đường có thể đồng thời thu

hàng trăm đến hàng ngàn điểm trên một
đường. Cả hai kiểu cảm biến này thường
được quét qua các biên dạng bề mặt.
Mạch điện tử định vị trong hệ thống đo
duy trì các cảm biến trong khoảng thu
nhận của chúng khi chúng dịch chuyển
theo các biên dạng bề mặt của chi tiết.
Các cảm biến khoảng cách thường
sử dụng tam giác giữa laser và bộ thu
để xác định các điểm dữ liệu bề mặt. Khi
được dùng với hệ thống đo video, cảm
biến laser qua thấu kính (TTL) được tích
hợp hoàn toàn vào hệ thống quang hiện
hữu của thiết bị đo video. Khác với các
cảm biến tam giác lệch trục, góc tạo hình
bậc của cảm biến laser TTL, cặp đôi với
khoảng cách làm việc dài, cung cấp sự

ƯU ĐIỂM CỦA ĐA CẢM BIẾN
Các công nghệ thu thập dữ liệu khác nhau
nhắm đến các nhiệm vụ đo khác nhau. Đo
video là công nghệ quang học phát hiện
và đo không tiếp xúc các cạnh biên. Khi
sử dụng trên hệ thống đo video, các đầu
dò tiếp xúc có khả năng đo những vùng
khó tiếp cận để tạo hình quang học. Cảm
biến laser và ánh sáng trắng đo đạc bề
mặt và biên dạng một cách nhanh chóng
và chính xác.
Hệ thống đo đơn cảm biến có thể là
lựa chọn thích hợp cho hệ thống đo tinh
vi ngay trong quy trình nếu được xác
định, cảm biến được chọn này có thể đo
các đặc tính hình học của chi tiết với độ
chính xác, tốc độ, và độ phân giải thích
hợp. Khi đó, có thể không cần dùng hệ
đa cảm biến. Tuy nhiên, tính phong phú
của hệ đa cảm biến cho phép kỹ sư tối
ưu hóa quy trình đo, và đây là đặc tính
quan trọng khi cần lựa chọn giữa hệ đơn
và đa cảm biến. Dù hiện tại hệ thống đơn
cảm biến là thích hợp, nhưng trong tương
lai gần cũng nên chú ý đến hệ thống đa
cảm biến.
Hệ thống đo lường đã được chứng
minh là thành phần quan trọng trong công
ty, kiểm soát và bảo đảm chất lượng với
khả năng đo đạc, dung lượng và năng
suất đo hợp lý. Nên dành thời gian để
nắm vững triết lý đo của công ty, các nhu
cầu hiện tại và tương lai. Lập cấu hình
hệ thống đo một cách hoàn chỉnh, và sự
hoàn vốn đầu tư sẽ cho thấy rõ lợi ích của
hệ thống đo.
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HÌNH DẠNG BẢN QUÉT
Sự trỗi dậy của công nghệ quét đang làm thay đổi cảnh quan quy trình bảo đảm chất lượng
trong ngành gia công kim loại. Điều gì làm cho kỹ thuật quét trở thành công nghệ đo đạc có
tính cách mạng? Bài báo của Hexagon.

Q

uét không tiếp xúc để đo và phân
tích có tầm quan trọng tăng
nhanh qua từng năm trong thế
giới gia công kim loại, tìm kiếm các ứng
dụng mới trong một khoảng rộng các
chuyên ngành.
Ở nhiều nơi, công nghệ quét đang
trên con đường tăng tốc và tăng hiệu
suất một cách nhanh chóng trong khi
cung cấp kiểu dữ liệu mới để giải quyết
các vấn đề vượt quá tầm với của các

phương pháp đo kiểu dò tìm – chạm
truyền thống
Xem, nhưng không chạm vào
Ưu thế rõ rệt của công nghệ quét so với
các đo đạc sử dụng đầu dò – chạm là
khả năng đạt được độ chính xác cao
không cần tiếp xúc trực tiếp chi tiết đang
được đo. Khoảng các ngành chế tạo sản
phẩm, yêu cầu các quy trình bảo đảm
chất lượng áp dụng cho vật liệu với bề

mặt dễ bị hư hại hoặc mỏng manh là rất
rộng, và đối với các ứng dụng đó, công
nghệ quét cung cấp giải pháp không tiếp
xúc mà các phương pháp đo CMM bằng
đầu dò tiếp xúc truyền thống không thể
thực hiện được.
Và không chỉ điểm đo là nơi máy quét
chứng tỏ các ưu thế. Không – tiếp xúc.
Chuẩn bị cho chi tiết đo chỉ cần một nền
vững chắc, không cần kẹp chặt, là đủ bảo
đảm độ chính xác đo. Trong khi trong các
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ứng dụng cũ công nghệ quét bị giới hạn
về yêu cầu các dấu mục tiêu phải được
bố trí trên sản phẩm cần được đo, công
nghệ này đã tiến bộ đủ để có thể thu thập
các kết quả đo chính xác mà không cần
chạm vào chi tiết đo ở toàn bộ phía ngoài
của vị trí ban đầu và cả sự định hướng.
Đo tốc độ cao
Giảm thiểu các yêu cầu chuẩn bị để quét
thành công có lẽ là lợi ích chính của công
nghệ quét so với dò – chạm: giảm rõ rệt
thời gian và số lần đo.
Máy quét có khả năng nắm bắt khối
lượng dữ liệu rất lớn một cách nhanh
chóng. Tốc độ chính xác, tại đó máy
quét có thể thu thập dữ liệu tùy thuộc
vào kiểu công nghệ quét được sử dụng,
nhưng so với đo đạc đầu dò chạm mỗi
lần – một điểm, thì thu thập dữ liệu đám
mây – điểm, ngay cả máy quét cơ bản
nhất cũng có tốc độ vượt trội.
Ngay cả các giải pháp quét ở mức
ban đầu cũng có thể thâu tóm đến 50.000
điểm dữ liệu/giây, còn với công nghệ quét
mới nhất số này lên đến ¾ triệu. Điều này
đem đến tiềm năng tăng tốc độ và hiệu
suất thu thập dữ liệu. Mỗi điểm dữ liệu
quan trọng cần được quy chiếu một cách
chính xác, ví dụ, tấm panel cửa xe hơi, với
công nghệ quét hợp lý có thể thu thập dữ
liệu chỉ dưới 2 phút.
Thực hiện cùng quy trình đo này vào
10 năm trước là nhiệm vụ rất lâu, đòi hỏi
không chỉ nhiều thời gian đo mà còn thời
gian chuẩn bị để bảo đảm mọi điểm đo
quan trọng nhất đều được thu thập.
Ngay cả như thế, dữ liệu thu thập
bằng đầu dò – chạm chỉ ở mức trừu
tượng, không đủ dể biểu thị chi tiết cần
đo. Còn công nghệ quét có khả năng tạo
ra bức tranh của chi tiết, ghi lại mọi biến
dạng trên chi tiết cần đo.
Kiểu dữ liệu khác
Điều này đem lại cho chúng ta sự
cải thiện rõ rệt về chất lượng quét.
Khối lượng dữ liệu rất lớn được thu thập,
có ý nghĩa sâu sắc hơn hẳn so với chỉ
đơn thuần ghi lại các đo đạc cũ với tốc
độ cao. Đây là sự tăng dữ liệu về lượng
được diễn dịch thành sự khác biệt về chất
khi chúng ta chuyển từ tập hợp các điểm
dữ liệu chính được xác định sẵn sang
đám mây dữ liệu nhiều triệu điểm, biểu

thị sự thay đổi cơ bản về cách thức sử
dụng dữ liệu.
Kết quả này dẫn đến tiềm năng tạo
ra mô hình 3 – chiều của vật thể hoặc
bề mặt quét một cách hầu như tức thời.
Điều này cho phép phân tích dạng hình
học và kích thước của chi tiết, nhưng là
bất khả thi đối với phương pháp đo đạc
đầu dò – chạm. Với công nghệ quét,

chúng ta có thể tạo ra quy chiếu tiết diện
2 – chiều và thực hiện các kiểm tra dựa
trên khoảng hữu dụng các định nghĩa
hình học.
Trong tương lai gần, dữ lượng quét
với số lượng lớn có thể được sử dụng làm
công cụ kỹ thuật đảo ngược, rất hữu ích
trong phân tích sản phẩm của đối thủ
cạnh tranh thông qua sản xuất các chi

When something exceptional develops between us:

That´s the MAPAL effect.

You

33

Mounting
tension

place great value on
consistently reliable
production components.

www.mapal.com | Your technology partner for machining

We
supply a powerful,
complete tool and
clamping system
package.

34

METROLOGY

Hướng Dẫn Gia Công Kim Loại 2019

laser dễ điều chỉnh và các xác lập mật độ
điểm quét cùng với khoảng cách đủ lớn
để dễ dàng đo đạc.
Công nghệ quét di động kế tiếp là
dạng máy quét ánh sáng theo cấu trúc,
chẳng hạn hệ thống quan trắc và chiếu
chùm giao thoa ánh sáng trắng, cung
cấp độ chính xác rất cao và độ phân giai
đám mây – điểm dùng cho đo đạc các
thể tích nhỏ. Tuy việc đánh dấu mục tiêu
có thể hơi tốn thêm thời gian để định vị,
nhưng lại cho phép các đường chiếu tốt
hơn bằng cách tái định vị máy quét mà
không cần khởi động lại quy trình đo.
Với phép chiếu giao thoa kết hợp và
hệ thống quang trắc, hiện tại có thể hình
dung kết quả đo một cách trực tiếp ngay
trên vật thể đang được đo, cung cấp sự
hình dung dữ liệu theo thế giới thực.
Dữ liệu quét với khối lượng lớn có thể được dùng làm công cụ kỹ thuật đảo ngược.

tiết thay thế mà không có mô hình, chẳng
hạn các chi tiết máy bay kiểu cũ.
Loại chức năng này còn cho phép
thiết kế lại các mô hình CAD hiện hữu
dựa trên dữ liệu sản xuất trong thế giới
thực – thậm chí có thể so sánh các mô
hình CAD theo thời gian thực với một số
công nghệ.
Một số máy quét thậm chí còn có khả
năng ghi lại chính xác quy chiếu màu, lý
tưởng cho các mục đích báo cáo và lập
tài liệu.
Các ứng dụng mới
Khoảng các ứng dụng phù hợp với công
nghệ quét là rât lớn, từ kiểm tra các tấm
panel trong quy trình lắp đặt cho đến
phân tích các khuyết tật trong các chi
tiết làm từ vật liệu composite. Với mô
hình 3 – chiều chính xác và giải pháp
phần mềm thích hợp, hiện tại thậm chí
có thể thực hiện láp ráp ảo các chi tiết
nguyên mẫu (prototype) nhằm các mục
đích phân tích chính xác.
Các mô hình bề mặt chính xác và các
tiết diện là rất hữu dụng trong các ngành
hàng không – vũ trụ và năng lượng gió,
trong đó sự cải tiến cánh turbine là rất
quan trọng. Máy quét xách tay còn cung
cấp giải pháp thú vị về bảo trì phòng ngừa
khuôn đúc; kiểm tra nhanh ngay trong
xưởng với máy quét có thể tránh được
các hư hỏng bất ngờ.

Với công nghệ quét dễ dàng áp dụng
trong các giải pháp đo đạc xách tay, lợi
ích là rất lớn trong môi trường phòng thí
nghiệm kiểm soát chất lượng. Dữ liệu
quét có thể được thu thập một cách dễ
dàng trong xưởng, ngay trong dây chuyền
gia công hoặc trong khi lắp ráp thân
máy bay.
Chọn công nghệ
Hiện nay công nghệ quét có nhiều ưu thế,
với các lợi ích có tính đặc thù. Quét dòng
laser cung cấp khả năng thu thập dữ liệu
chính xác và tin cậy với tốc độ cao trên
kiểu bề mặt bất kỳ. Công nghệ này có thể
được sử dụng kết hợp với bộ dò vết laser
để thực thi các tác vụ quét trên những
diện tích lớn, và do không có các bộ phận
chuyển động, loại thiết bị dò theo vết này
kết hợp với hệ thống quét lắp đặt với robot
sẽ trở nên hoàn hảo cho các tác vụ đo đạc
ngay trong dây chuyền sản xuất.
Ngoài ra, máy quét laser còn có thể
được lắp trên các cần đo di động để đo
đạc rất nhanh và chính xác các bề mặt
và chi tiết cỡ nhỏ, với cần đo có tác dụng
như hệ quy chiếu tổng thể cho hệ thống
quét. Biến thể của công nghệ này là quét
laser “điểm bay”, đủ linh hoạt để quét vật
liệu và bề mặt nhiều màu mà không cần
các điều chỉnh xác lập, đồng thời không
bị tác động từ ánh sáng của môi trường
xung quanh, cung cấp chiều rộng chùm

Tương lai của kỹ thuật đo lường?
Có vài yếu tố làm cân bằng mọi lợi ích
nêu trên khi so sánh công nghệ quét với
các kỹ thuật đo truyền thống kiểu đầu dò
– chạm. Có lẽ một trong các yếu tố quan
trọng nhất là sự cân bằng giữa tốc độ cao
và khối lượng dữ liệu thu thập khi xét đến
độ chính xác của công nghệ quét. Đây là
lĩnh vực, trong đó thiết bị đo CMM truyền
thống dựa trên đầu dò – chạm vẫn là điều
còn phải tiếp tục xem xét. Nếu độ chính
xác chỉ trong khoản vài phần micron là
yêu cầu đo chính, thì công nghệ quét chưa
thực sự sẵn sàng đáp ứng.
Yếu tố thứ hai không thuận lợi đối với
công nghệ quét cũ là chi phí còn cao. Các
công nghệ quét mới đắt cung cấp sự hình
dung dữ liệu theo thế giới thực.
Tương lai của kỹ thuật đo lường?
Có vài yếu tố làm cân bằng mọi lợi ích
nêu trên khi so sánh công nghệ quét với
các kỹ thuật đo truyền thống kiểu đầu dò
– chạm. Có lẽ một trong các yếu tố quan
trọng nhất là sự cân bằng giữa tốc độ cao
và khối lượng dữ liệu thu thập khi xét đến
độ chính xác của công nghệ quét. Đây là
lĩnh vực, trong đó thiết bị đo CMM truyền
thống dựa trên đầu dò – chạm vẫn là điều
còn phải tiếp tục xem xét. Nếu độ chính
xác chỉ trong khoản vài phần micron là
yêu cầu đo chính, thì công nghệ quét chưa
thực sự sẵn sàng đáp ứng.
Yếu tố thứ hai không thuận lợi đối với
công nghệ quét cũ là chi phí còn cao. Các
công nghệ quét mới đắt.
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3D X-Ray Measurements for Quality Assurance
ZEISS METROTOM
Applications include:
With an industrial computed tomography system from
ZEISS, you can successfully perform measuring and
inspection jobs yourself with only one X-ray scan. The
standard acceptance test, the precision engineering
and the sophisticated calibration process ensure the
traceability of the system. Linear guideways and a rotary
table meet customers’ highest demands for precision.
See more.
In the third generation, a new 3k detector generates 3D
volume data sets with higher resolution, i.e. more voxels
permitting the detection of smaller defects.
Scan faster.
The scan time can be reduced by up to 75% through
different operation modes of the detector, while
achiving a comparable voxel size as with a 2k detector.

ZEISS Industrial Quality Solutions
www.zeiss.com.sg/metrology
info.metrology.vn@zeiss.com

Industry
•
Light metal parts
•
Composites
•
Multi-material parts
•
Plastic parts
•
Additive manufacturing
Automotive
•
Power train
•
Alu casting, e.g. cylinder head
•
Chassis components
•
Dashboard components

Medical
•
Injectors
•
Implants
•
Pace maker
Electronics
•
Connectors
•
Batteries
•
PCB boards
Aerospace
•
Blades

See the METROTOM at MTA Hanoi 2019!

Sign Up for ZEISS Newsletters
Receive application advice from experts, product news,
support and service updates, software developments,
special offers and current promotions.
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CÔNG NGHỆ LASER CẢI THIỆN
CHẤT LƯỢNG ĐO SAU GIA CÔNG
TRÊN MÁY MÀI VÔ TÂM
Kiểm tra trực tuyến đường kính hoàn tất của chi tiết
gia công trên máy mài vô tâm hoặc máy tiện N.C trở
thành điều “phải làm” trong các xưởng cơ khí hiện đại,
đặc biệt khi yêu cầu chất lượng được coi là mục đích
chiến lược của Công ty. Bài báo của Marposs.

C

ác phương pháp truyền thống dựa trên đầu dò điện tử,
tiếp xúc với chi tiết để đo đường kính ngoài, đó là kích
thước đòi hỏi chuẩn hóa chính xác. Ngoài ra, các kiểu
đầu dò khí nén cũng được sử dụng để tránh tiếp xúc với chi tiết
và cho phép gia công thông qua sự ăn dao. Cả hai phương pháp
này đều có vài hạn chế, đặc biệt khi phải xét đến tính linh hoạt
và khả năng chuẩn hóa thông qua sự nạp trực tiếp.
Từ giữa thập niên 1980, công ty Aeroel đã giới thiệu họ khí
cụ đo mới dựa trên công nghệ laser. Đây là sự đột phá so với
công nghệ thời kỳ đó do laser có tính linh hoạt rất cao, độ chính
xác cao hơn, và năng suất cao hơn.

Công nghệ Laser đưa ra các tiêu chuẩn thực thi mới.
Đồng hồ laser độ chính xác cao là trái tim của hệ thống này,
có thể đo, không cần tiếp xúc, đường kính ngoài của chi tiết
trong khi dịch chuyển chùm laser. Các tính năng quan trọng
nhất của hệ thống này bao gồm:
● K hoảng đo lớ n: chi ều cao vùng quét có thể đ ế n

78 mm. Mọi chi tiết có đư ờ ng kính trong khoảng
0 – 80 mm đ ề u có thể đo vớ i cùng một k hí cụ
mà k h ô n g c ầ n xác lậ p lạ i đ ồ n g h ồ đ ể t hay đ ổ i
khoảng đo.

All Photos: Credit to MARPOSS
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● Không có độ lệch khi đo: thiết bị tự chuẩn hóa độc

quyền và có bản quyền khử mọi độ lệch đo và bảo
đảm độ chính xác lâu dài. Không còn tổn thất thời
gian do loại bỏ sự chuẩn hóa định kỳ. Ngoài ra, công
nghệ NO-VAR độc quyền của Aeroel cho phép bù
tự động lỗi do biến thiên nhiệt độ môi trường, do đó
có thể ứng dụng trong môi trường xưởng sản xuất.

● Khả năng đo thông qua sự nạp trực tiếp là nhờ kỹ thuật

không tiếp xúc và thiết kế quang học, chi tiết gia công không
cần đặt chính xác trong chùm laser.
● Có thể đo các chi tiết dịch chuyển hoặc rung động

với độ chính xác cao nhất Thời gian đo ngắn: tần số quét
cho phép đến 1500 mẫu trong một giây, mỗi chi tiết với độ
lặp vài µm. Bằng cách lấy trung bình nhiều mẫu độ lặp có
thể đạt đến ±0.4 µm trong 0.01s , thậm chí đến ±0.07 µm
trong 1 s (các số bảo đảm trong các khoảng ±2 s, độ tin cậy
là 95.94%).

Ứng dụng trên máy mài vô tâm
Phần trên đã liệt kê các tính năng tuyệt vời khi đồng hồ laser
được dùng làm tiết bị đo Sau khi gia công trên máy mài
vô tâm hoặc máy tiện N.C, để đo đường kính chi tiết dạng trục
nhỏ, chốt piston, con lăn, thanh giảm chấn, thanh cân bằng
và các chi tiết khác trong công nghiệp xe hơi hoặc trang thiết
bị gia dụng.
Hệ th ố ng mài tro ng dây c hu yề n gia cô ng đ ư ợ c
Aeroel thiết kế chuyên biệt đ ể hỗ trợ các ứ ng
dụng , cung cấp cho khách hàng giải pháp xoay chìa khóa
hoàn chỉnh.
Đồng hồ laser được lắp ở đầu ra của máy mài, đo các chi
tiết hoàn tất sau khi gia công. Chi tiết ra khỏi máy sẽ được làm
sạch bằng cách thổi nhũ dầu –nước, để tránh ảnh hưởng đến
kết quả đo, sử dụng thiết bị làm sạch bằng khí nén được thiết
kế đặc biệt, được gộp vào hệ thống mài trong dây chuyền gia
công. hành xác định, do đó các thường về hình dạng đều được
ghi lại.
Góc vạt mặt, rãnh, ren, lỗ suốt, và cả các giọt nhũ làm nguội
trên chi tiết gia công đều không ảnh hưởng đến hệ thống đo.
Có thể đo vài đường kính trên một chi tiết được mài trên các
máy mài khác nhau hoặc đo đường kính trung bình và côn trên
chi tiết mài.
Giá trị đo bằng đồng hồ laser được hiển thị và so sánh
với đường kính danh định cùng với dung sai của chúng, được
người vận hành lập trình sẵn trong bộ điều khiển điện tử. Kích
thước của từng chi tiết có thể được lưu trong “thư viện” sản
phẩm và người vận hành có thể truy xuất một cách tức thời
mỗi khi thay đổi thời gian sản xuất.
Nếu đá mài bị mòn đến mức làm lệch đường kính
danh định vượt quá dung sai, một loạt các xung “tăng” hoặc
“giảm” sẽ tự động hiệu chỉnh vị trí đá mài, giữ cho chi tiết trong
phạm vi dung sai cho trước. Để điều khiển tối ưu, phần mềm
phần mềm Grindline tự động…
Độ chính xác đo: nhiều nỗ lực đã được thực thi để
bảo đảm sự làm sạch, xét đến các chi tiết sẵn sàng gia
công giữa đà mài và đồng hồ laser; ngoài ra, chi tiết
bất k ỳ bị lệch khỏi dung sai cho phép đ ều có thể bị
loại bỏ nhờ các tín hiệu GO/NO-GO do bộ điều khiển
cung cấp.
Kết quả của mọi đo đạc đư ợc lư u và xử lý theo
thờ i gian thự c: báo cáo thống Sau khi làm sạch chi
tiết, khi qua trường đo của đồng hồ laser: chi tiết có
th ể đ ư ợ c đ ỡ và dịch chu yể n bằ ng đai tr u yề n hoặc
thiết bị tải cung cấp cho máy; trong một số trư ờ ng
hợp khác, chúng được đẩy nối tiếp nhau thông qua bộ con
lăn chữ “V”.
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Khi đi qua chùm tia, đồng hồ laser thực hiện hàng trăm
loạt đo phân bố dọc theo trục của chi tiết đo. Nhờ kỹ thuật
xử lý và lọc độc quyền tiên tiến, phần mềm Grindline chỉ trích
xuất các đo đạc đường kính do người vận kê đơn giản và hiệu
quả có thể được in ra để chứng minh chất lượng sản phẩm và
năng lực gia công.
Lợi ích của hệ thống Grindline
Kết luận, hệ thống Grindline đã được chứng minh là giải pháp
đơn giản và hiệu quả trong hầu hết các trường hợp yêu cầu
kiểm tra trực tuyến và hồi tiếp cho máy, có các ưu thế quan
trọng so với thiết bị đo truyền thống.
● Tính linh hoạt tuyệt hảo: hệ thống này cho phép đo nhiều

đường kính khác nhau và nhiều loại chi tiết mà không cần
các chú ý chuyên biệt. Nhờ vận hành theo kiểu nạp trực
tiếp, chi tiết và sự gia công có thể được đo mà không cần
dừng và lấy chi tiết ra khỏi dây chuyền, thường bao gồm
sự vận chuyển phức tạp, chi phí cao, tốn thêm thời gian
điều chỉnh máy.
● Sản xuất không có khuyết tật: điều chỉnh thời gian thực

của máy và loại bỏ các chi tiết vượt quá dung sai, sẽ loại
trừ sự trả về” đường kính không thích hợp.
● Chứng nhận chất lượng được thực hiện dễ dàng: khả năng

đo trên dây chuyền làm cho hệ thống đo mẫu trở nên lạc
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hậu, do có thể kiểm tra 100% . Bằng cách nối hệ thống với
mạng SPC hiện hữu, có thể xử lý dữ liệu thời gian thực để
chất lượng sản phẩm và năng lực gia công.
● Giải pháp hiệu quả và kinh tế: nhờ các yêu cầu ứng dụng

đơn giản hơn và chi phí tối thiểu của các bộ phận cơ học
liên quan, tỷ lệ chi phí theo tỷ lệ tổng giá thành là rất cạnh
tranh so với các giải pháp truyền thống.
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GÓI GIẢI PHÁP VÔ
LO CHO PHÉP KHỞI
NGHIỆP VỚI CÔNG
NGHỆ UỐN

Bystronic đang tiến vào nhóm khách hàng mới. Xpress đưa
ra công nghệ uốn tập trung ở mức giá hấp dẫn. Nhờ có hệ
thống máy ép mới phát triển, ngay cả người dùng chưa có
kinh nghiệm cũng có thể đạt được kết quả có tính chuyên
nghiệp. Bài báo của Bystronic.

Hướng Dẫn Gia Công Kim Loại 2019

Đ

ối với nhiều công ty, máy ép chất
lượng cao là rất đắt tiền. Do đó,
các xưởng nhỏ và những người
mới thường hướng đến các máy đã qua
sử dụng hoặc các model giá thấp. Nhưng
máy móc giá thấp thường có chất lượng
không cao. Vì thế model mới dành cho
khởi nghiệp của Bystronic, lại là sự đầu
tư thích hợp. Với tỷ số giá cả - hiệu suất
hấp dẫn, Xpress là dấu mốc chất lượng
mới trong nhóm máy móc giá thấp. Với
Xpress, công nghệ uốn mới của Bystronic
hiện nay trở nên dễ tiếp cận cho nhóm
khách hàng mới. Các xưởng nhỏ, doanh
nghiệp gia đình, và các doanh nghiệp
vừa, hiện nay đã không còn chấp nhận
sản phẩm chất lượng thấp. Những người
mới khởi nghiệp, hiện nay, hoàn toàn có
thể dựa vào trang thiết bị chất lượng cao.
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Và đối với các công ty, năng lực chính
trước đây chưa có công nghệ uốn, thì
Xpress cho phép các chi tiết dược sản
xuất ngay tại công ty thay vì phải đặt
hàng bên ngoài với giá cao.
Vận hành đơn giản, độ chính xác cao
Vận hành theo trực giác của Xpress cho
phép nhanh chóng tham gia vào công
nghệ uốn. Mọi bước của quy trình đều
trên một màn hình – đây là ý tưởng chính
của phần mềm ByVision Bending. Màn
hình chạm 22-inch cho phép người dùng
thiết kế các chi tiết chỉ với vài động tác
lướt ngón tay. Phần mềm này cung cấp
sự hỗ trợ vô giá để lập trình chuỗi thứ tự
các nguyên công uốn. ByVision Bending
xác định các công cụ thích hợp và quy
trình uốn lý tưởng cho từng chiều dày
vật liệu và từng góc uốn.
Độ chính xác là dấu mốc hiệu suất
quan trọng nhất của máy nén – ép. Ở
đây, bộ điều khiển truyền động ByMotion,
sản phẩm nghiên cứu của Bystronic, bảo
đảm phần dầm trên và các cữ chuẩn của
Xpress được gia tốc với độ chính xác cao.
Lực ép, được yêu cầu vào thời điểm bất kỳ
được phân phối với độ chính xác cao trên
toàn bộ chiều dài uốn, cả khi dập khuôn
và khi uốn tự do. Điều này bảo đảm kết
quả uốn với độ chính xác lặp lại cao.
Thiết kế theo module làm tăng tinh linh
hoạt
Thiết kế khung – O khép kín của Xpress
bảo đảm máy có tính cứng vững cao và
có đủ không gian cho các ứng dụng dọc
theo toàn bộ chiều dài uốn. Ngoài ra,
thiết kế theo module còn bảo đảm tính
linh hoạt cao. Hệ thống kẹp chặt dụng cụ
và cữ chuẩn cho phép chuyên biệt hóa
để thích ứng với môi trường sản xuất đa
dạng. Tính tương thích với mọi hệ thống
uốn Bystronic khác cho phép dễ dàng mở
rộng sản xuất.
Điều này làm cho Xpress dễ dàng
nhắm đến các doanh nghiệp nhỏ muốn
phát triển nhanh. Công nghệ uốn đa năng
đặt nền tảng cho tiêu chuẩn chất lượng
cao, doanh nghiệp có thể dựa vào đó để
thiết lập chuẩn sản xuất. Các dịch vụ
hướng đến khách hàng và bí quyết công
nghệ của Bystronic làm cho Xpress trở
thành gói giải pháp vô lo cho các chuyên
gia uốn tương lai.

Uốn tự do đa năng và dập khuôn với độ chính xác cao. Xpress mở ra một khoảng rộng các ứng dụng
cho nhiều loại chi tiết uốn khác nhau.

Các chức năng bổ sung như lựa chọn bộ kẹp dụng cụ và hệ thống cữ chuẩn, cho phép Xpress chuyên
biệt hóa để thích ứng với môi trường sản xuất đa dạng.

Vận hành theo trực giác: Người dùng có thể điều khiển một cách thuận tiện mọi quy trình uốn trên màn
hình chạm với phần mềm ByVision Bending.
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C

ông nghệ Hàn Vệt Sáng (Bightline
Weld) cho phép cải thiện rõ rệt
năng suất và tăng hiệu quả sử dụng
năng lượng. Vệt hàn chất lượng cao làm
tăng độ bền cơ học cho sản phẩm hàn. Đặc
tính giảm thiểu sự văng tóe cho phép giảm
sự vấy bẩn chi tiết hàn, thiết bị kẹp chặt,
và cả hệ thống quang học. Điều này làm
giảm thời gian chết, giảm số chi tiết cần
gia công lại, tăng hiệu suất sử dụng thời
gian, do đó giảm rõ rệt chi phí sản xuất.
Giới thiệu và động lực
Giảm chu kỳ thời gian sản xuất và cải thiện
năng suất đóng vai trò ngày càng tăng
trong sản xuất công nghiệp hiện đại. Đặc
biệt trong công nghiệp ô tô, nơi có tổng
chiều dài đường hàn laser lên đến 60 m/xe,
điều quan trọng là giảm thời gian sản xuất
bằng cách tăng tốc độ hàn. Cơ sở chính là
laser bán dẫn được dẫn hướng bằng sợi
quang, ví dụ, laser đĩa với chất lượng chùm
tia cao sử dụng công suất laser cao trong
khoảng nhiều kW.

HÀN VỆT SÁNGCUỘC CÁCH MẠNG
TRONG HÀN LASER
Hàn Vệt Sáng (Bightline weld) cho phép quá trình hàn
laser ít văng tóe ở nhiều tốc độ hàn khác nhau, chỉ có
thể đạt được với công nghệ hàn laser CO2 ngày nay.
Với các đường hàn chỉ ngấu một phần, dùng cho các
ứng dụng truyền tải công suất (bộ truyền động) hoặc
đường hàn ngấu toàn phần dùng cho các ứng dụng
hàn ống – Hàn Vệt Sáng có khả năng cách mạng hóa
công nghệ hàn laser. Bài báo của công ty TRUMPF.

Hàn laser
So với công nghệ hàn truyền thống, hàn
laser cho phép kiểu hàn dẫn nhiệt cùng
với hàn độ ngấu cao. Đường hàn mỏng
và sâu có thể được tạo ra mà không cần
tiếp xúc và có thể thực hiện với các tốc độ
cao. Vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ) nhỏ giúp
giảm thiểu sự biến dạng nhiệt của chi tiết
hàn. Chiều sâu mối hàn có thể lớn gấp 10
lần chiều rộng và đạt đến 25 mm.
Tuy nhiên, hàn laser cũng có tốc độ
giới hạn. Một yếu tố quan trọng là sự văng
tóe làm tổn thất vật liệu đường hàn. Cho
đến nay, sự văng tóe có thể chấp nhận
chỉ có thể đạt được với tốc độ hàn đến
5 m/phút do đó làm giới hạn năng suất.
Điều này trái ngược với yêu cầu hiện nay
về giảm chu kỳ gia công đối với các trang
thiết bị sản xuất trong công nghiệp này.
Với Hàn Vệt Sáng, công ty TRUMPF lần
đầu tiên giới thiệu giải pháp đáp ứng các
yêu cầu đó.
Hàn Vệt Sáng: hàn văng tóe thấp
Hàn Vệt Sáng là công nghệ hàn laser mới,
cho phép thực hiện quy trình hàn hầu như
không văng tóe và đạt được độ ngấu hàn
sâu, ngay cả với tốc độ hàn cao.
Mối hàn mảnh và sâu được tạo ra
bằng công nghệ Hàn Vệt Sáng có chất
lư ợ ng cao. Sự hình thành văng tóe
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●

Hình 1: Chiều sâu hàn phụ thuộc vào tốc độ
hàn Trạng thái này được so sánh với công
nghệ Hàn Vệt Sáng

Hình 2: Tổn thất kim loại của đường hàn phụ thuộc
vào tốc độ hàn đối với hàn laser truyền thống với
nguồn laser tinh thể rắn và Hàn Vệt Sáng

thấp trong chế độ này mở rộng sang các
tốc độ hàn cao hơn rõ rệt. Hình 1 minh
họa chiều sâu hàn phụ thuộc vào tốc
độ hàn tại công suất laser 5 kW khi hàn
thép đen, áp dụng cho cả hàn laser thông
thường và Hàn Vệt Sáng. Màu các điểm
dữ liệu trong sơ đồ biểu thị chất lượng
mối hàn đạt được:

H ình 2 minh họa sự tổn thất k im
loại trong các mối hàn ngấu một
phần khi hàn thép không rỉ, với công
nghệ Hàn Vệt Sáng. Để phân loại
kết quả, nêu rõ lư ợ ng kim loại tổn
thất khi hàn được đo với hàn laser truyền
thống và hàn laser với công nghệ Hàn
Vệt Sáng.
Các đ iểm dữ liệu màu đỏ biểu
thị chất lư ợ ng mối hàn không đạt.
Quá trình hàn lase r tr u yề n th ống
cho thấy tổn thất kim loại tăng kể
từ tốc độ hàn 5 m/min. Mặt khác, tổn
thất trong kiểu mối hàn được thực hiện
bằng Hàn Vệt Sáng, cho đến tốc độ hàn
20 m/min, trong khoảng đư ợc nêu,
có thể thấy là hầu như không văng tóe
(< 0.4 mg/ mm). Đồng thời, mọi mối
hàn được thực thi với Hàn Vệt Sáng đều
có chất lượng cao.

●

Xanh lá: mối hàn chất lượng cao, đáp
ứng các yêu cầu hiện hành.

●

Vàng: mối hàn chất lượng trung bình,
không đáp ứng tất cả các yêu cầu,
nhưng có thể được chấp nhận trong
một số ứng dụng.

●

Đỏ: mối hàn chất lượng thấp, trong
mọi trường hợp đều không được chấp
nhận.

●

Tím: từ tốc độ hàn này sẽ xảy ra sự
đóng cục. Mối hàn có chất lượng rất
thấp.

Các đ iểm dữ liệu trên đư ờ ng cong
Hàn Vệt Sáng trở nên xanh dần cho
đến tốc độ 20 m/min. Cho đến khoảng
tốc độ hàn này, mối hàn có chất lượng
cao. Trên đường cong này, các điểm dữ
liệu có màu vàng ở tốc độ 5 m/min. Đối
với các tốc độ hàn cao hơn, chúng có
màu đỏ hoặc tím. Do đó chất lượng mối
hàn chỉ trung bình, thấp, hoặc không
đạt yêu cầu ở các tốc độ hàn cao. Điều
này có nghĩa là với Hàn Vệt Sáng, tốc độ
hàn thép đen tối đa có thể tăng khoảng
300%, đến 20 m/min và đạt chiều sâu hàn
thích hợp. Đối với thép không rỉ, các thử
nghiệm cho thấy tăng tốc độ hàn tối đa
đến 100%, 10 m/min.

Ưu điểm của Hàn Laser với công nghệ
Hàn Vệt Sáng
Sử dụng Hàn Vệt Sáng có các ưu điểm
chính như sau:
●

Tốc độ hàn cao hơn rõ rệt với
cùng chất lượng mối hàn ổn
định, tăng năng suất. Đối với thép
đen, tốc độ hàn tối đa có thể dễ dàng
tăng đến 300%, và thép không rỉ là
100%.

●

Hình thành sự văng tóe ở mức tối
thiểu, ít vấy bẩn, và giảm chi phí.

●

Với cùng chiều sâu hàn, chỉ cần công
suất laser thấp hơn. Hiệu suất cao
này cho phép tiết kiệm năng lượng
đến 50% trong khi có cùng chiều sâu
hàn và chất lượng mối hàn.

Hàn Vệt Sáng tạo ra mối hàn chất
lượng cao. Trong các trường hợp
thuận lợi, mối hàn không có vệt lõm
hoặc vết khuyết ở cuối đường hàn.

Hàn Vệt Sáng hoạt động như thế nào trên
các chi tiết thực? Để trả lời câu hỏi này
có thể sử dụng chi tiết trong bộ truyền
động làm ví dụ ứng dụng.
Ứng dụng điển hình trong bộ truyền
động là hàn các bánh răng. Tùy theo loại
bánh răng, ví dụ, được hàn với tốc độ 5 m/
min và công suất laser 3.4 kW. Sự văng
tóe, phát sinh trong khi hàn phải được
loại bỏ.
Đối với ứng dụng này công nghệ Hàn
Vệt Sáng có sự cải tiến rõ rệt. Do Hàn Vệt
Sáng có thể được sử dụng một cách linh
hoạt: tối ưu hóa hiệu suất năng lượng
hoặc tối ưu hóa năng suất lao động. Để
tối ưu hóa Hiệu suất sử dụng năng lượng,
chi tiết tương tự có thể được hàn theo
cùng tốc độ với công suất laser thấp hơn
40% là 2 kW. Với Hàn Vệt Sáng, đường
hàn mảnh hơn được tạo ra, do đó chỉ cần
ít công suất hơn để đạt được cùng chiều
sâu mối hàn
Nếu muốn tập trung vào việc cải
thiện năng suất lao động, có thể tăng
tốc độ hàn nhưng với công suất laser hơi
cao hơn. Với hàn Vệt Sáng, tốc độ hàn
có thể tăng, ví dụ đến 220%, từ 5 m/min
lên đến 16 m/min trong khi tổn thất vẫn
ở mức tối thiểu. Kết quả sẽ là chất lượng
mối hàn cao trong khi vẫn đạt chiều sâu
hàn theo yêu cầu.
Triển vọng
Trong tương lai, Hàn Vệt Sáng không chỉ
được sử dụng trong hàn bộ truyền động,
mà còn trong các chuyên ngành khác,
chẳng hạn hàn ống và biên dạng.
Ống và biên dạng thường được uốn
và hàn từ các tấm rất dài. Khác với bộ
truyền động, các mối hàn loại này phải
ngấu hoàn toàn. Nói chung, thường sử
dụng tốc độ hàn rất cao, khoảng 30 m/
min, hiện nay không thể đạt được với hàn
laser tinh thể rắn.
Các yêu cầu này làm tăng tính phức
tạp, nhưng có thể tìm được các phương
pháp tiếp cận mới đầy hứa hẹn. Với Hàn
Vệt Sáng, có thể tạo ra các mối hàn ngấu
hoàn toàn với tốc độ hàn cao, cho phép
đáp ứng các yêu cầu nêu trên.
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HỆ THỐNG HÀN KIM LOẠI LAI –
CÁCH TIẾP CẬN HỆ THỐNG NĂNG
LƯỢNG CÓ ĐỊNH HƯỚNG
Phó giáo sư Soh Gim Song, thành viên sáng lập Robotics Innovation Laboratory (phòng thí nghiệm đổi mới robotics) thuộc
Đại học công nghệ và thiết kế Singapore (SUTD), trao đổi với tạp chí APMEN về hệ thống hàn kim loại lai, hiện tại đang trong
quá trình phát triển.

ÔNG CÓ THỂ NÊU KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG HÀN KIM
LOẠI LAI CHỦ YẾU LÀ VỀ CÁC TÍNH NĂNG VÀ QUÁ TRÌNH
PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ NÀY?
Hệ thống sản xuất phụ gia dây lai (Hybrid Wire Additive
Manufacturing, H-WAAM) là phương pháp gồm các quy trình
ngưng tụ định hướng theo năng lượng, làm nóng chảy một
cách thông minh cả dây (hàn) và phụ gia hồ quang và vạt liệu
nền để in các chi tiết kim loại có kích thước lớn. Công nghệ này
sử dụng robot, hàn MIG, và gia công cắt gọt để cung cấp giải
pháp có hiệu quả kinh tế cao để in kim loại (bột), với độ bền cơ
học tương đương các chi tiết kim loại gia công theo phương
pháp đúc truyền thống.

Khi phát triển, chúng tôi đã rất may mắn phát triển công
nghệ này ở Singapore liên doanh với công ty 3D Metalforge,
công ty in kim loại 3D ở địa phương, và trường Đại học công
nghệ và thiết kế Singapore (SUTD), trung tâm thiết kế và
công nghệ số (DmanD), cùng với Cụm đổi mới công nghệ in
phụ gia quốc gia (National Additive Manufacturing Innovation
Cluster - NAMIC).
Hiện tại chúng tôi đã trải qua một năm rưỡi phát triển
và đạt được các kết quả khả quan về in thép không rỉ sử
dụng kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi về robotics và
mô hình xử lý do chúng tôi tạo ra dựa trên kỹ thuật máy học
(machine learning). Hiện tại, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với 3D
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Metalforge bằng cách làm việc để có thêm kiến thức về hiệu
suất in trên một số chi tiết của khách hàng. Bước kế tiếp của
chúng tôi là thương mại hóa trên hệ thống này và đưa chúng
vào xưởng áp dụng cho các nhu cầu sản xuất.
SO SÁNH GIỮA HỆ THỐNG HÀN KIM LOẠI LAI VÀ CÁC HỆ
THỐNG HÀN ROBOT CÔNG NGHIỆP HIỆN HỮU?
Chúng tôi tin rằng phương pháp này tạo ra các chi tiết kim
loại chất lượng cao hơn so với các hệ thống hiện hữu. Điều
này là do sử dụng cảm biến robot ngay trong quy trình và gia
công giữa các lớp ngưng tụ để cải thiện chất lượng in chung,
dẫn đến chi tiết hầu như có dạng lưới. Các hệ thống hiện hữu
bị giới hạn theo quy trình phụ gia (in 3D) và sử dụng cách tiếp
cận vòng hở trong quy trình in. Điều này là rất thách thức đối
với các chi tiết lớn do số lượng lớp in và chi phí liên quan khi
sản phẩm không đạt yêu cầu.
Quy trình này là rất nghiêm ngặt, không được phép có
dù chỉ một lớp bị hư ngay cả sau hàng triệu lớp in. Hệ thống
lai của chúng tôi phải có các cảm biến tích hợp để cảm biến
ngay bên trong quy trình, phát hiện các khuyết tật và khép kín
vòng các quy trình in. Việc sử dụng biện pháp xử lý lớp nền
còn cho phép giải quyết các khuyết tật khi in. Nói chung, khảo
sát của chúng tôi không giới hạn trong hệ thống sản xuất mà
trên toàn bộ lưu đồ gia công số, trong đó thiết kế các chi tiết
là một phần trong hiệu suất gia công sau khi xử lý hậu kỳ. Đối
với điều này, chúng tôi cần đội ngũ đa ngành nghề, đó là một
trong các sức mạnh cốt lõi của SUTD.
TRONG CÁC ĐỔI MỚI R&D, DƯỜNG NHƯ LÀ RÀO CẢN KHI
CÁC CÔNG NGHỆ NÀY CHUYỂN SANG SỰ THÍCH ỨNG
CÔNG NGHIỆP. TRONG TRƯỜNG HỢP HỆ THỐNG HÀN KIM
LOẠI LAI, ĐIỀU NÀY ĐƯỢC KHẮC PHỤC NHƯ THẾ NÀO?
Đây là vấn đề nhiều mặt, nơi nhiều cá nhân cần cùng nhau
làm việc để tạo ra tình huống mọi người – cùng thắng. Trước
hết chúng tôi tin rằng chuyên ngành này cần phối hợp cùng
phát triển công nghệ ngay từ khi bắt đầu. Sự bao gồm này là
cốt lõi do sẽ giúp chúng tôi hiểu các nhu cầu của khách hàng
sao cho công nghệ đang được phát triển có thể hữu dụng cho
cả người nắm giữ cổ phiếu và khách hàng. Kế tiếp, cần duy trì
các tiêu chuẩn pháp lý và hỗ trợ các đổi mới R&D.
Điều này rất quan trọng do các nhu cầu bảo đảm được
cung cấp đến người dùng cuối sao cho sản phẩm in hoàn tất
khi xuất xưởng ít nhất cũng phải tương đương các chỉ tiêu kỹ
thuật khi so với quy trình sản xuất truyền thống. Cuối cùng,
hệ thống sinh thái phải khuyến khích sự chấp nhận các đổi
mới. Đối với điều này, NAMIC đã tích cực nối kết các chuyên
ngành với IHLs chẳng hạn như SUTD. Điều này thực sự là cầu
nối giữa các ứng dụng công nghệ mới với các công ty có nhu
cầu hoặc liên quan, và giúp cho Singapore nắm bắt các cơ hội
phát triển mới do Industry 4.0 đem lại.
THEO ÔNG THÌ SỰ TÍCH HỢP ROBOTICS VÀO GIA CÔNG
KIM LOẠI ĐÃ LÀM THAY ĐỔI NGÀNH NÀY NHƯ THẾ NÀO
TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY?
Về phương diện sản xuất, đã cải thiện năng suất lao động
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chung và chất lượng các chi tiết kim loại được chế tạo. Về
nhân lực, đã tạo ra các công việc có giá trị cao hơn, cải thiện
tính an toàn cho công nhân và môi trường làm việc của họ.
Về hoạt động kinh doanh, điều này giúp các công ty duy trì
tính cạnh tranh và thị phần của họ, nếu không áp dụng điều
này, họ sẽ không theo kịp sự phát triển do lực lượng lao động
của họ bị lạc hậu về kỹ năng nghề nghiệp.
THEO ÔNG THÌ SẼ CÓ CÁC XU HƯỚNG NÀO TRONG 5
NĂM KẾ TIẾP KHI TÍCH HỢP ROBOTICS VÀO CÁC HỆ
THỐNG CÔNG NGHIỆP?
Hiện nay chúng ta đang trong thời kỳ rất sôi động của cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công nghệ robotics
thực sự là xương sống của nhiều ngành sản xuất trong các
năm tới. Thách thức sản xuất hiện tại là sự pha trộn giữa sản
xuất hàng loạt lớn và sản xuất các nhóm nhỏ sản phẩm và
xu hướng là hướng đến sự phối hợp người - máy (HRC), hệ
thống Cyber-Physical (CPS) và trí tuệ nhân tạo (AI). Các đội
ngũ người – máy nâng cao kỹ năng của cả người và robot.
Làm tăng sức mạnh thực thi nhiệm vụ, ví dụ sử dụng tính
thông minh và sự khéo léo của con người với sự chính xác
và tính lặp lại của robot.
Trong khi hệ thống Cyber – Physical (không gian điều
khiển – vật lý) cho phép hệ thống sản xuất minh bạch hơn,
có thể thực thi quá trình dò tìm lỗi sai theo thời gian thực do
đó có thể tiến hành ngay các hành động phản ứng. Khi các
công nghệ này kết hợp với AI (trí tuệ nhân tạo), có thể sử
dụng các biện pháp dự đoán và phòng ngừa ngay trong quá
trình sản xuất. Điều này dẫn tới chi tiết đang được sản xuất
trở nên ổn định hơn và môi trường thuận lợi hơn cho người
lao động.

Hệ thống H-WAAM là phương pháp ngưng tụ định hướng theo
năng lượng, gồm các quy trình làm nóng chảy cả dây (hàn) và phụ
gia hồ quang và vật liệu nền để in các chi tiết kim loại lớn.
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CABLES ETHERNET CẢI TIẾN CHO
CÁC TIÊU CHUẨN TƯƠNG LAI

Tiến bộ công nghệ trong tự động hóa công nghiệp và nhu cầu ngày càng tăng của kết nối
mạng được truyền dẫn theo nghi thức Ethernet được coi là nền tảng của cáp hiện đại ngày
nay. Do tiêu chuẩn kỹ thuật liên tục phát triển, cáp Erthenet công nghiệp cũng phải phát
triển tương ứng. Đóng góp của Igus.

C

áp Ethernet truyền thống được
dùng để truyền dữ liệu giữa các
chức năng riêng lẻ trong phạm vi
mạng LAN. Giao thức mạng Ethernet đã
được thiết lập trong hệ thống mạng cũng
được cải triến để sử dụng trong tự động

hóa công nghiệp, Internet of Things ( IoT
– internet kết nối vạn vật) được truyền
động theo nhu cầu cho các loại cáp này.
Các cổng Ethernet ngày nay được sử
dụng hầu như trong mọi ứng dụng tự
động hóa, từ truyền động các động cơ

điện và PLC cho đến camera và robot.
Tìm kiếm được loại cáp Ethernet vừa có
khả năng đáp ứng yêu cầu về cơ học của
các ứng dụng công nghiệp, đồng thời
vận hành theo nguyên lý điện mà vẫn
theo nghi thức Ethernet là thách thức lớn
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mà khách hàng phải đối mặt. Ngoài ra
còn có khó khăn lớn đối với các khách
hàng muốn tìm cáp Ethernet phối hợp
tần số cao và băng thông rộng với tuổi
thọ hợp lý.
Cáp chainflex ® Ethernet từ igus ®
phù hợp để thỏa mãn các yêu cầu này.
Các loại cáp này đáp ứng được nhiều
yêu cầu đa dạng, từ các thông số điện
như thông số kỹ thuật truyền dẫn, các
thông số cơ học như chuyển động tuyến
tính và xoắn, giảm bán kính uốn cong,
phạm vi nhiệt độ thích hợp, kháng hóa
chất và dầu.
Danh mục cáp chainflex® Ethernet và
những tính năng nâng cao
Danh mục các giải pháp Ethernet từ
igus® rất rộng. Có 35 loại cáp thô để lựa
chọn, cũng như 12 nhóm và hơn 300 cấu
hình của các đầu nối có thể lắp ráp với
nhau. Với bất kỳ hệ thống nào, igus cung
cấp cáp Ethernet CAT5, CAT5e, CAT6,
CAT6a và CAT7 để có giải pháp phù hợp
với tất cả các khối lượng dữ liệu. Cáp
CAT5e và CAT6 chainflex® Ethernet nay
được thiết kế với nguồn điện UL 300 V
qua Ethernet, or PoE. Điều này có nghĩa
là 2 cáp Ethernet có thể kết nối các
thiết bị đầu cuối và được kết nối thông
qua một đường dây mạng. Ta cũng có
những chất liệu vỏ cáp chống thuỷ phân
và kháng khuẩn, bền trong môi trường
dầu và chất làm lạnh, chậm cháy, không
có chứa halogen và chống khứa xước.
Cáp chainflex® CAT5e và CAT6 nay có
sẵn với chứng nhận UL CMX cho ngành
công nghiệp và máy móc với nhiều lớp
bảo vệ hơn. Cáp Ethernet CAT5e và CAT6
CFBUS với chứng nhận UL và CFBUS.
LB với bán kính cong nhỏ nhất gần đây
cũng đã vượt qua thử nghiệm mạng
CC-Link IE Field; các loại cáp này có vỏ
ngoài TPE, không chứa PVC và không
halogen, bền trong môi trường dầu và
dầu sinh học, chống thủy phân và kháng
vi khuẩn.
Trong số danh mục cáp chainflex®
cũng có cáp CAT7 đầu tiên trên thế giới
dành cho xích bảo vệ cáp chuyển động
e-chains ®. Cấu tạo đặc biệt của cáp
Ethernet CAT7 đảm bảo độ bền trong
những ứng dụng chuyển động linh hoạt
liên tục. Việc bện cáp đã được tăng lên
đáng kể và lớp chống nhiễu có độ bao

phủ quang học lên đến 90 phần trăm,
đảm bảo khả năng vận hành cao độ,
ngay cả sau hàng triệu chu kỳ uốn cáp.
Thêm vào đó, công nghệ chế tạo lõi và
bện cáp đặc biệt làm tăng tuổi thọ của
cáp. Cáp CAT7 chậm cháy, cũng như tất
cả cáp với vỏ ngoài TPE chống mài mòn.
Nó cũng đạt chứng nhận UL/CSA, EAC
và CTP, cũng như theo chuẩn DESINA.
Thêm vào đó, igus cung cấp cáp hỗn
hợp Ethernet, lắp sẵn đầu nối trong xích
bảo vệ cáp cho các ứng dụng chuyển
động. Thiết kế hỗn hợp gồm bốn cặp cáp
cần thiết cho Ethernet, kết hợp với bốn
dây dẫn nguồn, cho phép người dùng
tùy chọn dẫn năng lượng cho các thiết
bị có cường độ lớn hơn so với các ứng
dụng PoE điển hình. Kết cấu lõi cáp được
bảo vệ bởi một lớp vỏ PỦ đùn ép, cực kỳ
bền trong dầu. Các giải pháp hỗn hợp
này có chứng nhận đảm bảo UL và đạt
được những yêu cầu của EAC và CTP.
Chúng cũng cho phép dẫn cáp đảm bảo
cho các thiết bị mạng vận hành, cũng
như truyền dữ liệu chỉ với một cáp. Điều
này có thể loại bỏ việc cần thêm một cáp
khác, do đó tiết kiệm không gian trong
xích dẫn cáp và giảm chi phí tổng thể.
Thiết kế cáp
N ề n t ả n g c ủ a c á c c á p Et h e r n e t
chainflex®, điều khiến chúng khác biệt
với nhau chính là ở thiết kế độc đáo của
chúng. chainflex® Ethernet kết hợp logic
thiết kế qua cấu trúc cáp uốn liên tục với
chức năng dẫn điện của các cáp điện
Ethernet. Ví dụ, cáp Ethernet có hai cặp
xoắn dễ gặp trục trặc về mặt cơ học, vì
hai cặp này chèn với nhau để tạo thành
lõi cáp không có lợi cho việc uốn cong
liên tục. Hai cáp đôi igus® có thiết kế
hình tứ giác, có bốn dây dẫn cách điện
được xoắn với nhau và cùng với điểm
kết thích hợp, chúng sẽ hoạt động giống
như cáp đôi xoắn truyền thống. Đồng
thời, thiết kế này cung cấp hiệu suất uốn
liên tục trong hàng triệu chu kỳ, không
giống như thiết kế hai cặp có thể dễ
dàng gây lỗi. Những cải tiến khác trong
thiết kế cáp chainflex®, chẳng hạn như
chiều dài được tối ưu hóa, phần vỏ lót
bên trong được đùn ép dưới áp lực và
được dán loại keo đặc biệt, tất cả được
kết hợp với nhau để loại bỏ thời gian
ngừng máy.
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Cáp chainflex (chuỗi
mềm) CAT5e và
CAT6 ngày nay được
thiết kế với UL 300 V
Power qua Ethernet,
hoặc PoE. Điều này
có nghĩa là hai cáp
Ethernet cung cấp
năng lực nối kết các
đầu cuối điều khiển
nguồn qua tuyến
mạng.
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cấu trúc tứ giác của chainflex®

Ứng dụng và thử nghiệm
igus® cung cấp danh mục các loại cáp
Ethernet lớn nhất toàn cầu cho các
ứng dụng công nghiệp khác nhau. Cáp
Ethernet chainflex® có thể được sử dụng
trong các ứng dụng tuyến tính, treo dọc,
xoắn hoặc robot. Các yêu cầu đặc biệt
cho các hành trình dài hoặc các phiên
bản có độ bền kéo cao cho các ứng
dụng treo và các giải pháp lăn cũng là
một trong những tiêu chuẩn của igus®.

Cáp Ethernet chainflex® thường được
sử dụng trong các máy đóng gói, máy
công cụ, cần cẩu xếp chồng, phòng
sạch và hơ n thế nữ a. Bất kể hiệu
suất cơ và điện cần có là gì, người dùng
có thể tin tưởng vào các loại cáp đáng tin
cậy, đã qua thử nghiệ, kiểm tra và chọn
ra loại cáp có giá cả phải chăng nhất
trong danh mục sản phẩm và chúng tôi
cam đoan sẽ hoạt động tốt trong ứng
dụng đó. Để đảm bảo rằng các thiết

kế và vật liệu đặc biệt này làm việc tốt
trong các ứng dụng thực tiễn, igus®
hàng năm tiến hành hơn một tỷ chu kỳ
kiểm tra cáp tại phòng thí nghiệm thử
nghiệm nội bộ với diện tích 2,750 mét
vuông. Đó là các thử nghiệm uốn cong
liên tục, theo dõi các dây cáp với hệ
thống AutΩMeS được thiết kế đặc biệt
từ igus®. Trình tự kiểm tra cũng được
sử dụng để liên tục theo dõi các giá trị
liên quan đến Ethernet khi cáp đang di
chuyển. Điều đó là để đảm bảo chất
lượng truyền dữ liệu tối ưu của cáp, nếu
không chúng có thể gây ra sự cố đáng
kể trong thời gian dài di chuyển trong
trường hợp chúng được thiết kế hoặc
sản xuất kém. Với các thử nghiệm được
tiến hành liên tục giúp tạo ra các thiết kế
hiệu suất cao, khách hàng có thể chắc
chắn rằng cáp chainfl ex® sẽ vượt trội
trong suốt thời gian sử dụng và có thời
gian bảo hành kéo dài.
Duyệt thử Ethernet tại danh mục
cáp, xem công cụ tìm kiếm sản phẩm
trực tiếp hoặc gọi +8428 3636 4189 để
biết thêm thông tin.
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THIẾT LẬP MẠNG CHO HỆ THỐNG
SẢN XUẤT VỚI CÁC ĐIỀU KHIỂN TNC
Thiết kế trong hệ thống CAD, lập trình và chuẩn bị dữ liệu sản xuất trong hệ thống CAM, mô
phỏng gia công trên máy ảo, chuẩn bị dao, đo đạc dao, quản lý dao – tất cả đều đã khả dụng
từ lâu trong sản xuất hiện đại. Bài báo của Heidenhain.

T

uy nhiên, sự trao đổi dữ liệu hiệu quả giữa người và hệ
thống là điều không đơn giản. Ở đây vẫn còn nhiều việc
phải thực hiện bằng tay – ít nhất cũng là khởi động bằng
tay quá trình truyền dữ liệu, trong trường hợp xấu nhất là chuyển
các ghi chép viết tay.

Máy công cụ điểm chính trong xưởng gia công cơ khí
Gia công chi tiết được thực hiện trên máy, do đó toàn bộ thông
tin phải tập trung ở đây. Và từ đây, thông tin chính về trạng thái
và chất lượng của chi tiết cũng phải quay trở lại hệ thống IT của
dây chuyền sản xuất – còn được gọi là chuỗi quy trình. Thợ gia

ALL PHOTOS: Credit to Heidenhain
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công chịu trách nhiệm về chất lượng của
các chi tiết và để tuân theo lịch trình thì
phải tiếp cận mọi dữ liệu và phải có khả
năng áp dụng mọi kinh nghiệm của mình
vào chuỗi quy trình gia công.
Hiện có nhiều ý tưởng về nối kết
mạng giữa mọi người và hệ thống tham
gia trong chuỗi quy trình. Nhưng theo
các khảo sát này, làm cho sự điều khiển
máy trở thành tiêu điểm của mạng trong
công ty có sức thu hút rất lớn.
Luôn luôn có đủ dữ liệu hiện hành về
dao cắt
Phôi định vị nằm trên máy sẵn sàng để
gia công. Các dao đã chuẩn hóa được
đưa vào ổ dao của máy. Chúng được
nhận biết một cách rõ ràng bằng mã số
trên bộ kẹp dao. Công nhân TNC sử dụng
máy quét để đọc mã nhận biết này khi
tải ổ dao, do đó máy TNC 640 biết các
dao nào đang khả dụng trên máy. Dữ
liệu này đến trực tiếp từ bộ quản lý dao
(Tools Management) thông qua giao diện
Heidenhain DNC.
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Sử dụng phần mềm Remote
Desk top Manager, công nhân TNC
có thể tiếp cận một cách trực tiếp
hệ thống CAM từ bộ điều khiển TNC 640.
Về phần mình, hệ thống CAM trở lại cơ sở
dữ liệu để tạo ra chương trình. Sử dụng
phần mềm Batch Process Manager
của TNC 640, công nhân TNC vào thời
điểm này có thể lên lịch trình thực thi gia
công trên máy. Trong phần mềm Batch
Process Manager, các chương trình NC
và vị trí chi tiết được kẹp chặt trên đồ
gá được nối kết theo thứ tự và phân loại
trong danh sách thứ tự mở theo mức độ
ưu tiên.
Phần mềm Batch Process Manager
cho phép công nhân vận hành TNC có
thể đồng thời lên lịch trình vài lệnh gia
công. Bộ điều khiển hỗ trợ điều này bằng
cách so sánh các dao được dùng trong
chương trình NC với các dao thực sự
đang khả dụng trên máy. Sau đó, bộ điều
khiển báo cáo dao bị thiếu, nếu có, và
ước tính thời gian cần để gia công. Công
nhân vận hành TNC sau đó có thể, ví dụ,
xuất ra danh sách các khác biệt về dao:
danh sách này chỉ gồn các dao cần được
chuẩn bị.
Thông tin về thời gian gia công ước
tínhcòn có thể được dùng để lập kế
hoạch lệnh gia công kế tiếp, chẳng hạn
chuỗi các nguyên công trên máy, hoặc
logistics cho các chi tiết đã hoàn tất.
Thông tin đó còn được dùng chung với
thông tin từ phần mềm quản lý dao d963
lập thứ tự các dao mới. Phần mềm mới
StateMonitor hỗ trợ công nhân vận hành
máy TNC theo hướng này. StateMonitor
nắm bắt dữ liệu của các máy nối kết, đưa
ra đánh giá trạng thái máy theo thời gian
thực, và có thể gởi các thông tin cho máy
tính trong toàn công ty và cả các thiết bị
di động. StateMonitor cũng sử dụng giao
diện DNC.
Ngay sau đó trạm chuẩn bị dao sẽ
triếp nhận các lệnh về các dao bổ sung,
nếu có. Điều này còn áp dụng cho các
loạt quy trình gia công đang chạy ngầm.
StateMonitor có thể gởi thông tin đến
trạm chuẩn bị dao nếu tuổi thọ dao
tiến đến giá trị tới hạn và điều này được
chương trình NC phát hiện. Dựa trên dữ
liệu lưu trong bộ quản lý dao, trạm chuẩn
bị dao có thể chuẩn bị các dao mới trong
bộ dao để chuẩn hóa. Trong trường hợp
này, dữ liệu xác lập dao chính xác được

gởi đến bộ quản lý dao. Các dao được
xác lập sẵn đều nhận một mã số riêng
trong bộ gá dao để nhận biết. Chương
trình CAM và máy ảo cũng tiếp cận dữ
liệu chính xác này.
Cuối cùng, đo đạc chi tiết gia công tự
động trên máy sẽ cung cấp dữ liệu quan
trọng cho QA (bảo đảm chất lượng). Dữ
liệu này có thể được lưu hoặc được đánh
giá. Nói chung, dữ liệu còn khả dụng cho
mọi hệ thống khác, nghĩa là từ chương
trình NC cho đến các dao, mọi mắc xích
trong chuỗi gia công đều có thể được tối
ưu hóa.
Nối kết máy móc: nối kết linh hoạt theo
từng tình huống
Các thành phần cốt lõi của Connected
Machining gia công nối kết) gồm
giao diện Heidenhain DNC, Remote
D e s k to p M a n a g e r, và p h ầ n m ề m
StateMonitor. Giao diện Heidenhain
thiết lập nối kêt vào hệ thống lập
kế hoạch nguồn tài nguyên – kinh
doanh và hệ thống kiểm soát sản
xuất – hoạt động, nối StateMonitor
vào mạng của công ty, còn Remote
Desktop Manager cung cấp sự tiếp cận
tất cả các ứng dụng Windows. Ngoài
ra, nhiều tính năng hữu dụng biểu thị
dữ liệu, chẳng hạn bộ viewer các tập
tin PDF và đồ họa, tập tin CAD trong
định dạng STEP, hoặc IGES, đều là tính
năng chuẩn của bộ điều khiển TNC từ
Heidenhain. Bộ browser cũng được cài
đặt trong bộ điều khiển. Toàn bộ điều còn
lại chỉ đơn giản là nối kết bộ điều khiển
này vào mạng của công ty thông qua kết
nối Ethernet.
Giải pháp này do Connected
Machining cung cấp được chấp nhận
rộng rãi cho nhiều tình huống trong bộ
phận sản xuất, nghĩa là mọi công ty đều
có thể thiết kế chuỗi quy trình của mình
theo mong muốn và nhu cầu của họ. Các
tính năng khác nhau và các giải pháp
phần mềm nối kết bộ phận sản xuất với
chuỗi quy trình gia công sử dụng dòng
thông tin số đồng nhất. Điều này có thể
được thực thi hoàn toàn độc lập với giải
pháp được chọn, bất kể các hệ thống
tương ứ ng phía dưới. Mục đích của
chúng tôi là tính linh hoạt cao nhất có thể
cho các khách hàng của mình. Họ có thể
tiếp thu, lập cấu hình, và thực hiện giải
pháp này từ Heidenhain.
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BYSTRONIC: SẢN XUẤT ĐẲNG
CẤP THẾ GIỚI

Với các giải pháp mới về gia công kim loại tấm, Bystronic, nhà cung cấp toàn cầu hàng đầu
về giải pháp chất lượng cao cho các doanh nghiệp gia công kim loại tấm, đưa khách hàng
lên hàng đầu cạnh tranh tại EuroBLECH 2018 ở Hanover, Cộng hòa liên bang Đức. Bài viết
của Ahmad Alshidiq.

V

ới các giải pháp mới về gia công kim loại tấm, Bystronic,
nhà cung cấp toàn cầu hàng đầu về giải pháp chất lượng
cao cho các doanh nghiệp gia công kim loại tấm, đưa
khách hàng lên hàng đầu cạnh tranh tại EuroBLECH 2018 ở
Hanover, Cộng hòa liên bang Đức.
Tại sự kiện quan trọng nhất của ngành gia công kim loại
tấm, Bystronic giới thiệu các đổi mới sâu sắc liên quan đến mọi
khía cạnh về cắt, uốn, và tự động hóa. Trong tương lai, các quy
trình gia công có nối kết mạng, tích hợp tự động hóa, và các
giải pháp dịch vụ số hóa sẽ giúp khách hàng tối ưu hóa ngày
càng sâu sắc quá trình sản xuất sản phẩm tấm.
Bystronic đang chỉnh lý một cách có hệ thống tầm nhìn
“Sản xuất Đẳng cấp Thế giới”. Điều này dựa trên một khoảng
các công nghệ và dịch vụ mới, Bystronic đang thực thi phối hợp
quy trình của người dùng hướng đến sản xuất nối kết mạng.
Theo cách này, Bystronic đồng hành cùng với người dùng, theo
từng bước trên con đường hướng đến nhà máy thông minh.
Sản xuất Đẳng cấp Thế giới vượt xa ý tưởng truyền thống
về máy công cụ. Tiêu điểm là sản xuất nối kết mạng kỹ thuật số,
kết hợp từng quy trình riêng rẽ liên quan đến cắt laser và uốn
để tạo thành mạng các thành phần thông minh. Do đó người
dùng đạt được độ linh hoạt cao hơn và tính trong suốt trong
môi trường sản xuất của họ. Cả hai đều có tầm quan trọng tiên
quyết để chế tạo sản phẩm nhanh hơn, kinh tế hơn, và thông
minh hơn so với trước đây.

Dây chuyền sản xuất
Cắt laser hoàn toàn tự động với dây chuyền sản xuất,
Bystronic giới thiệu phần nổi bật của họ trong tự động
hóa cắt laser. Trong giải pháp gia công hoàn toàn tự
động này, kim loại tấm đư ợc xử lý sơ bộ, cắt, chuyển
tải, và phân loại theo thứ tự. Trái tim của dây chuyền
sản xuất này là hệ thống cắt laser sợ i ByStar. Đư ợc
cấp nguồn 10 kW, đây là nơi xuất phát tốc độ của toàn bộ quy
trình sản xuất.
Bộ cấp phôi, lấy phôi, và phân loại tự động (ByTrans
Cross và BySort) được nối trực tiếp vào máy cắt laser
sợi quang. Phần này điều khiển toàn bộ dòng vật liệu
giữa máy laser và hệ thống lư u giữ tích hợp. Hệ thống
lưu giữ cung cấp tất cả các tấm kim loại thô cần thiết cho
công việc cắt: thép, nhôm, kim loại màu, với chiều dày tấm
trong khoảng 0.8 đến 25 mm, và dung lướng tối đa là 24 tấn.
Phần này còn trả lại hệ thống lưu giữ các tấm đã cắt xong và
các tấm còn dư.
Bystronic giới thiệu một ví dụ tại EuroBLECH để minh họa
giải pháp cho phép mở rộng Production Line trong tương lai
gần. ByFlex, hệ thống tích hợp bổ sung, khoan lỗ và cắt ren vào
các tấm kim loại trước khi cắt laser. Ngoài ra, chức năng ghi
nhãn sẽ đánh dấu mã số cho các phần sẽ được cắt. Điều này
cho phép mọi thông tin về chi tiết kim loại tấm đang sản xuất
được quét ở các trạm xử lý kế tiếp.
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Cụm uốn
Cụm uốn tự động uốn các chi tiết kim loại tấm đã cắt. Đối với
phần này, Bystronic mở rộng máy ép cao cấp Xpert Pro với hệ
thống robot linh hoạt. Robot 7 – trục lấy tấm kim loại cần uốn,
đặt chính xác vào máy Xpert Pro để uốn, sau đó phân loại chúng
tùy theo công việc. Khu vực uốn này có thể di chuyển các chi
tiết kim loại tấm nặng đến 270 kg.
Với độ chính xác cao, robot còn tự động xác lập máy ép
với các công cụ hoặc khuôn thích hợp. Để đạt được điều này,
Bystronic tích hợp hộc khuôn vào Cụm Uốn, luôn luôn duy trì
sẵn sàng các bộ khuôn cần dùng. Nhờ công suất ép cực đại
đến 320 tấn, giải pháp uốn tự động có thể xử lý nhiều dạng sản
phẩm kim loại tấm. Khu vực uốn này phù hợp một cách lý tưởng
cho sản xuất hàng loạt lớn và cho cả sản xuất các với số lượng
nhỏ.
Bystronic MES: Trong suốt (minh bạch) từ khi nhận đơn hàng
cho đến sản phẩm hoàn tất
The Bystronic MES là hệ thống tìm và định vị trong gia công
kim loại tấm. Giải pháp phần mềm thông minhg giúp người
dùng chế tạo và vận chuyển sản phẩm kim loại tấm với chi
phí và thời hạn được xác định một cách chính xác. Bystronic
MES xác định đường đi lý tưởng, theo đó sản phẩm kim loại
tấm được hướng dẫn qua các trạm xử lý cắt và uốn. Điều này
tối ưu hóa thời gian sản xuất và chi phí trong chuỗi gia công
kim loại tấm, giúp người dùng điều phối hài hòa mọi nguyên
công sản xuất, hệ thống máy, và các trạm gia công trong môi
trường sản xuất của họ.
Hệ thống điều khiển trong xưởng
Hệ thống dẫn hướng kỹ thuật số cho dây chuyền sản xuất. Trong
tương lai, người dùng sẽ điều khiển và giám sát dây chuyền sản
xuất tự động và các máy riêng rẽ nối mạng với nhau như thế nào?
Với hệ thống điều khiển trong xưởng, tại triển lãm EuroBLECH,
Bystronic minh họa giải pháp phần mềm mới phát triển. Nối
mạng với các trạm gia công, hệ thống điều khiển trong xưởng
giả thiết chức năng điều khiển tập trung và giúp người dùng
luôn luôn duy trì dòng sản xuất tối ưu. Hệ thống này còn cung
cấp thông tin về các tắc nghẽn tiềm năng hoặc dừng máy trong
dây chuyền sản xuất. Điều này cho phép lịch trình sản xuất và
thời hạn giao hàng có độ tin cậy rất cao.
ByStar Fiber: cắt laser với công suất 12 kW
Các dự án Bystronic hứa hẹn các triển vọng cắt laser sợi quang:
Với 12 kW, hệ thống cắt laser sợi quang tiên tiến ByStar Fiber
(cắt laser sợi quang) sẽ có mức hiệu suất mới. Thiết bị này sẽ
tăng lợi nhuận và tốc độ quy trình cắt tấm có chiều dày đến 30
mm, cung cấp cho khách hàng mức độ cạnh tranh rất cao trên
thị trường. Để tích hợp một cách tối ưu laser công suất cao vào
quy trình cắt, Bystronic tăng cường thiết kế đầu cắt của thiết
bị sợi ByStar. Do đó người dùng luôn luôn đạt được kết quả cắt
rất cao với khoảng vật liệu rộng.
BySmart Fiber: Thiết bị Fiber Laser khởi đầu đường bay
Hiện tại thế hệ BySmart Fiber mới đã sẵn sàng. Bystronic về cơ
bản đã thiết kế lại giải pháp mức đầu tiên chế độ cắt laser sợi
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(quang) và bổ sung thêm nhiều tính năng. Kết quả là hệ thống
cắt đa năng với công suất laser đến 6 kW và tương hợp với các
giải pháp tự động hóa. Do đó, Bystronic mở ra tiềm năng mới về
công nghệ laser sợi cho người dùng trong các ngành đang tăng
trưởng: công suất sản xuất cao, khoảng rộng cách ứng dụng,
và tự động hóa để tối ưu hóa quy trình xử lý vật liệu.
Xpert Pro: Công nghệ uốn đáp ứng các yêu cầu cao nhất
Với máy ép Xpert Pro press mới, Bystronic đưa dây chuyền sản
phẩm Xpert lên một bước mới. Hỗ trợ chuyên nghiệp các yêu cầu
người dùng tính linh hoạt và hiệu suất tối đa cho quy trình uốn.
Hiện có nhiều cấu hình đáp ứng một khoảng ứng dụng rộng.
Các tính năng như gia công đỉnh kiểu động lực, và công nghệ
quy chiếu áp lực bảo đảm chất lượng cao khi uốn trên Xpert
Pro. Trên tất cả, đưa ra các tính năng hỗ trợ thông minh, chẳng
hạn bộ tạo đường cong trên vật liệu và hệ thống đo góc LAMS.
Những tính năng này giúp người dùng đạt được dộ chính xác
tối đa ngay từ chi tiết uốn đầu tiên.

Phỏng vấn độc quyền với Norbert Seo, VP cấp cao của Bystronic.
Bộ phận thị trường châu Á và Úc
BYSTRONIC CÓ GÌ MỚI TẠI TRIỂN LÃM EUROBLECH 2018…
Chúng tôi có nhiều tính năng mới về Industry 4.0. Chúng tôi có một
bộ hoàn chỉnh các giải pháp với phần mềm tích hợp, cho phép các
bạn phối hợp tự động hóa với hệ thống thông minh để giám sát lịch
trình sản xuất, trạng thái máy móc, và phân tích lưu kho.
THỊ TRƯỜNG CHÍNH CỦA BYSTRONIC Ở SEA (ĐÔNG NAM Á) …
Việt Nam là thị trường của chúng tôi ở Đông Nam Á. Vào năm
ngoái, chúng tôi đã thiết lập trung tâm giới thiệu sản phẩm ở tp
Hồ Chí Minh. Chúng tôi gọi đó là “Experience Center” (trung tâm
trải nghiệm), nơi chúng tôi đặt máy laser và máy uốn. Thị trường
Malaysia cũng rất thú vị, và chúng tôi tìm kiếm cơ hội đầu tư nhiều
hơn vào đây, kể cả Thailand và Indonesia.
TẦM NHÌN CÔNG NGHIỆP 2019…
Viễn cảnh kinh doanh còn chưa chắc chắn, nhưng chúng tôi tìm
kiếm nhu cầu khách hàng của mình và chú ý chặt chẽ đến những
nơi cần mở rộng sản phẩm và công nghệ của mình.
KỲ VỌNG GÌ Ở BYSTRONIC NĂM 2019…
Chúng tôi đưa ra series máy cắt laser mới BySmart Fiber từ 2 đến
6 kW, cung cấp nhiều cơ hội cho thị trường có độ nhạy cao.
Chúng tôi còn tham dự 7 cuộc trưng bày và có 5 gian hàng trong
năm 2019.
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TÓM TẮT TRIỂN LÃM

TMTS 2018: TRIỂN LÃM CÁC ĐỔI
MỚI TRONG SẢN XUẤT THÔNG

Đài Loan (Trung Quốc) là nhà chế tạo máy công cụ lớn thứ bảy trên thế giới và nhà xuất khẩu
máy công cụ thứ năm trên toàn cầu. Riêng trong năm 2018, giá trị xuất khẩu máy công cụ
của Đài Loan đạt đến 2.3 tỷ US$, tăng 13.3% so với cùng thời kỳ năm trước. Do đó, khi nhu
cầu thị trường toàn cầu tiếp tục tăng, Đài Loan đang chứng kiến sự chuyển dịch ngành gia
công kim loại từ máy móc chính xác sang các công nghệ thông minh, với xu thế hướng đến
các dịch vụ và sản phẩm đổi mới, chuyên biệt hóa, và thông minh. Bài báo của Hazel Koh.

T

riển lãm quốc tế máy công cụ Đài Loan lần thứ
năm (TMTS) được chính quyền thành phố Taichung
và Hiệp hội máy công cụ Phụ tùng (TMBA) phối hợp
tổ chức. Thực hiện từ 7 đến 11 tháng 11 năm 2018 tại Taichung,
sự kiện này thu hút 3.959 khách quốc tế và 82.818 đại biểu
địa phương, có tổng diện tích trư ng bày đến 91,000 m 2 .
Các gian trưng bày của Nhật, Pháp, Đức, EU, USA, Singapore,
Thụy Sĩ và Trung quốc, cho thấy Đài Loan nổi lên như một
trung tâm gia công kim loại có tính toàn cầu. Sự kiện 2018
còn chứng kiến sự tham gia lần đầu tiên của các công ty quốc
tế như FANUC, DMG-MORI, MAZAK, và Hexagon Metrology.
Điều này còn cho thấy TMTS là triển lãm máy công cụ tầm cỡ
toàn cầu ở Đài Loan và củng cố tầm quan trọng thương mại của
ngành công nghiệp này.

Với chủ đề “Manufacture Linking & Activate the Future”
(liên kết sản xuất và kích hoạt tương lai) Triển lãm thu hút hơn
85.000 người mua và tạo ra hơn 10 triệu cơ hội kinh doanh.
Tăng cường kinh tế thành phố Taichung hướng đến tương lai
sẽ định hướng các ngành công nghiệp đáng giá nhiều tỷ US$.
Tiến vào kỷ nguyên máy móc thông minh
Xé t t h e o c á c x u h ư ớ n g I n d u s t r y 4 .0 , c h í n h q u y ề n
Đài Loan khuyến khích hư ớ ng tớ i các công nghệ
thông minh. Đi ều này dẫn đ ế n sự dịch chuyển công
nghiệp hư ớ ng đ ến máy móc thông minh, chi tiết
thông minh, sự thông minh trên từ ng máy, dây chuyền
sản xuất thông minh, và tạo ra nhà máy thông minh.
Ngoài ra, phần mềm chuyên biệt hóa và giao diện người – máy
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đã mở ra các khả năng mới đi đôi với sự khác biệt hóa sản
phẩm và điều này làm tăng mạnh giá trị của ngành máy công
cụ Đài Loan.
Trong thực tế, khoảng 90% số nhà chề tạo máy công
cụ và phụ tùng địa phương tập trung trong khu vực Đài
Loan, làm cho vùng này trở thành trung tâm hoạt động
sản xuất cũng như cụm sản xuất máy công cụ và phụ tùng
của thế giới.
Từ sản xuất phụ tùng đến tổ hợp máy công cụ, nối kết
chặt chẽ của các nhà sản xuất hỗ trợ tích cực sự hình
thành mạng lư ớ i chuỗi cung ứ ng, kết hợ p vớ i cơ sở
n g ư ờ i d ù n g r ộ n g l ớ n , c h o p h é p Ta i c h u n g c ó n ề n
tảng địa phương vững chắc và tiềm năng mở rộng ra quốc tế
Đối với nhà sản xuất địa phương, công ty Campro Precision
Machinery Co., Ltd., phó tổng giám đốc công ty, Zachary Tsai,
cho biết, “Trong năm 2019, các sản phẩm mới, có tính năng
sản xuất linh hoạt, Inernet of Things – kết nối vạn vật (IoT) và
máy móc 5 – trục sẽ được nhấn mạnh, trong khi các thị trường
chính vẫn là Hoa Kỳ và Trung Quốc”. Điều này dựa trên trọng
tâm của công ty năm 2018, trong đó, máy móc thông minh và
các trung tâm gia công được phát triển tập trung vào việc phát
triển các năng lực sản xuất của công ty ở Trung Quốc và các
kho hàng ở Hoa Kỳ.
Công ty S&J Corp, cũng tương tự, họ tích hợp công
nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) vào sự phát triển các dịch vụ, nhắm
đến tăng năng suất gia công. Cũng như trường hợp hệ thống
JPC – AI của công ty này, các nhà sản xuất có khả năng tích
hợp thông tin từ các quy trình sản xuất của họ với công nghệ
AI và thiết lập dịch vụ JPC-AI Smart Service. Dịch vụ này cho
phép hỗ trợ các hoạt động quản trị cùng với các nhu cầu kinh
hdoanh và hậu mãi.
Quan hệ bộ ba chính quyền – đại học – công nghiệp
Một yếu tố bảo đảm sự chuyển dịch thành công ngành máy
công cụ Đài Loan là quan hệ đối tác chặt chẽ giữa chính quyền,
viện nghiên cứu, và nhà sản xuất. Khác với phát triển kỹ thuật,
sự chăm sóc tài năng trong thực tiễn cũng rất quan trọng trong
đổi mới các ngành truyền thống.
Để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng công
nghiệp, Bộ Giáo Dục đã đưa ra chương trình phát triển tài năng
phục vụ chi lĩnh vực sản xuất thông minh, kết hợp các nguồn
lực và kỹ thuật từ 36 trường cao đẳng và đại học kỹ thuật, thực
hiện các module đào tạo chuyên sâu.
Ngoài ra, liên minh giáo dục chiến lược đa ngành giữa
các trường đại học, gồm 6 trường cũng được thành lập. Mục
tiêu của liên minh này là rút ra các phương cách, trong đó
R&D (nghiên cứu và phát triển) về Internet of Machines (IoM)
(Internet kết nối máy móc), các hệ thống giám sát thông minh
và thực tế ảo tương tác có thể được áp dụng cho ngành này.
Điều đó làm tăng ý chí của chính quyền hiện thực hóa mục tiêu
kết hợp kiến thức hàn lâm với các ngành công nghiệp nhằm
cải thiện hiệu suất sản xuất công nghiệp.
Các xu hướng xuất nhập khẩu năm 2018
Làn sóng các thị trường Hoa Kỳ và Trung Hoa trong quý đầu
năm 2018 dẫn đến giá trị ngành máy công cụ của Đài Loan đạt
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đến 1.05 tỷ US$, với tổng giá trị xuất khẩu đến 0.83 tỷ US$. Điều
này có nghĩa là mức tăng hằng năm giá trị nhập khẩu và xuất
khẩu khoảng 7.6 và 20.3 %.
Hiện tại, ngành gia công kim loại của Đài Loan hướng đến
xuất khẩu nhiều hơn, chiếm đến 80% tổng sản phẩm, và các
thị trường chính là Trung Quốc (32.8 %), Hoa Kỳ (12.5 %) và Thổ
Nhĩ Kỳ (5.2 %). Ngoài ra còn có các nước đang phát triển như
Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam. Các nước châu Âu cũng chiếm thị
phần quan trọng trong xuất khẩu của Đài Loan, gồm Hà Lan,
Đức, và Italy. Do đó, từ các số liệu này có thể thấy trong khi Đài
Loan đang tập trung vào các thị trường chính như Hoa Kỳ và
Trung Quốc, vùng lãnh thổ này vẫn chú ý và tham gia vào các
thị trường mới nổi.
Đối với nhập khẩu, tình hình ngược với xuất khẩu, chỉ
chiếm 44% tổng tiêu thụ máy công cụ ở Đài Loan, nhập khẩu từ
ba nước chính, Nhật 39.9%, Trung Quốc 19=6.9%, và Singapore
13.7%. Nếu xét sâu hơn về kiểu loại máy và trang thiết bị nhập
khẩu, máy móc gồm cả các phương pháp gia công phi truyền
thống, như tia lửa điện, laser, có nhu cầu cao nhất, chiếm gần
phân nửa giá trị nhập khẩu, 43.9%, còn trung tâm gia công
(12.8%) và máy tiện (12.4%) lần lượt chiếm vị trí thứ hai và thứ
ba. Điều này cho thấy sự gia tăng nhu cầu về máy móc phức
tạp do Đài Loan đang chuyển dịch sang chế tạo máy móc
thông minh.
Triển vọng công nghiệp Đài Loan năm 2019
Về tổng thể, Đài Loan có 1801 nhà chế tạo máy công cụ và phụ
tùng, tổng đầu tư 85 triệu US$ cho nghiên cứu và phát triển
(R&D) và 3 triệu US$ cho công nghệ mới. Về triển vọng ngành
gia công kim loại của Đài Loan năm 2019, Jui-Hsiung Yan,
Giám Đốc của TMBA, cho biết, dù ông không không có khả
năng dự đoán chính xác triển vọng của ngành này trong năm
2019, “Thương mại của Đài Loan có thể tiếp tục bị tác động từ
chiến tranh thương mại … và dù có triển vọng hứa hẹn ở các
thị trường như Việt Nam, Ấn Độ, và Hoa Kỳ, nhưng vẫn phải cẩn
trọng chờ đợi trước khi biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra đối với
công nghiệp Đài Loan trong năm 2019.”
Ngoài ra, triển vọng xuất khẩu của Đài Loan trong năm
2019, Mr. Yan nói, “Xuất khẩu sang Đức từ Đài Loan sẽ tăng,
và mức độ tăng được kỳ vọng sẽ ổn định trong năm 2019,
dù có thể nhận thấy sẽ có sự giảm nhẹ khoảng 2 – 3%.
Trái lại, vẫn có các nhu cầu đ ịa phư ơ ng về máy móc
thông minh từ Đức, và các công ty Đài Loan hiện đang
tìm kiếm các cơ hội quan hệ đối tác với Ấn Độ”. Xuất khẩu
sang Đức của Đài Loan sẽ tăng và mức độ tăng được
kỳ vọng sẽ ổn định trong năm 2019 dù có thể có sự giảm
nhẹ khoảng 2 – 3% . Trái lại, cũng có các nhu cầu
đ ịa phư ơ ng về máy móc thông minh của Đứ c, và các
công ty Đài Loan đang tìm kiếm cơ hội đối tác với Ấn Độ”.
Đây là quan điểm hơi khác với sự tăng trưởng được kỳ
vọng của vùng lãnh thổ này, với ý kiến của Mr. Yan, dù
một số sản phẩm có chất lượng cao từ các nước như Italy, giá
cả là yếu tố có tính trở ngại lớn. Và, cuối cùng là, sự phát triển
của nhập khẩu tùy thuộc vào các bộ phận máy có thể được
chế tạo tại chỗ hay không cùng với tỷ giá hối đoái giữa nội và
ngoại tệ.
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ALL PHOTOS: Credit to TAITRA

TRIỂN LÃM TIMTOS 2019 XÁC LẬP
KỶ LỤC THAM GIA VỚI SỰ THÀNH
CÔNG TRONG KINH DOANH
Triển lãm máy công cụ quốc tế Đài Bắc lần thứ 27 (TIMTOS) được tổ chức tại các Sảnh 1 và
3 ở TWTC cùng với các Sảnh 1 và 2 ở trung tâm triển lãm Taipei Nangang Exhibition Center
(TaiNEX), gồm các bộ phận chính có độ chính xác cao, máy móc và dây chuyền sản xuất
thông minh,cũng như các giải pháp sản xuất thông minh, giới thiệu tầm nhìn tương lai về
sản xuất và gia công kim loại. Bài báo của Ahmad Alshidiq.

T

riển lãm này thu hút hơn 7.511 khách quốc tế, tăng 2.3%
so với kỳ trước. Mười quốc gia có đông khách nhất
gồmTrung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc,
Thái Lan, Hoa Kỳ, Nga, Singapore, và Thổ Nhĩ Kỳ. TIMTOS năm
nay tiếp tục phá kỷ lục của chính mình với số lượng trưng bày
lớn nhất, số gian trưng bày nhiều nhất, và số người tham dự
đông nhất, trở thành triển lãm quốc tế chuyên nghiệp lớn nhất
ở Đài Loan. Với 1.230 công ty tham gia trưng bày cả trong
và ngoài nước, gồm 7000 gian hàng,TIMTOS giới thiệu các
đổi mới về dụng cụ cắt, sản phẩm, và công nghệ mới nhất.
Các quan chức chính phủ, kể cả chủ tịch cơ quan ROC (Đài Loan)
Tsai Ing-wen, Chủ tịch của Legislative Yuan Su Jia-chyuan,
các bộ trưởng Bộ Kinh Tế, Bộ Khoa Học và Công Nghệ, cũng
đến dự triển lãm để xem xét các sản phẩm mới nhất và cảm ơn

cống hiến của các nhà tổ chức, các công ty tham gia trưng bày
về nỗ lực không ngừng của họ trong nghiên cứu và phát triển.
Nơi thực hiện các hoạt động kinh doanh
Nhiều cuộc đối thoại kinh doanh, liên kết mạng và các cơ hội
được tổ chức trong cuộc triển lãm này. Nhiều công ty trưng
bày hài lòng về kết quả tham gia triển lãm. Công ty Chin Fong
được ca ngợi về các trưng bày dây chuyền sản xuất tạo hình
kim loại thông minh, tích hợp cánh tay robot, nền tảng đám mây
(dữ liệu) và giám sát từ xa. Họ nhận được các đơn hàng đến 20
máy trong bốn ngày triển lãm và các yêu cầu thông tin chi tiết từ
Việt Nam, Ấn Độ, Ai Cập, Nam Phi, Thụy Sĩ, Brasil, và Nhật Bản.
Mặt khác, tại TIMTOS lần này, SEYI giới thiệu giải pháp sản xuất
thông minh và các loại máy dập - ép khác nhau sử dụng trong
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ngành chế tạo xe hơi. Các đại diện của họ cho biết họ đã thiết
lập các tiếp xúc với bên mua từ tất cả các lục địa và nhận được
số yêu cầu thông tin sản phẩm nhiều hơn đến 20% so với triển
lãm năm ngoái. Hơn nữa, các đại diện từ công ty Excetek, nhà
chế tạo EDM, cho biết kết quả tham dự TIMTOS năm nay đã
vượt quá sự kỳ vọng ban đầu.
Sự thừa nhận đối với máy công cụ Đài Loan
TIMTOS còn chứng kiến nhu cầu rộng rãi từ khách nước ngoài
và các phương tiện truyền thông. Ví dụ, Một người Bồ Đào Nha
đăt mua trung tâm gia công 5 – trục và hơn 10 máy mài, máy
công cụ Đài Loan được công nhận rộng rãi trên thế giới về chất
lượng tốt và giá cả phải chăng. Một người Bỉ cho biết ông đã
đến thăm TIMTOS năm lần, và 80 tổng số máy móc tại công ty
của ông là được chế tạo tại Đài Loan.
Doanh nhân đến từ Ai Cập đặt mua hai trung tâm gia công
đứng, đánh giá cao hệ thống trưng bày và các dịch vụ do TIMTOS
cung cấp. Bên cạnh khách mua từ nước ngoài, giới truyền thông
quốc tế cũng ca ngợi máy công cụ Đài Loan và nhận thấy các
kỹ sư Đài Loan có nhiệm vụ đổi mới và ước muốn chuyển đổi
ngành chế tạo sang kỹ thuật số.
Tầm nhìn nhập khẩu sáng suốt
Cùng với các trưng bày và trao đổi kinh doanh được thực hiện
trong triển lãm, các nhà tổ chức còn đón tiếp các quan chức
hàng đầu đến từ Airbus, Bosch Rexroth, Dassault Systèmes,
Optomec và Siemens để chia sẻ quan điểm với họ về các xu
hướng mới nhất và các phát triển công nghệ. Ví dụ, COO của
tập đoàn DMG MORI nhấn mạnh giá trị của sản xuất theo công
nghệ in 3D, có thể sẽ được áp dụng trong toàn bộ quy trình sản
xuất từ thiết kế, chế tạo, cho đến logistics.
Khi thảo luận về chủ đề cuộc cách mạng trong chế tạo xe
hơi, giám đốc khu vực của ABB cho biết sản xuất thông minh
sẽ không thay thế công nhân, thay vào đó sẽ giải quyết các vấn
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đề trong dây chuyền sản xuất, tự động hóa các động tác lặp lại
nhiều lần, và cho phép người lao động không phải lặp lại các
động tác một cách máy móc.
Ngoài ra, còn có 101 cuộc gặp gỡ về mua bán, được tổ chức
trong suốt triển lãm, người mua đến từ 22 quốc gia, Đức, Canada,
Hà Lan, Italy, Mexico, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ấn Độ, với
46 công ty địa phương, mở ra hàng loạt các cơ hội kinh doanh.
Triển lãm TIMTOS lần tới sẽ được tổ chức vào năm 2021 được
kỳ vọng trưng bày hàng hóa từ khắp thế giới, giới thiệu các sản
phẩm và máy cắt gọt mới nhất. Để biết thêm thông tin, xin đến:
www.timtos.com.tw.
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Công ty Behringer: HBE 3D Series
Công ty Behringer đã mở rộng các năng lực cưa 3D của
mình bằng cách chuyển các phương pháp đã chứng minh
sang HBE series để bao quát mọi ứng dụng sản xuất cắt
phụ gia thực tế. Với các model khả dụng mới của HBE
3D series, mọi kích thước tám in đều có thể được xử lý.
Một khoảng rộng các năng lực trở nên khả dụng, cho
phép tích hợp hiệu quả vào quy trình sản xuất. Phạm vi
sản phẩm bao gồm các hệ thống bán tự động và cả các
hệ thống tự động hoàn toàn. Các tính năng quen thuộc
như kiểm soát áp suất cắt và hệ thống giám sát độ lệch
lưỡi cưa sẽ cung cấp kết quả cắt có độ chính xác cao cho
nhiều loại vật liệu.

Công ty Bystronic: thiết bị cắt laser ByStar Fiber
công suất 12 Kilowatts
ByStar Fiber của công ty Bystronic được tăng cường với
laser 12 kilowatt và chức năng mới là “BeamShaper”
(định dạng chùm tia). Với laser 12 kilowatt, tốc độ cắt
của ByStar Fiber tăng thêm trung bình đến 20% (khi cắt
laser với nitrogen) so với nguồn laser 10 kilowatt cũ. Bên
cạnh khả năng cung cấp tốc độ cao hơn, đầu cắt mới
được thiết kế bảo đảm chất lượng cắt ổn định trên các
tấm dày đến 30 mm. Bystronic còn giảm số lượng các
bộ phận và tăng cường các chức năng kỹ thuật quan
trọng bên trong đầu cắt. Thiết kế mới này còn cho phép
giảm chi phí vận hành và bảo trì do công nghệ tích hợp
này được bảo vệ tốt hơn trước các nguy cơ ô nhiễm,
chẳng hạn từ bụi cắt.
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Công ty Sandvik Coromant: Giải pháp CoroBore BC
CoroBore BC (Boring Combination) của công ty Sandvik
Coromant gồm một khoảng các giải pháp với các dụng
cụ của TailorMade cho các ứng dụng khối lượng lớn. Sử
dụng CoroBore BC, có thể thực thi các nguyên công khác
nhau như gia công bán tinh và vạt góc chỉ với một dụng
cụ. Nhà sản xuất xác lập lợi ích bao gồm các lĩnh vực sản
xuất xe hơi, kỹ thuật tổng quát, và trang thiết bị xây dựng.
CoroBore BC cung cấp phương pháp nhanh và dễ dàng
khi các dụng cụ tiêu chuẩn không đáp ứng các yêu cầu
chuyên biệt, trong khi chi phí và thời điểm gia hàng bị giới
hạn. Quy trình này khá nhanh, khi nhân viên của Sandvik
Coromant sử dụng chương trình trực tuyến tạo ra dụng
cụ một cách tự động và cung cấp thông tin về chi phí và
thời hạn giao hàng.

Walter AG: dao phay M2127 PCD
Dao phay mặt đầu M2127 PCD của công ty này được thiết
kế chuyên biệt cho các ứng dụng tốc độ cao và thích hợp
để gia công tinh và thô nhôm đến 10 mm). Đây còn là loại
dao lý tưởng để phay phôi thô (chẳng hạn, khối block động
cơ bằng nhôm đúc) và gia công tinh các chi tiết kim loại
kép. Thiết kế gọn và các bộ phận làm lệch phôi cắt là các
đặc tính mới chuyên biệt của loại dao này. Bề mặt kín và bộ
bẻ phôi dễ tháo lắp cho phép bẻ phôi theo một phía, tách
ra xa phôi đang gia công. Điều này bảo đảm chất lượng
gia công cao có độ tin cậy
cao do giảm rõ rệt số phôi
trên một chi tiết gia công.
Chất làm nguội được dẫn
trực tiếp vào lưỡi cắt. Dao
phay M2127 PCD cho
phép lắp các mảnh chắp
tiêu chuẩn, ứng với các
ứng dụng cụ thể mà không
cần thay dao và tính khả
dụng dồi dào của các loại
mảnh chắp cho phép giảm chi
phí lưu kho.
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Công ty Hexagon: ATS600 Scanning Laser Tracker – bộ
theo vết quét laser
Bộ phận sản xuất thông minh của Hexagon vừa giới thiệu
dòng máy dò theo vết laser, ký hiệu là Leica Absolute Tracker
ATS600. Sản phẩm này đưa ra phương pháp mới về dò
tìm theo vết laser để đo đạc, với mục tiêu giảm bớt quét
laser trực tiếp từ bộ theo vết laser. Thiết bị ATS600 có thể
quét bề mặt độ chính xác đo đạc từ khoảng cách đến 60 m
không cần phun, thiết bị phản xạ, hoặc các đầu dò. Thiết bị
ATS600 cung cấp độ chính xác cao theo yêu cầu bằng các
ứng dụng đo lường có mục tiêu, tập trung chủ yếu vào khả
năng đo và tốc độ xử lý. Khó khăn trước đây về khả năng
với tới các khu vực, hiện nay được đo một cách đơn giản
mà không cần tái định vị bộ dò theo vết, trong khi các bề
mặt trước đây phải tốn nhiều giờ để quét thủ công thì hiện
tại đã được số hóa và chỉ tốn vài phút.

Công ty Horn: bộ gá dao gia công trên máy Tornos
Multiswiss
Công ty Horn mở rộng hệ thống dao theo module của mình
sang các máy đa trục chính Tornos trong loạt MultiSwiss
series, cho phép người dùng có thể thực thi các nguyên
công tiện, gia công rãnh và tiện chép hình trong các vị trí
gia công 1 – 5 hoặc 1 – 7. Sự định vị dao cắt linh hoạt này
là nhờ thiết kế theo module của hệ thống dao cắt. Bộ cấp
chất làm nguội bên trong hoặc được chuyên biệt hóa bảo
đảm làm nguội trực tiếp tại điểm cắt. Công ty Horn còn
phát triển bộ hộc dao đặc biệt, có thể giữ đến 105 dao kiểu
Supermini ở vị trí sẵn sàng gia công. Thiết kế đặc biệt cho
máy MultiSwiss 6x16, hộc dao này cho phép người dùng
tăng số lượng dao để gia công mặt cuối từ 2 đến 3.

Công ty Hypertherm: Bộ vật tư tiêu hao dùng cho các hệ
thống cắt XPR
Công ty Hypertherm vận chuyển bộ vật tư tiêu hao mới cho
hệ thống cắt XPR X-Definition Plasma của họ. Các bộ vật tư
tiêu hao mới này khả dụng có hoặc không có mỏ đốt dùng
cho các ứng dụng cắt thép C thấp và hợp kim không chứa
sắt. Bộ này gồm nhiều loại vật tư tiêu hao cho phép cắt với
các cường độ dòng điện khác nhau, sử dụng mọi kiểu xử lý
khí gas được các hệ thống XPR170 và XPR300 hỗ trợ. Vật
tư tiêu hao gồm vài công nghệ mới đang chờ bằng sáng chế
cho phép cải thiện tuổi thọ vật tư tiêu hao và chất lượng cắt.
Bằng cách giảm tác động của các sai số dòng điện, bộ vật
tư tiêu hao XPR ít nhất có thể lâu hơn gấp ba lần so với các
hệ thống thuộc thế hệ cũ.

Công ty Tungaloy: Thiết kế khoan sâu Deep Tri - Drill
mới
Công ty Tungaloy giới thiệu thiết kế mũi khoan mới trong
DeepTri-Drill series của họ để tối ưu hóa khoan các lỗ xiên
trong quá trình tạo lỗ sâu. Lỗ sâu là nguyên công rất khó
ở xưởng cơ khí, một trong các quá trình thách thức cao
nhất là khoan các kênh dẫn nước làm nguội giao cắt nhau
trong các đế khuôn phun (tạo hình chất dẻo). Các quy trình
này trước đây sử dụng loại mũi khoan sâu chuyên dùng
DeepTri-Drills, nhưng hiện nay công ty Tungaloy mới đưa
ra các đường kính thông dụng nhất thuộc dòng mũi khoan
DeepTri-Drill. Loại DeepTri-Drill khoan các lỗ xiên được
trang bị thêm một cặp đệm dẫn hướng đặt dọc theo thân
mũi khoan, cung cấp giá đỡ an toàn cho mũi khoan khi đi
xiên qua lỗ đường kính lớn.
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Công ty ISCAR: Dao phay mặt đầu ECY-S5
ISCAR giới thiệu họ ECY-S5 – dao phay mặt đầu carbides
nguyên khối để phay thép không gỉ loại austenite, duplex,
đúc, và hóa bền bằng pha thứ hai (PH) (ứng dụng ISO nhóm
M). Dao phay mặt đầu ECY-S5 thích hợp cho một khoảng
rộng các nguyên công phay, từ phay thô đến tinh, gồm cả
phay xoắn. Loại dao phay này có thiết kế đang chờ cấp
bằng sáng chế, làm giảm tốc độ mòn và cải thiện rõ rệt tuổi
thọ dao, năm rãnh thoát phôi với các bước góc khác nhau,
các phần xoắn khác nhau và hình dạng lõi côn góp phần
loại bỏ phôi cắt tốt hơn. Kết hợp lớp tráng phủ AlTiCrSiN
PVD với IC08, tạo ra tính chống mài mòn rất cao, có cấp
độ grade IC608.

Công ty Mapal: TTD-Tritan
Công ty MAPAL giới thiệu dụng cụ TTD-Tritan, loại mũi
khoan với dạng hình học Tritan cải thiện tính gia công theo
hướng kinh tế, độ chính xác, và hiệu suất. Trên TTD-Tritan,
đầu dao và cán dao liên kết qua lớp ngăn Hirth. Nối kết này
cho phép dễ dàng thao tác và rất bền vững, do đó toàn bộ
mũi khoan này đạt đến mức tương đương carbides nguyên
khối. Ngoài ra, điều này còn bảo đảm truyền moment xoắn
tốt nhất với sự thay đổi đồng thời và độ chính xác hướng
kính. TTD-Tritan được định tâm một cách tối ưu thông qua
đỉnh mũi khoan và bảo đảm độ tròn rất tốt.
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Công ty LVD: Tùy chọn tự động hóa cho các máy cắt
Phoenix Large-Format Fiber Lasers
Công ty LVD Company đưa ra các máy cắt laser tự động
hóa cỡ lớn mới Phoenix FL4020 và Phoenix FL6020 gồm
cả các tùy chọn gồm hệ thống tải/dỡ tải tự động và khoảng
các giải pháp Compact Tower (CT-L) cho thiết bị Phoenix
FL4020. Các hệ thống tự động hóa linh hoạt này duy trì
bước tiến với chế độ cắt tốc độ cao của Phoenix laser và
giảm sự thao tác vật liệu và thời gian chuẩn bị để tối đa hóa
năng suất máy. Chúng còn hỗ trợ chế độ xử lý hoàn toàn tự
động. Hệ thống tải/dỡ tải khả dụng trên các thiết bị Phoenix
fiber laser 4020 và 6020 xử lý các tấm cỡ 4000 x 2000 mm
(Phoenix FL4020) và 6000 x 2000 mm (Phoenix FL6020)
với chiều dày vật liệu từ 0.8 đến 25 mm. Hệ thống này cung
cấp chu kỳ xử lý nhanh, hoàn tất tải và dỡ tải chỉ 65 giây với
Phoenix FL4020 và 90 giây với Phoenix FL6020.

Công ty Renishaw: lớp đệm mã hóa RKLC
Lớp nền của Renishaw có lớp đệm mã hóa thích ứng với
hành vi nhiệt của lớp nền phía dưới. Lớp đệm mã hóa RKLC
là dải thép không rỉ rộng 6 mm và dày 0.15 mm. Dải mỏng
này cho phép lớp đệm, khi được lắp cố định vào trục máy,
tương hợp với hệ số giãn nở nhiệt (CTE) của lớp nền máy.
Lớp đệm RKLC hẹp 6mm giúp dễ dàng lắp đặt trong các
ứng dụng có không gian chật hẹp các tính năng khác bao
gồm Thiết kế dải thép không rỉ đã được chứng minh là
miễn nhiễm với các dung môi, hai tùy chọn bước dải đệm
(20 μm và 40 μm), hai cấp chính xác khả dụng (±5 μm/m
và ±15 μm/m), và tính dễ cuộn lại để dễ dàng lưu giữ và
thuận tiện khi cắt theo chiều dài.
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THIÊN NHIÊN TẠO NÊN
NHỮNG CẤU TRÚC HOÀN HẢO.
VỚI “GRIDLINE”, CHÚNG TÔI ĐÃ MANG
CẤU TRÚC NÀY VÀO SẢN XUẤT HÀNG LOẠT.

Tìm hiểu dãy sản phẩm thương hiệu Garant với cấu trúc “Gridline”:
ɾ Hệ thống lưới thống nhất: Tạo điều kiện lập kế hoạch hoàn hảo dựa trên nguyên tắc mô đun.
ɾ Mô-đun đầy đủ: kết hợp linh hoạt và tùy chọn mở rộng.
ɾ Hiệu quả và tính hữu dụng cao nhất: Sáng tạo trong từng chi tiết để nâng cao hiệu quả và quy trình làm việc.
www.garant-tools.com

Công nghệ cắt laser
thông minh
Công nghệ hàng đầu và bí quyết. BySmart Fiber từ Bystronic cung
cấp hiệu suất cắt vượt trội cho một loạt các ứng dụng. Công nghệ
cắt laser sợi là cơ hội để bạn thực hiện quy trình cắt nhanh chóng.
Giờ đây đã có công suất lên tới 6 kilowatt.
Cắt | Chấn | Tự động hóa
bystronic.com

Visit us at MTA Vietnam 2019 in Ho Chi Minh,
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