P³yty i oprawy s³upowe z w³ókna wêglowego
Innowacyjne

Zalety
L¿ejsze od aluminium
T³umi¹ce drgania
Wyd³u¿enie cieplne bliskie zera
Stabilne wymiarowo
Odporne na wysokie temperatury

Innowacyjna precyzja

2 Obszar

zastosowañ

Wêglowe obudowy s³upowe (zg³oszenie patentowe) do najprecyzyjniejszych zastosowañ wykrawania lub do
wysokich czêstotliwoœci skoków. Odpowiednie do produkcji przedmiotów z takich materia³ów jak aluminium,
miedŸ, tworzywo sztuczne, stal, folie ceramiczne; o gruboœciach do ok. 0,8 mm w zale¿noœci od
wytrzyma³oœci obrabianego materia³u (Obci¹¿enie œciskaj¹ce ok. 0.5 N/mm2). W zastosowaniach z
wysokimi punktowymi naciskami powierzchniowymi nale¿y zawsze stosowaæ hartowane p³yty naciskowe.
Obrobione p³yty do budowy form, maszyn i przyrz¹dów.

Wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie
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WÊGIEL

1,65

1‘600

135‘000

19‘000

1,2

Stop aluminium (3.4365)

2,78

450

72‘000

28‘000

min 5

Stal wêglowa (1.1730 / C45)

7,85

735

210‘000

81‘000

min 14

Materia³

Wyd³u¿enie
przy zerwaniu
%

Masa w³aœciwa
kg/dm3

Dane techniczne

Porównanie kosztów Stal C45 - Aluminium - Wêgiel
C45

Aluminium

Wêgiel

Materia³ (Koszt p³yt)

100%

175%

490%

Obróbka wg rysunku

100%

94%

162%

Koszt ca³kowity

100%

107%

212%

Zalety p³yt wzglêdnie obudów s³upowych z w³ókna wêglowego
Mniejsza masa w³aœciwa: 1.65 kg/dm3
T³umienie drgañ przy wy¿szych czêstotliwoœciach skoków (20 Hz)
Jednostka Herz okreœla liczbê skoków na sekundê.
1 Hz = 1 skok na sekundê. Wielkoœæ drgañ dla obudowy s³upowej z w³ókna
wêglowego przy 20 Hz osi¹ga wartoœæ 0,001 - 0,002 mm a odpowiednio dla
obudowy s³upowej ze stali 0,03 mm.
Wyd³u¿enie cieplne bliskie zeru. Wyd³u¿enie cieplne w³ókna wêglowego po
ogrzaniu do temperatury 300° C dla d³ugoœci 500 mm wynosi ok. 0,003mm.
Materia³ jest stabilny wymiarowo nawet po wielu latach.
Odpornoœæ temperaturowa w zale¿noœci od wykonania do 150° C wzglêdnie
do 400° C dla obci¹¿enia trwa³ego.
Przyk³ad obudowy s³upowej z wêgla

Mo¿liwoœci dostawy p³yt wzglêdnie opraw s³upowych z w³ókna wêglowego
Znormalizowane gruboœci p³yt 32, 40, 46, 52, 60 oraz 80 mm. Gruboœci
specjalne na zapytanie.
Aktualne maks. wymiary: 2500 mm x 1500 mm x 500 mm (D³. x Szer. x Wys.).
Powierzchnie okreœlaj¹ce gruboœæ - szlifowane +/- 0.01mm, powierzchnie
boczne frezowane na oko³o.
Powierzchnie okr. gruboœæ - prasowane +/- 0.2 mm, powierzchnie boczne
ciête.
P³yty wg rysunku klienta wykonane na gotowo. W przypadku opraw
s³upowych wraz z monta¿em elementów prowadz¹cych.
Materia³ standardowy o wytrzyma³oœci wg tablicy.
Materia³ specjalny o wy¿szej wytrzyma³oœci na zapytanie.
Wykonania do temperatury pracy ci¹g³ej do 150° C wzglêdnie do 400° C (bez
prowadzenia), na zapytanie z pow³ok¹ do 250°C pracy ci¹g³ej.
Obci¹¿one miejsca styku powinny byæ chronione / wzmocnione wk³adkami
metalowymi. W ten sposób zapobiega siê p³yty z w³ókna wêglowego przed
uszkodzeniami na skutek oddzia³ywañ mechanicznych np. kontaktem z
zderzakami lub przyrz¹dami mocuj¹cymi.
Miejsca / punkty musz¹ zostaæ zdefiniowane na rysunku.

Uwaga:
Zastosowanie p³yt z w³ókna wêglowego firmy
AGATHON do budowy obudów s³upowych nie
narusza patentu!
Do obróbki w³ókna wêglowego konieczne jest
zastosowanie specjalnych obrabiarek (Py³
wêglowy powoduje uszkodzenia obrabiarek
konwencjonalnych). Z tego wzglêdu zalecamy
zakup p³yt obrobionych zgodnie z Pañstwa
rysunkiem.

W³ókno wêglowe -150°C
P³yty znormalizowane nieobrobione ok. 3 do 4 tygodni
P³yty znormalizowane obrobione zgodnie z rysunkiem ok. 5-6 tygodni
Wymiary specjalne ok. 7-9 tygodni
W³ókno wêglowe - 400°C
Wymiary specjalne ok. 7-9 tygodni

Wymiary
Górna p³yta 720 mm x 120 mm x 30 mm
Dolna p³yta 720 mm x 320 mm x 60 mm
Prowadzenie
4 wa³eczkowe zespo³y prowadz¹ce
d1 = 25 mm
Masa
Wraz z zespo³ami prowadz¹cymi
ok. 28 kg

Przyk³ad zastosowania
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W³os

Wykrawane otwory o œrednicy 0,05 mm
Prasa do wykrawania z 4 jednostkami pneumatycznymi

Otwory o œrednicy 0,05 mm
wykonane laserem

Osoba kontaktowa w pobli¿u
Pañstwa:
http://www.agathon.ch/en/standardparts/agencies/agencies.asp

AGATHON AG, Normalien

Przedstawicielstwo w Polsce:

CH-4503 SOLOTHURN
SWITZERLAND
Tel +41 (0)32 617 4501 (CH)
Tel +41 (0)32 617 4502 (export)
Fax +41 (0)32 617 4701
normalien@agathon.ch
www.agathon.ch

E-mail: meftech@onet.pl
Internet: www.meftech.com.pl
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Porównanie wielkoœci z ludzkim w³osem

