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Kalýplama Proseslerini Daha Kàrlý Yapmak Ýstemez misiniz?

Aþaðýda görülen bakýr rengindeki çubuklara isobar denir. Ýsobarlar süper ýsý iletkeni olarak bilinmektedir. Isý 

kaynaðýndan aldýðý ýsýyý tüm yüzey boyunca yayarak kalýp içinde uniform ýsý daðýlýmý saðlamaktadýr. Isýl iletkenliði 

artýran ve ýsý daðýtan mekanizmalar  kalýplarda çok önemli faydalar 

saðlamaktadýr. Ýsobar  yardýmýyla kalýp  yüzeyi ile merkezi optimum 

kalýplama sýcaklýðýnda tutulmaktadýr.

Ýsobar bir ucundan aldýðý ýsýyý tüm çubuða uniform ve hýzlý bir þekilde yayarak üretimde minumum %10 oranýnda 

artýþ saðlamaktadýr. Maçanýn çalýþan yüzeyi boyunca oluþan sýcaklýk gradyeni neredeyse düz bir çizgi oluþturur ve 

bu þekilde enerji tüketiminden tasarruf saðlanýr. Isobar teknolojisi çalýþmakta var olan kalýplara veya maçalara hiçbir 

ek donanýma ( kablo herhangi bir baðlantý ) gerek duymadan monte edilebilir. Ayrýca isobarlar yardýmýyla üretilen 

ýsýtýcý plakalar ile kalýp daha az sürede homojen bir þekilde ýsýtýlmaktadýr. Ayrýca rezistanslar arýza yaptýðýnda isobarlar 

sayesinde üretim kesintisiz devam edebilir.

Standart isobarlar Ø2mm' den Ø30mm'e kadar ve boylarý 50 mm' den 320mm' ye kadar , ayrýca müþteri isteklerine 

göre istenen çap ve boylarda üretebilmektedir. Kalýp içine yerleþtirilen isobarlar kalýp çalýþtýðý sürece 

çalýþabilmektedir. Bu teknoloji özellikle kauçuk ve termoset plastiklerin kalýplama iþlemlerinde 

kullanýlmaktadýr.Yüksek miktarda enerji transfer edilmesine raðmen isobar uçlarý arasýndaki sýcaklýk farký  ±1 °C  

toleranslarýndadýr.

Ýsobarýn Kalýplarda Saðladýðý Faydalar ;

3 Ürün kalitesi artar,  hurda oranlarý düþer , 

3  Kalýp sýcaklýðý uniform hale gelir , kalýp sabit sýcaklýk seviyesi artar 

3  Sýcaklýk farklarýndan oluþan hatalar önlenir, 

3  Set up zamanlarý düþer ,  ürün imalat süresi azalýr, 

3  Ürün maliyeti azalýr , enerji tasarrufu saðlanýr 

Kaynak : www.ironft.com

Ýsobar ile üretilmiþ kauçuk bir malzeme sýcaklýk da
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MOLDWIZARD Plastik Enjeksiyon Kalýp Sihirbazý 
Bir plastik enjeksiyon kalýbý yapým aþamalarýný adým adým içinde barýndýran Unigraphics fonksiyonlar grubudur. 

Dünyada ve Türkiye'de baþarýsý kanýtlanmýþ bir üründür. 

Türkiye'de 40'tan fazla kalýp firmasý, bu ürünü kullanmaktadýr. Kalýp hazýrlama süresi, ürünü kullanan firmalarda 10 kat 

kýsalmýþtýr. 

Moldwizard, baþlýca þu yetenekleri sunar: 

·• Çekme paylarý verilmesi 

• Kalýp ayýrma hattýnýn otomatik ya da 

manuel olarak bulunmasý 

• Kalýp ayýrma yüzeyi oluþturulmasý 

• Hazýr standart kalýp setlerinin sisteme 

standart olarak eklenmesi 

• Standart kalýp elemanlarý kütüphanesi 

• Hazýr maça mekanizmalarý 

• Geçiþ ünitesi 

• Çalýþtýrýcý ünite 

• Geçme model eklenmesi 

• Soðutma kanallarý 

• Elektrod hazýrlama 

• Parça listesi 

• Otomatik teknik resim

Kaynak: http://www.bogaziciyazilim.com

Progressýve Die WIZARD 
Prograsif sac kalýp üretenler için geliþtirilmiþtir ve gerekli 

otomasyonu saðlar. Kalýplamaya söz konusu olacak 

ürün, Unigraphics Sheet Metal modülünde tasarlanmýþ 

ya da Unigraphics CAD modülünde modellenmiþ olabilir. 

Bu model, baþka bir programdan gelse bile, prograsif 

kalýp sihirbazýnýn nesne tanýma özelliði sayesinde, bu tür 

geometrilere otomatik olarak Unigraphics Sheet Metal 

modülünde yapýlmýþ gibi parametre kazandýracaktýr. 

Progressive Die Wizard, baþlýca þu yetenekleri sunar: 

·• Bant tasarýmý 

·• Hurda malzeme tasarýmý 

·• Bant simülasyonu 

• Kuvvetlerin hesaplanmasý 

• Hazýr standart kalýp setlerinin otomatik olarak eklenmesi 

• Kesme bükme aparatlarýnýn kalýba eklenmesi 

• Standart parça kütüphanesi 

• Otomatik teknik resim hazýrlanmasý 
Kaynak: http://www.bogaziciyazilim.com
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Hareket Analizi Ýçin Çözüm 

Unigraphics'in hareket analizleri için çözüm aracý olarak 

iþlev gören Mekanizma modülü, sanal prototipi olan 

mekanizmalarýn çalýþtýrýlmasýný saðlar. Bu modül, 

Unigraphics'in Modelleme modülüyle iliþkilidir. Modelin 

geometrik özellikleri deðiþtiðinde, önceden hazýrlanmýþ 

mekanik analiz de otomatik olarak deðiþecektir. 

Unigraphics Mekanizma modülüyle, en karmaþýk 

mekanizmalar bile çözülebilir. Bu modül, statik, kinematik ve kinetik (dinamik) simülasyonlarý destekler. 

Mekanizma modülü, sanal prototipe baðlantý elemanlarý atayabilir. Yaylarý tanýmlayabilir; piston mekanizmalarýný 

yerleþtirebilir; hareketlendirici elemanlar ile kuvvet ve tork gibi hareket etkenlerini tanýtabilir. Ayrýca, yerçekimi 

kuvvetine göre nesnelerin serbest hareketlerini görmeyi saðlar. Montaj elemanlarý arasýnda çakýþma analizi 

yapýlmasýna izin verir. Hareket simulasyonu tamamlanan mekanizmalarýn, sonradan gösterilmek üzere MPEG 

dosyalarýný hazýrlar. 

Kaynak: http://www.bogaziciyazilim.com

Standart ve güçlü perçinler: 

MS 60 ve Titgemeyer Ýþlem Kontrol Sistemi Ýle En Yüksek Ýþlem Güvenliði

Perçinin, otomobillerin ve uçaklarýn endüstriyel üretiminde ve diðer bazý önemli teknolojilerde kullanýmý,  hafif ve 

karma yapýlara olanak tanýmayan geleneksek baðlama teknolojilerinin yerini almaktadýr. Perçinlemenin bir diðer 

avantajý, sonraki safhalarda problemlerin ortaya çýkmasýný engelleyecek mükemmel iþlem güvenliðine sahip 

olmasýdýr. Hava yastýklarý veya otomobil koltuklarý gibi birçok uygulama ve ürünler yaygýn belge iþlem 

(dökümantasyon) gerektirmektedir. Titgemeyer iþlem kontrol sistemleri, üreticilerin, gizli perçinleri, kilit halkalý 

civatalarý, iþleme civatalarý ve gizli perçin somunlarýný sorunsuz olarak 

baðlamalarýný ve baðlama sürecinin %100 güvenilirlikle belgelenmesini 

olanaklý kýlar. Titgemeyer kontrol sistemi, hidropnömatik araçlara entegre 

edilebilir veya seri üretimde kullanýlan bir perçinleme biriminde otomatik 

üretimle birlikte kullanýlabilir.

Gereçler, perçinleme iþleminin ilgili bütün paramatrelerinin kadedilip 

çözümlendiði bir analiz cihasýza baðlanýr. Belgelenen baðlama süreçleri PC'de ya 

da bir lap-top'ta görüntülenebilir. Bu, yeni teknolojilerin ve deneyimlerin 

teknisyenlere ulaþmasýný saðlar. Sistem ayný zamanda, gerekli güvenliðin 

yaný sýra, daha sonra pahalýya mal olacak yeniden çalýþtýrmayý ve ürün 

problemlerinden doðacak zararlar için tazminat ödeme 

zorunluluðunu ortadan kaldýracaðýndan, büyük oranda tasarruf 

imkaný da sunmaktadýr. 

Kaynak : Titgemeyer juergenwentzel@titgemeyer.com
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