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Biz nereden geliyoruz:

München

Peißenberg

Biel
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100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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OEM Gelişmeler / gerçekleştirilmiş projeler:

1995 1997 2002

2008

3M Espe
DFM

Starrag Heckert 
Dixieland

3M Espe
LAVA CNC 500

EOS
MAX 600

t

1996 1998

EOS
S700

P700

3M Espe
LAVAFORM

2004

2007

Starrag Heckert 
STC100

Starrag Heckert 
STC100 HD

22.01.2017

2010

2011

WiWeb
PM3

2012

2013/2014

ZFX/Zimmer 

Dental
Inhouse 5x
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100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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PRIMACON 

Kabiliyetler

Geliştirme & OEM

Ortaklar için araştırma

Mikro Hassasiyetli-

Makine yapımı

4

100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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 µm-aralığında randımanlı mikro işleme için sizin ortağınız: 

= freze, delme, taşlama, gravür yapma, meneviş yapma

 Fikirden üretime kadar sizin ortağınız

= Biz bütün süreçler sağlarız

 Müşteriye özel Makine çözümleri

= Diğerlerin durduğu yerde biz devam ederiz

Biz kimiz:

100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi



www.primacon.com

Mikrozerspanung von Klein- und Kleinstformen mit 100.000 rpm

Etki eden ana Sebepleri
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Küçük ve Mikro formlar

a)

b)

c)

100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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Yeni kesici 
malzemeler

Yeni imalat-
teknojileri

Yeni
Geometriler
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100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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Yüksek ısı dayanıklığı

Yüksek sertlik

Yüksek aşınma dayanıklığı 

Yüksek tokluk ve eğilme dayanıklığı

CVD (Chemical Vapor Deposition), Elmas , PKD, 
CBN, seramik kesici takım malzemeleri

Yeni kesici takım malzemeleri

100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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Yeni Freze stratejileri/CAM çözümleri

Yüksek dinamik/ilerleme hızı

Daha yüksek kesim hızları

Yüksek basınçlı soğutma sistemleri                                         
(140bar)

Yüksek talaş kaldırma oranı/yapılabilirliği

Yeni imalat teknolojileri

100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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İçten soğutma kanallı takımlar < 0,5mm

Yeni takım geometrileri (Pikopuls teknolojisi, 

negatif  kesme açısı,…)

Çok fonksiyonlu takımlar (örn. Eco Cut, 

Flying Cutting- Tools, …)

Kombine edilmiş kesici takım 
malzemeleri

Kaplamaya rağmen düşük kesici 
kenar yuvarlaklaştırılması

yeni Geometriler
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Kaynak: Dortmund Üniversitesi, Talaşlı imalat Enstitüsü ISF

100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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Takım için zorluklar:

 CFRP / CTP ve kevlar yapıların İşlemesi

 Havacılık- ve Otomotiv sanayisi

 Malzeme:  CFRP / CTP / Kevlar
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100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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Takım için zorluklar:

Konvansiyonel takım Özel olarak geliştirilmiş takım
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100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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Yüksek devir sayısı, en iyi dinamiklik

düşük Senkron- /Asenkron hataları

Daha güvenilir sabit konumda 

düşük termik sapma

termik dayanıklık

HSK-arayüz ile sağlam hava yataklı Takım-Motor mili

100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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 Saat platini ve diğer Parçalar

 Saat endüstrisi

 Malzeme: CuNi7 Zn39 Pb2 Mn3
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Mile olan zorluklar:
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100.000 rpm ile küçük ve mikro formların mikro talaşlanması100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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Kalite:      Deliklerin pozisyon doğruluğu < 3 µm                                          

Çep derinliklerin toleransı <  6 µm

Yüzey pürüzlülüğü Ra 0,4

İşleme süresi: < 40 dak. Ön- ve arka yüzü işleme için

Bağlama: 16 platinlerin otomatizasyon ile çoklu bağlaması

Müşteri talebi :
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100.000 rpm ile küçük ve mikro formların mikro talaşlanması100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi



www.primacon.com

Mikrozerspanung von Klein- und Kleinstformen mit 100.000 rpm

 Freze mili: 80.000 rpm Hava yatağı ile 

 İşleme süresi: 24 dakika

 Posizyon toleransı: 2 µm

 Cep derinlikleri: 3 µm

 Yüzey pürüzlüğü: Ra < 0,2 

Netice:
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100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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Yeni 
konstrüksiyon 
malzemeleri

Yeni Kinematik

Modern ayar 
tekniği
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100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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Yüksek statik rijitliği

Yüksek dinmaik rijitliği

Daha iyi titreşimi emme özellikleri

Yüksek termal stabilite

Daha iyi sistem rijitliği

Yeni konstrüksiyon malzemeleri

100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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Sıfır noktası C ve B eksenin 
merkezindedir 

Az dengeleme hareketler

Hidrolik ağırlık dengeleme

Birlikte eğilen punta başlığı/ Dönme 
ekseni, ….

Bundan dolayı daha yüksek 
randıman

yeni Kinematik

100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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Doğrudan tahrikli/ Yüksek dinamikli
tork teknolojisi

Doğrudan Devir sayı ve yatak 
kontrolu

Çok kademeli kaskad kontrol ünitesi

HSC- Filtre teknolojisi

Bundan dolayı çok kesin ve yüksek 
dinamikli 5-Eksen- İşlemesi

Yenilikçi kontrol mühendisliği

100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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Makine için olan zorlukları:
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Küçük / mikro formu

100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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 Freze mili: 100.000 rpm Hava yatağa ile

 Takım çapı: 0,1 mm

 İşleme süresi: 6,5 saat

 Şekil ve konum toleransı : 2 µm

 Yüzey pürüzlüğü: Ra < 0,2 

Netiçe:
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500 µm

100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi
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Dikkatiniz için
Teşekkürler !

PRIMACON-Ekibiniz
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100.000 dev./dak. ile küçük ve mikro formların mikro işlenmesi


