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Parçanın yeniden sıkıştırılmasına  
gerek yok – Hassasiyet ve verimde artış

EA-520

Her konumda maksimum kararlılık: Tablanın tahrik tarafıyla birlikte karşı ya-
tak da sıkıştırılıyor. Bu sayede, hassasiyete olumsuz bir etkisi olmaksızın, 
ortanın dışında da büyük aletler ve yüksek ilerleme hareketleriyle çalışılabi-
liyor. Resimler: pL LEHMANN

pL LEHMANN döner tablayla donatılmış Mazak işleme merkezi, 
pnömatik ürün üreticisinin çevrim sürelerini yüzde 30 oranında 
azalttı.

pL LEHMANN EA-520 döner tabla.

SMC Pneumatik GmbH, 3 eksenli işleme merkezi Mazak 
VC 530C’yi İsviçreli üretici firma pL LEHMANN’nın EA 520 
model CNC döner tablasıyla kombine ederek yüksek bir ve-
rimliliğe ve hassasiyette belirgin bir artışa ulaştı. İsteğe göre 
uyarlanmış elektrikli ve pnömatik otomasyon çözümleri ala-
nında uzman firma bu sayede, aynı anda sekiz iş parçasına 
kadar parçayı sıkıştırabiliyor ve parçaların işlenmesini en faz-
la iki sıkıştırma işlemiyle sonlandırabiliyor.

Japon SMC Grubu’na ait olan Egelsbach merkezli SMC 
Pneumatik GmbH, elektrikli ve pnömatik otomasyon çözüm-
leri tasarlayan, üreten ve tedarik eden bir firma. Japonya men-
şei SMC ürünlerinin satışının yanı sıra Alman müşteriler için özel 
çözümlerin geliştirilmesi ve üretimi SMC Almanya için bir diğer 
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SMC silindir serilerinden küçük bir seçki  
Resimler: SMC

«3+1» çözümünün uygun bir çözüm olduğunu gösteren baş-
ka etkenler de söz konusu. Örneğin, 4 eksenli makineler, genelde 
daha çok yer tutuyor ve daha fazla enerji tüketiyor. Özellikle de 
makinelerini ilk ya da daha üst katlarda kurmak isteyen firmalar 
için 3+1 çözümünün sunduğu ağırlık avantajı da önemli bir etken.

DMG tezgahını sonradan bir pL LEHMANN döner tablasıyla 
donatmış IVO Oesterle NC-CNC Technik Vertriebs GmbH firma-
sıyla ortaklaşa gerçekleştirilen, yoğun bir somut gereksinimler 
analizi sonrasında, pL LEHMANN EA 520 döner tablasının satın 
alınmasına karar verildi. İsviçreli döner tabla üreticisi pL LEH-
MANN’ın 20 yılı aşkın bir süredir Almanya’daki satış ortağı olan 
IVO Oesterle firması, ayrıca buradaki müşteri hizmetini de üst-
leniyor.

Aşılan yüksek beklentiler

Yeni makinelerin 2015 yazı sonlarına doğru SMC’de işletime 
geçirilmesinin ardından, Mazak/ pL LEHMANN kombinasyonu 
kararının oldukça yerinde bir karar olduğunun ortaya çıkması çok 
uzun sürmedi. Marius Pulter, sürece dair genel değerlendirmesi-
ni, «Yeni çözümün süreçlerimizde büyük iyileşmelere yol açaca-
ğını umuyorduk. Beklentilerimiz fazlasıyla aşıldı» sözleriyle ifade 
ediyor. Çevrim süreleri yüzde 30’dan fazla oranda kısaldı. Üretim 
sorumlusu iyileşmeleri şu sözlerle özetliyor: «Daha çok parçayı 
sıkıştırabiliyoruz, daha hassas çalışabiliyoruz, gerekli olan tutma 
kuvvetleri mevcut, vibrasyon söz konusu değil. Genel olarak ol-
dukça memnunuz.» 

Bu durum, Mazak, pL LEHMANN ve Oesterle’nin yanı sıra 
sıkıştırma sistemleri ürecisi SMC’nin de yer aldığı ortaklaşa bir 

önemli bir gelir kaynağı. Bu alanda söz konusu olan ürünler ge-
nelde, otomotiv, elektronik, gıda malzemeleri, paketleme, Life 
Science ve takım tezgahları gibi branşlarda ihtiyaç duyulan mon-
taja hazır, küçük otomasyon sistemleri. Normal parti büyüklüğü 
bir ila 20 arasında - küçük serilerde bu sayı daha yüksek de ola-
biliyor.

Hessen eyaletinin güneyinde yer alan firmanın talaşlı işleme 
uygulamalarında, alüminyum, çelik ve paslanmaz çelikten oto-
masyon teknolojisi için - örneğin tahrik ya da valf adaları için - 
çok çeşitli bileşenler ortaya çıkarılıyor. Ürün yelpazesinin sürek-
li genişlemesiyle birlikte toleranslar açısından söz konusu olan 
gereksinimler de artmış oldu. Böylece, SMC Pneumatik firması, 
iş parçalarının birden çok kez yeniden sıkıştırılmasında ihtiyaç 
duyulan kesinliklerin, 3 eksenli makinelerde gerçekleştirileme-
mesi sorunuyla karşı karşıya gelmiş oldu. Ayrıca maliyet baskısı 
da artmıştı. Firma, makul bir yatırım maliyetinin söz konusu ola-
cağı, öte yandan yüksek bir hassasiyet ve kısa işleme sürelerinin 
mümkün kılınabileceği bir çözüme ihtiyaç duyuyordu.

Dördüncü ek eksenle tecrübe edilen olumlu de-
neyimler

Üretim müdürü Marius Pulter ve SMC talaşlı imalat uygula-
maları sorumlusu Markus Prokopp, nasıl bir çözüme ihtiyaç duy-
duklarını hemen görebildiler. Zira Pulter ve Prokopp daha 2012 
yılında DMG’nin 3 eksenli makinesine bir pL LEHMANN döner 
tablası ile dördüncü bir eksen eklemişlerdi. Pulter’in sözleriyle, 
«Bu sayede yüksek bir kesinliği sağlamış olmuştuk, ayrıca bu 
uygulamayla ilgili sırf olumlu deneyimlerimiz oldu.» Ve iş parça-
sı başına maksimum sadece bir yeniden sıkıştırma işlemi gerek-
li olduğundan, ihtiyaç duyulan ayarlama mesaisi de azalmış ol-
muştu.

Böylece yetkililer iki yeni Mazak 3 eksenli makine almaya ve 
bu makineleri daha fabrikadan çıkmadan ilave bir döner tablayla 
donatmaya karar verdi. İlk pL LEHMANN döner tablasıyla olumlu 
deneyimleri olduğu için de, Markus Prokopp’un sözleriyle, «dör-
düncü eksenin üreticisinin hangi firma olacağı en başından beri 
belliydi.» Keza yatırım maliyeti açısından da bu çözüm uygun bir 
çözümdü; Marius Pulter, benzer performans verilerine sahip, 
doğrudan 4 eksenli bir makinenin en azından yüzde 20, hatta 
25’e varan bir oranda daha pahalı olacağını ifade ediyor.

3+1 eksenli başarılı bir kombinasyon: pL LEHMANN döner tablayla do-
natılmış Mazak işleme merkezi, SMC firmasında belirgin bir verim artışı ve 
yüksek hassasiyet sağlıyor. Resimler: pL LEHMANN

Çoklu sıkıştırma: SMC tarafından üretilen, döner tabla ve karşı yatak 
arasındaki köprüler, uygun yerleşme düzeniyle karşı yatağa aynı anda sekiz 
iş parçasına kadar parçayı sıkıştırabiliyor.
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CNC Technik Vertriebs GmbH’ın da önemli bir katkısı var. Zira 
arama süreci öncesinde de, SMC’deki gereksinimleri karşılaya-
cak en uygun tablanın bulunması ve gerektiğinde bunun firmaya 
göre özelleştirilmesi şartı öncelik verilen bir şarttı. Firma müdürü 
Markus Oesterle şöyle diyor: «Bunun için belli bir takım temel ve-
rilerin göz önünde bulundurulması gerekiyordu. Sıkıştırma terti-
batını ve iş parçalarını analiz etmek ve muhtemelen daha sonra 
eklenecek donanımı da göz önünde bulundurmak, en başından 
beri bizim görevlerimiz arasında yer alıyordu.» Bu süreçte ortaya 
şu tür sorular çıkıyor: tertibatlar merkezi mi yoksa dış merkezli 
mi kurulmuş? Ne tür ağırlıkların hareket ettirilmesi söz konusu? 
Uyulması gereken çevrim süreleri neler? İstenen iş parçası ke-
sinliği ne?

Entegre sensörler bakımı kolaylaştırıyor

Uygun tabla özelliklerinin belirlenmesinin ardından Oesterle, 
pL LEHMANN uzmanlarıyla birlikte ihtiyaç duyulması halinde, bir 
uygulama mühendisliği uygulaması başlatıyor. Bu uygulama çer-
çevesinde örneğin, motor tasarımı, özel bir takım ağırlıklara ya da 
çevrim sürelerine göre uyumlaştırılabiliyor. «Tüm bunlar önceden 
makine tedarikçileriyle birlikte gerçekleştiriliyor. «Makine ve tab-
la buraya birlikte vardığında, müşterinin sadece anahtarı çevir-
mesinin yeterli olması, hemen işe başlayabilecek durumda olma-
sı gerekiyor» diyor Markus Oesterle. Markus Prokopp bu durumu 
onaylıyor: «Bizde de her şey aynen böyle gerçekleşti.»

Kullanıcı için önemli bir mesele, üretim tesislerinin kullanıla-
bilirliğinin mümkün olduğunca yüksek olması. Bu yüzden de pL 
LEHMANN, döner tablalar içine, çok çeşitli durum verilerini ve 
çevre koşullarını ölçebilen kapsamlı bir sensör sistemi yerleş-
tiriyor. Herhangi bir arızanın ortaya çıkması durumunda, nispe-
ten basit arızalarda, kullanıcıya arızanın neden kaynaklandığı ve 
nasıl giderilebileceği gösteriliyor. Arızanın daha karmaşık olması 
durumunda ise USB arayüzleri üzerinden okunabilen veriler sa-
yesinde, IVO Oesterle müşteri hizmetleri uzmanları, uzaktan tanı 
koyabiliyor. Oesterle bu durumu şu sözlerle vurguluyor: «Böyle-
likle, zaman alan ve masraflı bir müşteri servisine gerek kalma-
dan bazı sorunları, oldukça seri bir şekilde telefon üzerinden 
giderebiliyoruz.» SMC’nin şimdiye kadar bu özelliklerden fayda-
lanmasına gerek kalmamış. Üretim müdürü Marius Pulter’in de 
ifade ettiği gibi; «Bu döner tablalar, eski VW tosbağalar gibi: hiç 
arızalanmaksızın çalışıyor, çalışıyor ve çalışıyor...»

performansın sonucu. Zira döner tabla tahriki ve karşı yatak ara-
sında SMC tarafından tasarlanmış bir köprü bulunmaktadır. Söz 
konusu köprü, uygun bir sıkıştırma sistemiyle sekiz adet iş par-
çasına kadar parçayı aynı anda tutabilmektedir. Parçalar böyle-
likle parça değişimine gerek duyulmaksızın yan yana işlenebil-
mektedir. Bu durum da işleme sürecinin verimliliğini müthiş bir 
şekilde arttırmaktadır. Buna rağmen IT 6 ve IT 7 tolerans alanın-
daki istenilen hassasiyete sorunsuz bir şekilde ulaşılabilinmek-
tedir.

EA 520 döner tablanın güçlü yanları arasında, pnömo-hidro-
lik olarak gerçekleştirilen 2000 Nm’lik sıkıştırma torku da bulunu-
yor. Kararlılık açısından önemli bir etken, tablanın tahrik tarafıyla 
birlikte aynı zamanda karşı yatağın da sıkıştırılmış olması. Bu sa-
yede, Markus Prokopp’un da doğruladığı üzere köprünün bütün 
noktalarında yüksek bir esnemezlik elde ediliyor: «İş mili sıkıştır-
ması azalmaksızın ortanın dışındaki yerlerde de örneğin büyük 
delgi uçları ve yüksek ilerleme hareketleriyle çalışabiliyoruz.»

Yüksek basınçlı kesme sıvısı kullanımı da sorun 
olmuyor

SMC, EA 520’li Mazak işleme merkezini küçük, derin delikler 
açmak için de kullanıyor. Talaşlı imalat sorumlusu Prokopp bunu 
şöyle açıklıyor: «Mazak makinelerimiz 40 bara kadar basınç üre-
tebilen güçlü soğutucu pompalara sahip. pL LEHMANN EA 520 
model döner tablası, IP67 koruma sınıfının tüm standartlarını kar-
şıladığından, iş parçaları üretiminde makinenin bu performansı-
nı yüzde yüz kullanabiliyoruz. Bunu daha önce yapamıyorduk.»

SMC tüm bu avantajlara, işleme merkezinin kapasitesinde 
herhangi bir kısıtlama söz konusu olmadan ulaştı. Zira EA 520’nın 
tasarımı ve tablanın ihtiyaç duyduğu alanın nispeten dar olması, 
işleme merkezinin mümkün kıldığı X ekseni hareket yolunun yüz-
de yüz kullanılabilmesini sağlıyor.

EA 520’nin diğer temel verileri şöyle sıralanıyor: 57 kg’lık boş 
ağırlığında, iş mili yükü, karşı yatağı ile birlikte maksimum 400 kg, 
karşı yatağı olmaksızın 800 kg. İş mili sıkıştırması tutma momenti 
2000 Nm, devrilme momenti 3900 Nm. Maksimum ilerletme mo-
menti 440 Nm, maksimum iş mili devir sayısı 50 1/dakika.

Mazak / pL LEHMANN kombinasyonunun en başından itiba-
ren sorunsuz bir şekilde çalışmış olmasında, IVO Oesterle NC-

SMC Almanya’nın, Lehmann döner tablalarıyla donatılmış Mazak işle-
me merkezlerinde büyük bir verim ve yüksek bir hassasiyetle ürettiği yapı 
parçaları arasında valf adaları (solda) ve silindir yuvaları da yer alıyor.



İletişim: Peter Lehmann AG
Bäraustrasse 43
CH-3552 Bärau (İsviçre)
Tel. +41 (0)34 409 66 66
Faks +41 (0)34 409 66 00
pls@plehmann.com
www.lehmann-rotary-tables.com

SMC Pneumatik GmbH
Boschring 13–15
D-63329 Egelsbach (Almanya)
Tel. +49 (0)6103 40 20
Faks +49 (0)6103 40 21 39
info@smc.de
www.smc.de

k+k-PR GmbH
Von-Rad-Str. 5 f
D-86157 Augsburg (Almanya)
Tel. +49 (0) 821 / 52 46 93
Faks +49 (0) 821 / 22 93 96 92
info@kk-pr.de
www.kk-pr.de

IVO OESTERLE NC-CNC  
Technik Vertriebs GmbH
An der Alten Ziegelei 14
D-89269 Vöhringen / Iller (Almanya)
Tel. +49 (0) 7306 9637 0
Faks +49 (0) 7306 9637 29
info@ivo-oesterle.de
www.ivo-oesterle.de
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Egelsbach’dan özel çözümler

Yüzde 34’lük bir piyasa payıyla Tokyo merkezli SMC Gru-
bu, elektrikli ve pnömatik otomasyon çözümleri alanında 
dünya çapında önde gelen bir üretici. Egelsbach’daki SMC 
Pneumatik GmbH firmasının Almanya’da yaklaşık 700 çalı-
şanı bulunuyor. Firma çalışanları hem SMC ürünlerinin satışı 
hem de özel çözümlerin geliştirilmesi ve üretimiyle ilgili ça-
lışıyorlar. Özel ürünlerin yanı sıra SMC programında, 12.000 
temel modele dayalı yaklaşık 700.000 farklı varyant mevcut. 
Örneğin, elektrikli ve pnömatik tahrikler, valflar, valf adaları, 
hava işleme, soğutma ve sıcaklık kontrol üniteleri, iyonlaştı-
rıcılar, proses pompaları, aygıtlama, bağlantı parçaları ve bo-
rular. Almanya’da 100 milyon Avro üzerindeki toplam ciro-
nun yaklaşık yüzde 35’i özel çözümlerden elde ediliyor. SMC 
18.000 çalışanıyla dünya çapında yaklaşık 3,6 milyar Avro 
ciro sağlıyor.

3+1 eksen çözümünün temel avantajları

Döner tabla eklenmiş, 3 eksenli dik işleme merkezleri, 
dört eksenli işleme merkezlerine oranla pek çok açıdan daha 
avantajlı bir alternatif sunuyor. Bu tür işleme merkezleri, te-
darik masrafları, ulaşılabilirlik, mekan ihtiyacı, enerji kullanımı 
ve başka pek çok açıdan kullanıcıları ikna ediyor. Bu konu-
larda karşı gelinmesi mümkün olmayan argümanlar söz ko-
nusu. Bu tür bir 3+1 eksenli çözümde her şeyden önce çok 
parçalı ve çok taraflı bir işleme çok daha kolay bir şekilde 
gerçekleştirilebiliyor. Zira sıkıştırma kuleleri ya da köprüleri, 
ilave eksene entegre edilebiliyor. Öte yandan 4 eksenli maki-
nelerdeki sürekli tablayla kaydırılan ya da dönen bir gövdede 
daha yüksek bir çarpışma tehlikesi mevcut. Aynı şekilde ha-
reket ettirilmesi gereken kütleler açısından da 3+1 çözümü 
önemli bir avantaj sunuyor. Şöyle ki; 4 eksenli makinede, tüm 
tertibat ve iş parçasıyla birlikte makine tablasının tamamının 
hızlandırılması ve frenlenmesi söz konusuyken, yerleştirilmiş 
bir dönme ekseni düzeninde, iş parçası ve tertibatla birlikte 
sadece eksen hareket ediyor, dolayısıyla çok daha hafif küt-
leler hareket ettirilmiş oluyor. Yerleştirilmiş eksenlerin sun-
duğu bir başka avantaj da, bunların gerek duyulduğunda de-
monte edilebilmeleri. Üç eksenli bir işlemenin yeterli olduğu 
durumlarda makine alanı, büyük ve hacimli iş parçaları için 
daha boş bir hale getirilebiliyor.


