5-osni CNC vertikalni rezkalni obdelovani center – DOOSAN VC630/5AX

CNC stroj za žično erozijo – MITSUBISHI MV2400S Tubular

5-osni CNC rezkalni stroj je stroj, katerega premer delovne mize znaša 500 mm.
Namenjen je grobi in fini obdelavi z rezkanjem. Stroj zadovoljuje širok spekter zahtev
v proizvodnji, predvsem v orodjarstvu, in omogoča izdelavo izdelkov za vzdrževanje
opreme in proizvodnjo najzahtevnejših izdelkov iz različnih vrst materialov (jekla,
jeklene litine, sive litine, barvne kovine).

Žična erozija MITSUBISHI MV2400S Tubular je sodoben zmogljiv stroj za
izobraževanje in proizvodnjo izdelkov, namenjenih orodjarstvu. Ta CNC stroj omogoča
zelo natančno in kakovostno izdelavo zahtevnih izdelkov. Trdota materiala pri tem ni
pomembna. Z žično erozijo lahko izdelamo zelo ozke zareze, majhne luknje in radije,
saj se žica pri rezanju ne dotika obdelovanca.

Didaktična CNC stružnica – EMCO CONCEPT TURN 105
Didaktična CNC stružnica je primerna
za struženje mehkejših materialov,
dovoljuje pa vse načine obdelave kot
moderna CNC proizvodna stružnica.
Predstavlja odlično nadomestilo
profesionalnih stružnic, s tem, da
je na njej možno pridobiti osnovna
znanja programiranja, posluževanja
in testiranja programov kar v učilnici.
Izdelki, ki jih obdelujemo na tovrstnih
strojih, so običajno testni izdelki iz
plastičnih mas, aluminija in lesa.

Mala fotovoltaična elektrarna (MFE)
Mala fotovoltaična elektrarna (MFE) je nameščena
na strehi Srednje šole Ravne na Koroškem.
Sestavljajo jo: 8 polikristalnih modulov dimenzij
1660 x 990 x 50 mm, 8 monokristalnih modulov
dimenzij 1660 x 990 x 50 mm, 2 razsmernika,
nosilna konstrukcija fotovoltaičnega generatorja,
DC odklop in prenapetostna zaščita omarice
RMFE z AC zaščito. MFE preko sončnih celic
proizvaja enosmerni tok, ki ga razsmernik pretvori
v izmenični tok ali pa ga peljemo direktno na
akumulator. Pri tem postopku prinašajo največji
donos monokristalne celice.

Laserski stroj U-10
Robotska celica in mobilne delovne postaje

Področja, kjer je stroj izredno uspešen: spiralni rotorji črpalk, rotorji večkanalnih
črpalk, ohišja in elementi zahtevnih oblik, elise, propelerji, orodja za tlačno litje,
brizganje plastike, gravitacijsko litje, utopno kovanje, brizganje gume, steklarska
industrija itd.

CNC stružnica z gnanim orodjem in Y osjo – DOOSAN PUMA 2100LY

Ponovljivost kosov je ena največjih prednosti tega postopka. Žična elektroda je
vedno sveža, zato je zadnji kos enak prvemu. Tipični izdelki, ki jih izdelamo z žično
erozijo, so zahtevni izdelki z različnimi konturami, prehodi, zaokrožitvami in majhnimi
notranjimi odprtinami iz materialov različnih trdot.

CNC brusilni stroj za okroglo zunanje in notranje brušenje – OKAMOTO
OGM-NCIII 390

CNC stružnica je namenjena grobi in fini obdelavi s struženjem, in sicer predvsem
manjših serij v proizvodnji in izdelavi zahtevnih rezervnih delov. Stružnica je
najučinkovitejša na področju orodjarstva in modelarstva. Gre za zelo hiter in
natančen stružni center z revolversko glavo in možnostjo uporabe gnanih orodij.

Fleksibilna robotska celica nudi idealno okolje za trening robotike in vizualne
kontrole. Razporeditev celice omogoča enostaven, pregleden in učinkovit trening.
Z robotsko vizualno celico je možno realizirati različne naloge, kot so paletiranje,
simulacija varjenja in montaža. Kamera komunicira preko etherneta neposredno z
robotskim krmilnikom in omogoča različne procese, kot so prepoznavanje položaja,
odkrivanje barv, preverjanje kakovosti različnih dolžin in premerov in nadziranje
montažnih procesov.

Laserski stroj U-10 omogoča natančno markiranje različnih materialov (kovine,
plastike, keramike, kamna, silikona in kompozitnih materialov) brez neposrednega
stika. Stroj ima uporabniku prijazen uporabniški vmesnik, z njim pa je možno
markirati linearno besedilo, besedilo v obliki elipse, črtne kode, dvodimenzionalne
podatkovne matrike, QR kode, serijske številke, logotipe in slike fotografske
kakovosti.

Mobilne delovne postaje omogočajo spoznavanje sklopov in primerov namestitve
pnevmatskih in elektropnevmatskih komponent.

Mini robot MR-41

3D skener – CREAFORM HANDYSCAN
REVSCAN

Široka namembnost stroja omogoča, da lahko poleg struženja obdelamo tudi kose,
ki bi jih sicer morali v drugi fazi obdelave premestiti na druge obdelovalne centre.
Prednost stroja je, da lahko določene proizvode obdelamo z enim vpetjem in poleg
struženja opravimo tudi operacijo vrtanja ali rezkanja. Dodatna Y os omogoča
izdelavo ekscentričnih in drugih izdelkov (izdelki z izvrtinami pod določenim kotom
glede na os struženja, ekscentrično struženi izdelki, izdelki z utori, polževe gredi itd.).

CNC brusilni stroj omogoča zunanje in notranje okroglo brušenje površin. Namenjen
je izobraževanju in proizvodnji (mala serijska proizvodnja, servisne delavnice,
orodjarne) najzahtevnejših izdelkov z zelo majhnimi dimenzijskimi odstopanji in
najmanjšo možno hrapavostjo površin. Na njem je možno kakovostno izdelati
rezervne in nove dele za težko mehanizacijo. Zaradi svoje natančnosti je stroj
primeren tudi za izdelavo finih elementov v orodjarstvu in modelarstvu (obdelava
ležajnih sedežev in drugih drsnih površin).

Tridimenzionalno skeniranje predstavlja
postopek digitalnega zajemanja oblike
modela, na osnovi katerega se izrišejo
njegove površine, kar znatno prispeva k
hitrejšemu modeliranju. Prenosni, ročni
3D skener v realnem času s pomočjo
CCD kamer ugotavlja postavitev in
orientacijo objekta v prostoru. Omogoča zajem in obdelavo skeniranih podatkov,
tridimenzionalno modeliranje (tudi nepopolnih podatkov skeniranja), obdelavo in
generiranje poligonskih in NURBS površin, konstruiranje, integracijo z drugimi izdelki
in skeniranje neposredno v programsko opremo (zgolj en klik od tridimenzionalnega
zajema do uporabe podatkov v AutoCAD-u).

Mini robot je industrijski robot z visoko stopnjo prilagodljivosti. Razvit je za potrebe
avtomatizacije na področju montaže izdelkov malih in hitro spreminjajočih se serij,
kjer klasična avtomatizacija ne pride v poštev. 5-osni mini robot s pnevmatskim
zasukom zapestja je primeren za
zahtevnejše montaže izdelkov in
operacije, kjer je potrebno obračati
izdelke v več strani. Kot zasuka
znaša 90° in ga je možno omejiti
na vmesne vrednosti. Primeren je
za preverjanje izdelkov s kamero z
več strani in izločanje neustreznih
izdelkov ter sortiranje izdelkov v več
skupin, za avtomatsko podajanje
izdelkov
laserju,
zahtevnejšo
montažo izdelkov z vstavljanjem
pod dvema različnima kotoma na
liniji ali delilni mizi, tridimenzionalno
podmazovanje izdelkov, nanos lepila
ali tesnila pod dvema različnima
kotoma in zlaganje izdelkov v
škatle (ali iz škatel) na več višinah
z zasukom.

NAJSODOBNEJŠA OPREMA
MIC ŠC RAVNE
V okviru izgradnje sodobnega in tehnološko naprednega MIC
ŠC Ravne je bila dobavljena vrsta najsodobnejše opreme, in
sicer:
•• merilna oprema (digitalni mikrometri, pomična merila, kotomeri,
višinomeri, naprave za merjenje hrapavosti površin kovin in za
merjenje trdote kovin, merilni CNC 3D stroj),
•• strojna oprema (5-osni vertikalni CNC obdelovalni center, CNC
stružnica, CNC tračna žaga, CNC stroj za žično erozijo in CNC stroj
za okroglo brušenje, viličar, preklopni konzolni žerjav),
•• didaktično-tehnološka oprema (didaktična CNC stružnica,
rezkalno-vrtalni obdelovalni center, robotska celica in mobilne
delovne postaje za mehatroniko, pnevmatiko in elektropnevmatiko,
oprema za 3D zajem in obdelavo podatkov),
•• računalniška oprema (osebni računalniki, monitorji, prenosni
računalniki, tiskalniki, interaktivne table s projektorji),
•• varilna oprema (varilne naprave, mize, kabine, varilni robot,
simulator varjenja),
•• stroj za centriranje,
•• mala fotovoltaična elektrarna (MFE),
•• laserski stroj,
•• mini robot,
•• testna steza itd.

Predstavljena najpomembnejša oprema:
01. 5-osni CNC vertikalni rezkalni obdelovalni center – DOOSAN
VC630/5AX,
02. CNC stružnica z gnanim orodjem in Y osjo – DOOSAN
PUMA 2100LY,
03. CNC stroj za žično erozijo – MITSUBISHI MV2400S Tubular,
04. CNC brusilni stroj za okroglo zunanje in notranje brušenje –
OKAMOTO OGM-NCIII 390,
05. didaktična CNC stružnica – EMCO CONCEPT TURN 105,
06. robotska celica in mobilne delovne postaje,
07. 3D skener – CREAFORM HANDYSCAN REVSCAN,
08. mala fotovoltaična elektrarna (MFE),
09. laserski stroj U-10,
10. mini robot MR-41.

PREDSTAVITEV MIC ŠC RAVNE
NA PODROČJU OBDELAVE
IN PREDELAVE KOVIN
Za vzpostavitev sodobnega in tehnološko naprednega
Medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra
Ravne na Koroškem (MIC ŠC Ravne) je bil zgrajen prizidek in
bila dobavljena najsodobnejša oprema, ki bo izboljšala kakovost
praktičnega dela izobraževanja in usposabljanja dijakov,
študentov ter odraslih udeležencev, spodbudila bo raziskovalne
in razvojne dejavnosti ter z odličnostjo, inovativnostjo, s
tehnološkim razvojem ter podjetniškim pristopom prepričala
nadarjene mlade, da se bodo v večji meri odločali za šolanje na
področju predelave in obdelave kovin oziroma strojništva.
S projektom MIC ŠC Ravne bodo tako ustvarjeni pogoji za
inovativne pristope k izobraževanju in raziskovanju v sklopu
poklicev oblikovalec kovin, mehatronik operater, avtoserviser,
metalurg, strojni tehnik, elektrotehnik, računalniški in strojni
tehnik, pomočnik v tehnoloških procesih, pa tudi praktičnih
usposabljanj na različnih orodjih.
Z nakupom nove tehnološke opreme so predvidena
nova usposabljanja:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

programiranje CNC modulov – osnovni modul,
operater/-ka na CNC stroju,
programiranje CNC strojev – nadaljevalni modul,
reprogramiranje CNC strojev – modul nadstandardnega
usposabljanja,
novosti za učitelje CNC tehnologije,
polimeri v industriji,
modul uporabe energetsko varčnih strojev in uporaba zelene
elektrike,
avtomatizacija in robotika – upravljanje industrijskih linij in robotov,
hidravlika,
varstvo okolja in recikliranje odpadkov ter

•• prostorsko programiranje v programu ProEngineer.

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU
Projekt:
MIC Ravne – faza 1: Vzpostavitev MIC ŠC Ravne
na področju obdelave in predelave kovin
Investitor:
Šolski center Ravne na Koroškem
Direktor Šolskega centra Ravne na Koroškem:
Dragomir Benko
Ravnateljica Srednje šole Ravne na Koroškem:
Ivanka Stopar
E: ivanka.stopar@gmail.com
M: 041 654 844
Vodja MIC Šolskega centra Ravne na Koroškem:
Igor Kosmač
E: igor.kosmac@guest.arnes.si
T: 05 922 26 28
Financiranje:
Evropski sklad za regionalni razvoj in Šolski center
Ravne na Koroškem
Delež sofinanciranja:
97,75 % upravičenih stroškov (Evropski sklad za
regionalni razvoj)
Vrednost investicije:
2.136.000 evrov
Lokacija izvedbe:
Ravne na Koroškem
Čas izvedbe:
2011—2013
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007—2013, 2. razvojne prioritete »Gospodarska
razvojna infrastruktura«, 2.1 prednostne usmeritve
»Gospodarsko razvojna logistična središča« ter javnega
razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v
medpodjetniške izobraževalne centre.

MIC predstavlja podporno okolje za usvajanje praktičnih
znanj, spretnosti in sposobnosti za takojšnjo vključitev v
delovne procese pri delodajalcih, delodajalcem pa omogoča
prenos znanj in sodobnih tehnologij v delovne procese. MIC
bo opravljal tudi praktično izpopolnjevanje za zaposlene v
obrti in gospodarstvu, za učitelje praktičnega usposabljanja
in strokovno-teoretičnih predmetov v strokovnih in poklicnih
šolah ter za nezaposlene, ki jih bo v MIC napotil zavod za
zaposlovanje. MIC pa se bo povezoval tudi z osnovnimi šolami
v regiji.
Skupna vrednost investicije v izgradnjo Medpodjetniškega
izobraževalnega centra ŠC Ravne na področju obdelave in
predelave kovin je znašala 2.136.000 evrov in je bila v vrednosti
1.740.000 evrov sofinancirana iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

Šolski center
Ravne na Koroškem
predstavlja

Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola Ravne
Koroška cesta 10, 2390 Ravne na Koroškem
Ravnateljica: Ivanka Stopar
Telefon: 02 875 06 00

Faks: 02 875 06 02
www.srednjasolaravne.si

Medpodjetniški
izobraževalni center
na področju obdelave in
predelave kovin

