BNA

BNA–42S2

soustružnické centrum se 2 vřeteny a 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji

BNA–42DHY2

soustružnické centrum se 2 vřeteny, 2 nástrojovými hlavami a Y osou

BNA–42MSY2

soustružnické centrum se 2 vřeteny, 1 nástrojovou hlavou a Y osou

BNA–42GTY

soustružnické centrum se 2 vřeteny, 1 nástrojovou hlavou s Y osou
a 1 lineární nástrojovou hlavou s osou Y

Inovační koncepce,
nový design.
To je nová
modelová řada
Miyano BNA.
Stroje řady BNA jsou standardními stroji, koncipovanými pro široké využití ve výrobách
vyžadujících vysokou přesnost při vysokých výkonech a při minimálních nárocích na plochu.
Vysoká přesnost je dosahována mimořádně tuhými vřeteny a nástrojovými hlavami nesenými
ručně zaškrábaným širokým plochým vedením na rovném loži. Mezipolohový mechanismus
nástrojových hlav poskytuje 16polohovou indexaci při osmi základních polohách pro poháněné
nástroje. Tato řada strojů je dodávána s řídicími systémy Fanuc 0i–TD s novým programovacím
systémem Miyano a v případě vícekanálových strojů s posíleným výkonem na vřetenu se
systémy Mitsubishi a s programovacím systémem Cincom.
Stroje typu BNA–S jsou určeny pro přesné a výkonné obrábění jednoduchých a středně
složitých dílů a jsou opatřeny jednou nástrojovou hlavou a vybaveny protivřetenem umožňujícím
úplné obrobení kusu z obou stran. Jsou vybaveny systémem řízení Fanuc 0i–TD.
Stroje typu BNA–DHY jsou určeny pro přesné a výkonné obrábění středně složitých a složitých
dílů ve dvoukanálovém řízení. Otočná nástrojová hlava je opatřena také saněmi osy Y a
nástrojová hlava umístěná vedle hlavního vřetena se nepohybuje v osách a je určena pro
obrábění v protivřetenu. Toto protivřeteno se pohybuje podélně i příčně. Stroj umožňuje
superimpoziční současné obrábění z obou vřeten. Řídicím systémem je Fanuc 0i–TD.
Stroje typu BNA–MSY jsou určeny pro komplexní obrábění složitých dílů a jsou konfigurovány
se dvěma vřeteny a jednou nástrojovou hlavou s Y osou. Stroje kombinují vysokou tuhost
a kompaktnost strojů Miyano s víceosým a vícekanálovým řízením Cincom. Spojení s řízením
Mitsubishi M70V umožňuje využít výkonnější pohony vřeten.
Stroje typu BNA–GTY jsou určeny pro komplexní a vysoce přesné obrábění velmi složitých
dílů ve tříkanálovém řízení. Stroje jsou opatřeny otočnou nástrojovou hlavou a nástrojovou
hlavou s lineárním uspořádáním nástrojů. Obě hlavy jsou opatřeny osou Y a poháněnými
nástroji. Uspořádání stroje, jeho tuhost, řídicí systém Mitsubishi M730VS, výkonnější pohony
vřeten a vícekanálové řízení Cincom spolu s možností superimpozice obrábění se třemi osami
minimalizuje vedlejší časy a výrazně snižuje čas cyklu. Stroje svým výkonem a přesností
odpovídají požadavkům řady výrob prováděných na dlouhotočných automatech s výjimkou
velmi štíhlých dílců. Jsou však podstatně univerzálnější a jejich příprava je výrazně jednodušší.

Flexibilní nástrojová hlava a vysoká variabilita řezných nástrojů
Osazení nástroji pro obrábění složitých tvarů
je mnohem jednodušší díky možnosti upnutí
několika nástrojů do jednoho poháněného držáku nebo několika nástrojů do jednoho pevného držáku v jedné pozici nástrojové hlavy.

Výrazné zkrácení vedlejších časů
Jedinečný řídicí software Miyano redukuje vedlejší časy
průměrně o 27% (v porovnání s jiným CNC strojem)
a dosahuje průměrně 13% zkrácení celkového
výrobního času.

CNC soustruh

Řezný čas

Vedlejší čas

75.5sec.

71.5sec.

147sec.

27%
BNA–42S2

75.5sec.

52sec.

127.5sec.

13% zkrácení
cyklového času

Podpůrný software
■ Řízení z libovolného bodu B-osy.
Pozice B-osy při obrábění na protivřetenu je díky této
možnosti nedůležitá. Obrábění druhé strany kusu může
probíhat v jakékoli pozici B-osy díky zaměření offsetu
Z osy na protivřetenu.
Tato funkce umožňuje zkrácení vedlejších časů a zjednodušuje naprogramování předání obrobku z hlavního
vřetena do protivřetena.

Nástrojový offset v Z-ové ose

Hlavní vřeteno

B-osa v libovolné
pozici

Protivřeteno

Standardní vybavení
■ Lopatka
Zachytí obrobek po úpichu,
zabrání poškození a vyloží
obrobek na vynášecí pás.

■
■
■
■
■
■

Vysokotlaké chlazení 10 barů (opce až 70 barů)
Lopatka (zařízení na odběr obrobků)
Zařízení na kontrolu úpichu
Makro B
Řídicí systém komunikující v českém jazyce
Nádrž chlazení integrovaná v loži stroje

■ Dopravník
hotových
výrobků
Vyveze hotové kusy ven
ze stroje bez přerušení
obráběcího cyklu.

BNA–42S2
Kompaktní CNC soustruh se 2 vřeteny a 1 nástrojovou hlavou

s poháněnými nástroji s teoretickou možností osazení až 48 nástroji.

■ Vysoký výkon a vysoká přesnost na malém prostoru
■ Indexování nástrojové hlavy s mezipolohami umožňuje použití velkého
množství nástrojů a zvýšení efektivity
■ Moderní řídicí systém Fanuc 0i–TD ve spojení s řídicím softwarem Miyano
■ Možnost využití 8 pozic samostatně poháněných nástrojů
■ Možnost upnutí více nástrojů do jednoho držáku (např. navrtávák, vrták,
závitník) umožňuje zkrácení vedlejších časů.
■ Stroj v provedení BNA–42S2 (oproti předchůdci BNA–42S) nyní umožňuje
současné vrtání na obou vřetenech v osách Z a B (překrývání)

BNA–42DHY2
Kompaktní & komplexní soustružnické centrum se 2 vřeteny,
2 nástrojovými hlavami a Y osou.

■
■
■
■
■

Kompaktní design s vysokým výkonem a vysokou přesností
8polohová hlava s indexačním mechanizmem pro polohování v 16 polohách
Ideální druhá nástrojová hlava pro minimalizaci ztrátových časů
Y osa s rozjezdem ±35 mm
Dvoukanálový řídicí systém Fanuc 0i–TD

Konstrukce stroje
Y1
X1
Z1

SP1
HD1
X2
SP2
HD2
Z2

■ Dvě nástrojové hlavy na minimální zastavěné ploše. Významná úspora zastavěného prostoru díky umístění druhé nástrojové hlavy na stejné straně stroje
jako hlavní vřeteno
■ Na straně hlavního vřetena vykonává všechny pohyby nástrojová hlava
■ Na straně protivřetena vykonává pohyby protivřeteno, nástrojová hlava se
pouze natáčí na polohu aktuálně používaného nástroje
■ V případě potřeby použití více nástrojů na protivřetenu je možno některé polohy
hlavní nástrojové hlavy osadit nástroji směrem k protivřetenu a obrábět na
protivřetenu hlavní nástrojovou hlavou (podobně jako na stroji BNA–42S2)
■ Nástrojová hlava i protivřeteno jsou uloženy na kluzných vedeních
■ Souběžné obrábění oběma nástrojovými hlavami současně
■ Hlavní nástrojová hlava vykonává operace na hlavním vřetenu, druhá nástrojová hlava na protivřetenu
■ O 20 % rychlejší než při použití jedné nástrojové hlavy

Standardní vybavení řídicího systému
■
■
■
■
■
■
■

Editace na pozadí
Pevné cykly
Makro B
Přímé vkládání výkresových rozměrů
Vícenásobné opakovací cykly
Programový vstup dat G10
Funkce synchronizovaného závitování

BNA–42S2 & BNA–42DHY2
Podpůrný software s využitím obrazovek podpory obrábění.
Z panelu obsluhy je možné jediným dotykem vyvolávat různé podpůrné
obrazovky značně posilující efektivnost práce. Jedná se např. o údaje o obrábění,
nastavení nástrojů, sledování využití nástrojů, měření cyklového času, sledování
aktuálních stavů vřetena, řízených posuvových os a obrábění v průběhu
automatického provozu, informace o podmínkách spuštění automatického běhu,
ruční nastavení otáček vřetena a poháněných nástrojů a jejich regulace, změnu
nastavení servisního režimu, sledování opotřebení a poškození nástrojů.

Data obrábění

Nastavení nástrojů

Čítač nástrojů

Čas cyklu

Sledování vřetena/
poháněných nástrojů

Sledování os

Sledování
stavu obrábění

Podmínky spuštění

Vřeteno a poháněné
nástroje v ruční operaci

Servisní režim

Sledování nástrojů (opce)

Použitelnost softwaru podpory obrábění pro jednotlivé typy stroje:
Data obrábění
Nastavení nástrojů
Čítač nástrojů
Cyklový čas
Monitor automatického běhu
Podmínky spuštění
Vřeteno a poháněné nástroje
Údržba
Monitor nástrojů

DHY










S








na poptávku

BNA–42MSY2
Soustružnické centrum se 2 vřeteny, 1 nástrojovou hlavou a Y osou.

■ Stroj byl navržen pro široké použití ve výrobním procesu pro práci z tyče, při vysokém

ván výkonu, vysoké přesnosti a minimálním požadavku na prostor
■ Stroj je dodáván v provedení se dvěma vřeteny a jednou revolverovou hlavou. Pohyb
doá revolverové hlavy je v osách X1, Z1 a Y1, pohyb protivřetena v osách X2 a Z2
■ Stroj je vybaven výkonným řídicím systémem Mitsubishi M70V s barevnou LCD obrazovkou
dod 8,4 palců. Řídicí systém umožňuje řízení dvou skupin os a je vybaven funkcí superpozice
á pro dva páry os
■ Stroj umožňuje současné nezávislé obrábění přední a zadní části obrobku. Tím je dosaženo
dod stejného efektu jako u stroje se dvěma revolverovými hlavami
■ Revolverová hlava s osmi polohami s šestnáctipolohovou indexací umožňuje komplexně
dob obrábět složité díly (teoreticky je možné upnout až 48 nástrojů). Osm základních poloh je
d poháněných
■d Mimořádně rychlá obousměrná indexace revolverové hlavy – 0,2 sec/poloha
■ Tuhá konstrukce stroje nabízí také možnost obrábět kalené díly, např. 63HRC a tím šetřit
dod náklady za technologické operace broušení

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
Na všech osách jsou použita zaškrabaná vedení s vysokou tuhostí.
Tato vedení s čelní styčnou plochou mají mimořádnou tuhost
a tlumicí charakteristiku, umožňují výkonné obrábění a pomáhají
prodloužit provozní životnost nástrojů.
Y1
X1
Z1
HD1
SP1
X2
SP2

Z2

VŘETENO S VYSOKOU TUHOSTÍ
Aby
bylo
dosaženo
výkonného
obrábění je vřeteno, které je klíčovým
komponentem při obrábění opatřeno
kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem
vpředu
a
dvouřadým
válečkovým
ložiskem vzadu.
Dvouřadé válečkové ložisko

Pouzdro vřetena
Kuličkové ložisko
s kosoúhlým stykem

SNADNO
POUŽITELNÝ SYSTÉM NÁSTROJŮ
Revolverová hlava má 8 základních poloh,
avšak mechanismus indexace s mezipolohami
umožňuje instalovat nástroje až do 16 poloh.
Použití
volitelných
vícenásobných
nástrojových držáků pak umožňuje další
zvýšení počtu nástrojových poloh.

BNA–42GTY
Soustružnické centrum se 2 vřeteny, 1 nástrojovou hlavou s Y osou
a 1 lineární nástrojovou hlavou s osou Y.

10osé CNC soustružnické centrum
Stroj byl navržen pro široké použití ve výrobním procesu pro práci z tyče do Ø 42 mm.
Umožňuje vysokorychlostní obrábění s maximální přesností teoreticky více než 48 nástroji, při
minimálním požadavku na prostor
Stroj je dodáván v provedení se dvěma vřeteny, jednou revolverovou hlavou a lineárním
suportem. Pohyb revolverové hlavy je v osách X2, Z2 a Y2, pohyb protivřetena v osách X3
a Z3 a pohyb lineární hlavy je v osách X1 a Y1. Pohyb v ose Z1 vykonává hlavní vřeteno
Stroj je vybaven výkonným řídicím systémem Mitsubishi M730VS s barevnou LCD
obrazovkou 10,4“. Tento tříkanálový řídicí systém umožňuje současné obrábění (superpozici)
dvěma nástroji na hlavním vřetenu nebo se třemi nástroji při zahrnutí protivřetena
Stroj umožňuje současné nezávislé obrábění přední a zadní části obrobku. Tím je
dosaženo stejného efektu jako u stroje se dvěma revolverovými hlavami
Revolverová hlava s osmi polohami a s šestnáctipolohovou indexací pro komplexní obrábění
složitých dílů. 8 základních poloh je poháněných
Lineární nástrojová hlava může nést 3 nože, 5 osových nástrojů pro práci v protivřetenu a 3
poháněné nástroje pro práci kolmo na osu
Jedinečná metoda řízení stroje Cincom umožňující obrábění až v 6 osách současně za
použití revolverové hlavy, lineární hlavy a pohybu protivřetena + pohybu hlavního vřetena
výrazně snižuje vedlejší časy.

■ Konstrukce lože a umístění hlavních jednotek stroje výrazně eliminuje deformace teplem
ván a minimalizuje případné odchylky mezi obrobkem a řezným nástrojem.
■ Plochá, ručně zaškrábaná vedení os, svou vysokou tuhostí a výbornou schopností tlumit
dvá vibrace, umožňují výkonné obrábění a prodlužují životnost nástrojů.
■ Nádrž chladicí kapaliny integrovaná do lože stroje přispívá vysoké teplotní stabilitě
dod strojů BNA.

Ručně zaškrábaná vedení
s vysokou tuhostí.
Tato plochá vedení, která mají mimořádnou
tuhost a charakteristiku tlumení, umožňují
výkonné obrábění a pomáhají prodloužit
životnost řezných nástrojů. Lože, na kterém
jsou namontovány důležité jednotky stroje,
jako vřetena a nástrojové saně, je ploché se
stavbou podobnou povrchu stolu. Styčné
plochy takové jednotky nejsou deformovány
účinky tepla a i když jsou tyto jednotky
vystaveny roztažení teplem, jsou posunuty
ve stejném směru (kolmo k jejich styčným
plochám), což minimalizuje relativní
odchylky mezi obrobkem a řeznými nástroji.
Příklady
Současné obrábění dvěma nástroji
Nezávislé současné obrábění z přední/zadní strany

Současné obrábění třemi nástroji
Překryté současné obrábění
z přední/zadní strany

Současné obrábění
z přední/zadní strany

soustružení

superimpozice/
překrývání

superimpozice/
překrývání

superimpozice/
překrývání

frézování

superimpozice/
překrývání

superimpozice/
překrývání

Překryté současné obrábění
z přední/zadní strany

superimpozice/
překrývání

superimpozice/
překrývání

superimpozice/
překrývání

superimpozice/
překrývání

BNA–42MSY2 & BNA–42GTY
Uživatelsky zaměřený software Cincom Control s podpůrnými obrazovkami
významně zvyšuje komfort obsluhy.

Programová obrazovka je uspořádána pro snadné čtení a umožňuje
zobrazování v synchronizaci s obrazovkou editace. To zjednodušuje editaci
komplexních programů s množstvím sekvencí.

Automatický výpočet poloh přiblížení
a odjezdů slouží jako ochrana před
kolizemi a zkracuje čas seřízení.

HMI (Interface Člověk/Stroj)
poskytuje grafické zobrazení jednotlivých položek a současným zobrazením všech nezbytných informací zvyšuje pohodlí
obsluhy .

Seznamy G-kódů a M-funkcí, včetně výkladu, jako podpora programování.

Pro komplexní výpočty průsečíků může být použita funkce výpočtu souřadnic a funkce
kalkulačky zahrnuté v NC jednotce.

Interaktivní tvorba
programů pevných cyklů.

Pracovní prostor
■ BNA–42S2

pojezd v ose X

pojezd v ose Z

hlavní vřeteno
protivřeteno
kleštinové upínání

sklíčidlo 5“
pojezd v ose B

■ BNA–42DHY2

X pojezd

X2 pojezd

Z pojezd

Y pojezd

Z2 pojezd

BNA–42DHY2 – příklad obrábění
Obrábění šestihranu s využitím protivřetene
Materiál:
Průměr polotovaru:
Čas cyklu:

Operace na
protivřetenu

Operace na
hlavním vřetenu

mosaz
32 mm
290 sec

Pracovní prostor
■ BNA–42MSY2

Referenční bod

Referenční bod

Referenční bod

Referenční bod

Referenční bod

Pracovní prostor
■ BNA–42GTY

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ stroje
Řídicí systém
Počet řízených os

Kapacita stroje

Fanuc 0i-TD

Fanuc 0i-TD

1kanálový

2kanálový

2kanálový

3kanálový

5

7

7

10

Mitsubishi M70V Mitsubishi M730VS

100

100

110

Max. průměr tyče - SP1

mm

42

42

42

42

Max. průměr tyče - SP2

mm

34

34

34

34

2

2

2

2

7,5 / 5,5

7,5 / 5,5

11 / 7,5

11 / 7,5

5,5 / 3,7

5,5 / 3,7

5,5 / 3,7

5,5 / 3,7

6000

6000

6000

6000

5000
DIN 173E
DIN 171E
5" (127mm)
special
special
1
Miyano BNA
8 (16 poloh)
-

5000
DIN 173E
DIN 171E
5" (127mm)
special
special
2
Miyano BNA
8 (16 poloh)
6
-

5000
DIN 173E
DIN 171E
5" (127mm)
special
special
1
Miyano BNA
8 (16 poloh)
-

5000
DIN 173E
DIN 171E
5" (127mm)
special
special
2
Miyano BNA
6
8 (16 poloh)
5

20
25

20
25

20
25

20
25

0,2
8
-

0,2
8
-

0,2
8
-

0,2
3
8
-

5000 / 2,8

5000 / 2,8

6000 / 1

6000 / 1,5

-

-

-

6000 / 1
-

135
235

140
235

140
235

95
110

-

±35
140

±35
140

260
140

-

310
-

310
-

235
±35

-

-

-

190
360

310

-

-

-

28
5

30
5

29
5

28
5

165
1660

165
1680

165
1620

165
1680

2250×1290
2800

2550×1450
3100

2638×1450
3000

2810×1508
3740

Otáčky

hlavní
proti
hlavní

proti
hlavní
Kleštinové upínání
proti
hlavní
Sklíčidlo
proti
hlavní
Zakončení vřeten
proti

kW
min-1

Počet
Typ nástrojové hlavy
NH1
NH2
Počet pozic
NH3
Kvadrát nože
Osový nástroj
Čas indexace
Počet
Poháněné
nástroje
Otáčky/výkon

mm
mm
sec

NH1
NH2
NH3
NH1
NH2
NH3

ot.min-1
/kW

X1

mm

Z1
Y1

mm

X2
Z2
Y2

mm

X3

mm

Z3
Y3

mm

B (SP2)
Provozní údaje

Instalovaný příkon
Potřebný tlak vzduchu

Rozměry stroje

Obsah chladicí kapaliny
Výška
Půdorys
d×š
Hmotnost

(bez vynašeče
třísek)

BNA–42GTY

100

Výkon motoru

Pojezdy os

BNA–42MSY2

mm

15 min. / nepřetržitý

Nástrojové hlavy

BNA–42DHY2

Max. délka soustružení pro
odebírání lopatkou

Počet vřeten

Vřeteno

BNA–42S2

mm
mm
mm

mm
mm
kVA
bar
l
mm
mm
kg

S ohledem na vývojové změny prováděné výrobcem jsou údaje nezávazné.
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