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EXPLICAREA SIMBOLURILOR

1

Explicarea simbolurilor

Avertismente

RO

Alte simboluri din instrucţiunile de utilizare
Simbol

Avertismentele din text sunt evidenţiate prin

▷

Punct din descrierea unei acţiuni

culoare, marcate cu un triunghi de averti-

_

Punct dintr-o listă

zare şi încadrate.

▪

În cazul pericolelor cauzate de curentul
electric, semnul exclamării din triunghiul de
avertizare este înlocuit printr-un simbol de
Cuvintele de semnalizare de la începutul unui avertisment evidenţiază tipul şi gravitatea consecinţelor
în cazul nerespectării măsurilor necesare pentru eliminarea pericolului.
_ NOTĂ înseamnă că se pot produce pagube

Subpunct din descrierea unei acţiuni
sau dintr-o listă

[3]

Cifrele dintre paranteze drepte se
referă la numerele zonale din schiţe-

fulger.

le grafice
Tab. 1
Alte simboluri pe aparat
Simbol

Semnificaţie
Port USB (mufă mamă tip B)

materiale.
_ ATENŢIE înseamnă că se pot produce vătămări

Conexiune reţea (Ethernet)

corporale uşoare până la medii.
_ AVERTISMENT înseamnă că se pot produce

Slot pentru card SD

vătămări corporale grave.
_ PERICOL înseamnă că se pot produce vătămări

Conector pentru cablu de comandă
aspirare

corporale mortale.

Siguranţă

Informaţii importante

Mufă de racordare aer comprimat

Informaţiile importante care nu se referă la

Conector cablu de comandă Cool-

pericol de vătămări corporale sau pagube

stream

materiale sunt marcate cu următorul simbol.

Racord pentru conducta de alimen-

Ele sunt de asemeni încadrate de linii.

tare lubrifiant de răcire
Tab. 2

4

Semnificaţie

INSTRUCŢIUNI GENERALE DE SIGURANŢĂ

2

Instrucţiuni generale de
siguranţă

La instalarea, punerea în funţiune şi folosirea maşi-

NOTA:
▷ Deconectaţi maşina când nu mai aveţi nevoie

nii trebuie respectate întotdeauna următoarele

pravegheată un timp mai îndelungat de ex. pe

instrucţiuni de siguranţă:

timp de noapte. Astfel veţi menaja şi mediul
înconjurător, economisind energie electrică.

ATENŢIE:
Deranjamente funcţionale la maşina defectă!
Dacă constataţi o deteriorare sau un defecţiune
funcţională la maşină:
▷ Marcaţi maşina ca fiind defect.
▷ Nu permiteţi utilizarea în continuare a maşinii
până în momentul reparării sale.

RO

de aceasta sau dacă urmează să rămână nesu-

3

Personal adecvat
NOTA:

Maşina va fi pusă în funcţiune şi exploatată numai
de către personal de specialitate instruit corespunzător.

NOTA:
Defecţiuni ale maşinii cauzate de aspirarea deficitară la prelucrarea uscată!
▷ Folosiţi maşina numai împreună cu Ceramill Airstream sau alt sistem de aspirare compatibil
(vezi pagina 20).
NOTA:
Defecţiuni ale maşinii cauzate de răcirea deficitară
în timpul proceselor de şlefuire!
▷ Pentru procesele de şlefuire folosiţi maşina
numai împreună cu Ceramill Coolstream (vezi
pagina 11ff).
NOTA:
Defecţiuni cauzate de scurgerile de lubrifiant de
răcire!
▷ Verificaţi regulat etanşeitatea racordurilor pentru lubrifiatul de răcire.

5

DATE DESPRE MAŞINĂ

RO

4

Date despre maşină

4.1

Ceramill Motion 2

Ceramill Motion se livrează cu un blanc pentru testare Ceramill TEST 71 L (nr. de comandă 760301)

Ceramill Motion 2 este disponibilă ca model
cu patru axe (4X) şi ca model cu cinci axe
(5X). Aceste instrucţiuni de folosire sunt
valabile pentru ambele modele.
4.1.1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Set de livrare

Maşină de frezat/şlefuit Ceramill Motion 2
Cablu de alimentare
Cablu USB (5 m)
Cablu reţea (5 m)
Cablu de comandă aspirare
Furtunuri aer comprimat (250 mm şi 2000 mm)
Furtun de curăţare cu cap portperie
Unitate de întreţinere
Set de service pentru ax Jäger
Ceramill-Match-Package
▪ CD Ceramill Match 2 (software funcţionare

Ceramill Match 2 şi Ceramill Motion 2)
▪ Instrucţiuni de instalare
_ Şablon piese brute (blancuri) ZI71 Motion
_ Ceramill TEST 71 L (blanc pentru testare)
_ Ceramill Motion Roto 2,5 (dispozitiv de frezat,
_
_
_
_
_
_
_

6

montat în bucşa elastică)
Set şuruburi
Cheie dinamometrică 4 Nm
Suport piesă de lucru 71
Adaptor de aspirare
Apărătoare de aspirare
Capac scurgere
Calibru

în suportul pentru piese de lucru. Înainte de livrare,
în fabrică s-a executat o frezare pe un obiect de probă pentru controlul punctelor nule. Aşchiile de frezare rămase după aceasta nu reprezintă motiv de
reclamaţie. Blancul pentru testare serveşte pentru
proba de frezare cât şi la calibrarea lui Ceramill
Motion.
▷ După dezambalare, se verifică dacă maşina este
în set complet şi se controlează eventualele deteriorări datorate transportului. Dacă s-au produs
deteriorări în urma transportului, acestea trebuie
reclamate imediat furnizorului (comp. lista de
verificare-instalare Ceramill Mall).

DATE DESPRE MAŞINĂ

4.1.2

Utilizare conform destinaţiei

4.1.3

Declaraţie de conformitate CE

Ceramill Motion 2 este o maşină de frezat şi de şle-

Din punctul de vedere al construcţiei şi comporta-

fuit comandată de PC penru realizarea de proteze şi

mentului operaţional, acest produs corespunde

coroane dentare prin:
_ prelucrare uscată a blancurilor din
▪ oxid de zirconiu presinterizat
▪ metale nepreţioase nesinterizate (NEM)
▪ ceară
▪ materiale plastice
_ prelucrare umedă a blancurilor din
▪ sticloceramică sinterizată
▪ materiale plastice

Directivelor Europene cât şi normelor naţionale

RO

asociate. Conformitatea este confirmată prin marcajul CE.
Declaraţia de conformitate a produsului poate fi
accesată la www.amanngirrbach.com.

În cazul utiizării unor blancuri şi dispozitive neautorizate de AmannGirrbach, maşina se poate defecta
iar piesa de lucru să fie rebutată. AmannGirrbach îşi
declină orice răspundere în astfel de cazuri.
Garanţia se stinge de asemeni în urma unor modificări sau transformări aduse maşinii.
Pentru funcţionarea Ceramill Motion 2 este
necesară racordarea la o instalaţie de alimentare cu aer comprimat (vezi pagina 19).
Prelucrarea uscată este permisă numai cu un echipament adecvat de aspirare (cerinţe tehnice vezi
pagina 20). Recomandăm Ceramill Airstream.
Frezarea şi şlefuirea umedă sunt admise numai
împreună cu Ceramill Coolstream (accesoriu).
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DATE DESPRE MAŞINĂ

4.1.4

Componente şi interfeţe

RO

1

9

2
3
8
4

7

6
Fig. 1

Privire de ansamblu a maşinii, partea frontală model cu cinci axe

1 Dispozitiv de măsurare lungime piesă de lucru
2 Duze LR
3 Ax de frezare
4 Apărătoare de aspirare
5 Tastă de service
6 Tastă de operare
7 Scurgere LR
8 Suport dispozitiv de lucu
9 Suport piesă de lucru

8

5

DATE DESPRE MAŞINĂ

RO

1
2
3

8
9

4

7

6
Fig. 2

5

Privire de ansamblu a maşinii, partea frontală model cu patru axe

1 Dispozitiv de măsurare lungime piesă de lucru
2 Duze LR
3 Ax de frezare
4 Apărătoare de aspirare
5 Tastă de service
6 Tastă de operare
7 Scurgere LR
8 Suport dispozitiv de lucu
9 Suport piesă de lucru
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DATE DESPRE MAŞINĂ

RO

1 2

3

4

5

7
15

8

6
14 13

12
10

9

11

Fig. 3

Privire de ansamblu a maşinii, partea posterioară

1 Interfaţă USB

14 Întrerupător principal

2 Interfaţă Ethernet

15 Racord furtun de aspirare

3 Interfaţă de comandă pentru Ceramill Coolstream
4 Slot pentru card SD
5 Interfaţă de comandă pentru aspirare
6 Intrare aer comprimat
7 Furtun aer comprimat 250 mm
8 Unitate de întreţinere
9 Racord aer comprimat ax de frezare
10 Mufă de racordare conductă alimentare LR
11 Mufă de racordare scurgere LR
12 Sertar cu siguranţe
13 Priză reţea
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4.2

Ceramill Coolstream

Ceramill Coolstream

4.2.1

Set de livrare

Unitatea de alimentare Ceramill Coolstream (vezi

_ unitate de alimentare Ceramill Coolstream cu
▪ rezervor pentru lubrifiant de răcire (KSS)
▪ filtru pentru LR
_ cablu de comandă
_ conductă alimentare LR
_ set ţevi
_ cablu reţea
_ sită pentru aşchii
_ apărătoare de protecţie împotriva stropilor
_ 2 litri Ceramill Coolant (lubrifiant de răcire)
_ benzi de testare analitică
▪ Testare aditivi multifucţionali
▪ Valoare pH
▪ Test nitriţi
▪ Protocol de testare

4.1.5

Accesorii

capitolul 4.2) este obligatorie pentru prelucrarea
umedă. Ea asigură circulaţia necesară a lubrifiantului de răcire inclusiv filtrarea acestuia. În plus, ea
oferă loc şi pentru Ceramill Airstream.
Ceramill Airstream
Ceramill Airstream este o instalaţie de aspirare pentru prelucrarea uscată cu Ceramill Motion 2. Ea este
echipată cu un sac filtrant special şi cu un microfiltru
HEPA, care filtrează pulberile fine (printre altele pulberile de zirconiu) până la 99,97 % (clasa de pulberi
fine M).
Datorită intrării separate a cablului de comandă,
este posibilă funcţionarea automată.
Ceramill Airstream poate fi montat în Ceramill Coolstream.
Dispozitive de frezat şi şlefuit
Pentru Ceramill Motion 2 sut disponibile diferite
freze şi accesorii de şlefuit (vezi catalogul).

4.2.2

RO

Utilizare conform destinaţiei

Ceramill Coolstream este unitatea de alimentare
pentru prelucrarea umedă cu Ceramill Motion 2. Ea
asigură fluxul de alimentare, scurgerea şi filtrarea
lubrifiantului de răcire corespunzător fiecărei utilizări în parte.
Nu este permisă utilizarea împreună cu alte aparate
în afară de Ceramill Motion 2.
4.2.3

Declaraţie de conformitate CE

Din punctul de vedere al construcţiei şi comportamentului operaţional, acest produs corespunde
Directivelor Europene cât şi normelor naţionale
asociate. Conformitatea este confirmată prin marcajul CE.
Declaraţia de conformitate a produsului poate fi
accesată la www.amanngirrbach.com.

11

DATE DESPRE MAŞINĂ

4.2.4

Componente şi interfeţe

RO

1

Fig. 4

2

Privire de ansamblu a maşinii, partea frontală

1 Scurgere LR la instalarea pe o masă
2 Scurgere LR la instalarea direct sub Ceramill Motion 2
3 Sistem de prindere pentru picioare reglabile Ceramill Motion 2

12
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DATE DESPRE MAŞINĂ

2

3

4

RO

5
6

1
7

8

9

Fig. 5

Privire de ansamblu a maşinii, partea posteioară

1 Interfaţă de comandă pentru Ceramill Coolstream
2 Priză reţea
3 Interfaţă de comandă pentru aspirare (de ex. Ceramill Airstream)
4 Mufă de racordare pentru conducta de alimentare LR
5 Scurgere LR la instalarea direct sub Ceramill Motion 2
6 Scurgere LR la instalarea sub o masă
7 Conductă alimentare LR
8 Rezervor LR
9 Robinet de scurgere LR
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INSTALARE

RO

5

Instalare

5.1

Ceramill Motion 2

Ţări cu tensiunea reţelei de 100-115 V
Maşina este reglată preliminar penru o tensiune de
alimentare de 230 V. În cazul în care tensiunea de
alimentare din locul de instalare este de 100-115 V:
▷ Trageţi afară sertarul ([11] din figura 3 de la
pagina 10) de sub ştecherul de la reţea.
▷ Înlocuiţi cele două siguranţe T3,15 A cu siguranţele T6,3 A din setul de livrare.

5.1.1

Instalare Ceramill Motion 2 fără Ceramill Coolstream
Ceramill Motion 2 este însoţit de instrucţiuni
de instalare separate.

_ Maşina este destinată exclusiv utilizării în spaţii
uscate, închise.
_ Lateral, în partea posterioară şi în cea de sus trebuie să se lase un spaţiu liber de cel puţin
200 mm. Astfel, spaţiul total necesar pentru Ceramill Motion 2 incl. racorduri este de:
▪ Lăţime: 920 mm
▪ Adâncime: 790 mm
▪ Înălţime: 955 mm
_ Greutatea maşinii goale este de 78 kg (model cu
cinci axe) respectiv 75 kg (model cu patru axe).
Suprafaţa de instalare trebuie să poată fi încărcată în mod corespunzător.
_ Temperatura ambiantă în timpul funcţionării trebuie să fie între 18 °C şi 30 °C , trebuind evitate
variaţiile mari de temperatură.
▷ Amplasaţi maşina pe o masă de lucru grea resp.
pe un banc de lucru (departe de podea, nu la
perete).
▷ Reglaţi astfel înălţimea picioarelor maşinii, încât
acesta să fie aşezată stabil, orizontal, sprijiniduse pe toate cele patru picioare.
▷ Introduceţi furtunul de aspirare al instalaţiei de
aspirare utilizate (de ex. Ceramill Airstream) în
mufa de racordarea [7] de pe partea posterioară
a Ceramill Motion 2.
▷ Racordaţi furtunul de aer comprimat la partea
posterioară a Ceramill Motion 2
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5.1.2

Instalare Ceramill Motion 2 cu Ceramill
Coolstream

▷ Setaţi Ceramill Airstream pe modul de funcţionare AUTO.
▷ Introduceţi Ceramill Airstream cu orificiul de aspi-

Ceramill Motion 2 şi Ceramill Coolstream
sunt însoţite de instrucţiuni de instalare
separate.

RO

rare îndreptat spre spate, în Ceramill Coolstream.
Funcţionare defectuoasă!
▷ Nu introduceţi cablul de comandă al

Împreună cu unitatea de alimentare Ceramill Coolstream, Ceramill Motion 2 se va amplasa fie direct
pe Ceramill Coolstream (varianta turn) fie pe o
masă, deasupra Ceramill Coolstream (varianta cu
masă).

Ceramill Airstream în Ceramill Motion 2!
▷ Introduceţi cablul de comandă al Ceramill Airstream în partea posterioară a Ceramill Coolstream.
▷ Introduceţi furtunul de aspirare al Ceramill Air-

Incorporarea Ceramill Airstream în Ceramill

stream în Ceramill Motion 2.

Coolstream
Dacă aspirarea aerului la prelucrarea uscată se
face cu Ceramill Airstream, acesta poate fi incorporat în Ceramill Coolstream (vezi instrucţiunile de
instalare Ceramill Airstream). Aceasta simplifică
cablarea.

1

2
Fig. 6
1 Ceramill Coolstream
2 Ceramill Airstream
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Instalarea Ceramill Motion 2 direct pe Ceramill

NOTA:

Coolstream (varianta turn)

RO

Lateral, în partea posterioară şi în cea de sus trebuie să se lase un spaţiu liber de cel puţin 200 mm.
Astfel, spaţiul total necesar pentru Ceramill
Motion 2 pe Ceramill Coolstream incl. racorduri
este de:
_ Înălţime: 1620 mm
_ Lăţime: 920 mm
_ Adâncime: 860 mm

Deteriorarea cablurilor electrice şi a conductei de
alimentare LR:
▷ În cazul deplasării Ceramill Coolstream aveţi
grijă să nu călcaţi cu acesta pe cabluri sau conducte.
▷ Puneţi Ceramill Motion 2 pe Ceramill Coolstream
introducând picioarele primului în dispozitivele de

Suprafaţa de instalare trebuie să fie plană.

prindere al celui de-al doilea.
▷ Montaţi unitatea de întreţinere (vezi pagina 19).
▷ Demontaţi rezervorul LR al Ceramill Coolstream
(vezi capitolul 8.2 de la pagina 34).

≥ 200

520

≥ 200

▷ Turnaţi lubrifiant de răcire Ceramill Coolant în
rezervorul LR (vezi capitolul 8.5 de la pagina 36).
▷ Montaţi din nou la loc rezervorul LR (vezi
capitolul 8.6 de la pagina 37).

≥1620
1420

▷ Racordaţi conducta de alimentare LR la Ceramill

1

Motion 2 şi Ceramill Coolstream.

1

2
3

2
Fig. 7
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream

Fig. 8
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
3 Ţeavă de scurgere LR
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▷ Asamblaţi ţeava de scurgere LR [3] şi racordaţi-o

Instalarea Ceramill Motion 2 pe o masă deasu-

la Ceramill Motion 2 şi Ceramill Coolstream (vezi

pra lui Ceramill Coolstream (vaeianta cu masă)

▷ Deplasaţi Ceramill Coolstream cu Ceramill
Motion 2 la locul de instalare.
▷ Blocaţi roţile Ceramill Coolstream cu frâne de
parcare.
▷ Introduceţi furtunul de aspirare al instalaţiei de
aspirare utilizate (de ex. Ceramill Airstream) în
mufa de racordare pentru furtunul de aspirare
([15] din figura 3 de la pagina 10) de pe partea
posterioară a Ceramill Motion 2.

RO

Sub masă, lateral şi în partea posterioară trebuie să
se lase un spaţiu liber de cel puţin 200 mm iar în
partea de sus cel puţin 10 mm. Astfel, spaţiul total
necesar pentru Ceramill Coolstream sub masă este
de:
_ Înălţime sub masă: 675 mm
_ Lăţime sub masă: 920 mm
_ Adâncime sub masă: 860 mm
Suprafaţa de instalare trebuie să fie plană.
Dimensiunile de instalare pentru Ceramill Motion 2
vezi pagina 14.

1

≥ 920
≥ 200
≥ 675

instrucţiunile de instalare).

≥ 200
2

Fig. 9
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
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Pentru a se putea monta ţeava de scurgere pentru
LR, masa trebuie aşezată la o distanţă de perete

▷ Deplasaţi astfel Ceramill Coolstream aub masă
încât cele două aparate să fie coliniare.

sau să fie prevăzută cu o degajare decupată cores-

RO

punzător pentru ţevile de scurgere LR (vezi instrucţiunile de instalare).
▷ Poziţionaţi pe masă Ceramill Motion 2.
▷ Reglaţi astfel prin rotire înălţimea picioarelor

1

maşinii, încât aceasta să stea stabil, orizontal, pe
toate cele patru picioare.
▷ Montaţi unitatea de întreţinere (vezi pagina 19).

4

▷ Demontaţi rezervorul LR al Ceramill Coolstream

3

(vezi capitolul 8.2 de la pagina 34).

4

▷ Turnaţi lubrifiant de răcire Ceramill Coolant în

2

rezervorul LR (vezi capitolul 8.5 de la pagina 36).
▷ Montaţi din nou la loc rezervorul LR (vezi
capitolul 8.6 de la pagina 37).
NOTA:
Deteriorarea cablurilor electrice şi a conductei de
alimentare LR:
▷ În cazul deplasării Ceramill Coolstream aveţi
grijă să nu călcaţi cu acesta pe cabluri sau conducte.

Fig. 10
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
3 Mufă de racordare pentru returul LR
4 Ţeavă de scurgere LR
▷ Racordaţi conducta de alimentare LR la Ceramill
Motion 2 şi Ceramill Coolstream.
▷ Asamblaţi ţeava de scurgere LR [4] şi racordaţi-o
la Ceramill Motion 2 şi Ceramill Coolstream (vezi
instrucţiunile de instalare).
▷ Introduceţi furtunul de aspirare al unităţii de aspirare utilizate (de ex. Ceramill Airstream) în mufa
de racordare pentru furtunul de aspirare ([15] din
figura 3 de la pagina 10) de pe partea posterioară
a Ceramill Motion 2.
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5.2

Unitate de întreţinere

▷ Conectaţi cu furtunul aer comprimat de 2000 mm

Axul Jäger este echipat cu un dispozitiv de etanşare
cu aer sub presiune. Aerul de etaşare împiedică
pătrunderea aşchiilor şi prafului în ax. Unitatea de
întreţinere filtrează eventualele impurităţi din aerul
de etanşare împiedicând astfel defecţiunile costisitoare ale maşinii.

ţinere la racordul de aer comprimat al laboratoru-

RO

lui.
Cerinţe privind alimentarea cu aer comprimat
Penru funcţionare. aerul comprimat trebuie să satisfacă următorele cerinţe minime:
_ Flux volumic: 50 l/min (1,77 CFM)
_ Presiune: 6 bari / 87 psi

Montarea unităţii de întreţinere

Privind puritatea aerului se pun următoarele cerinţe:
_ impurităţi solide: clasa 3;

1
2
4

3

la intrarea aerului comprimat [3] a unităţii de între-

mai puţin de 5 m pentru substanţe solide
_ Conţinut de apă: clasa 4;
Punct max. de rouă sub presiune max. +3°C
_ Conţinut total ulei: clasa 2;
Conţinut max. ulei 0,1 mg/m3
Presiunea şi debitul de aer sunt monitorizate în timpul funcţionării Ceramill Motion 2. Dacă se constată
valori inferioare parametrilor specificaţi, procesul de

6

5
7

Fig. 11 Unitate de întreţinere

frezare se opreşte. Imediat ce sunt din nou atinse
valorile corecte ale parametrilor aerului, după confirmarea erorii în software, programul de frezare
poate fi cotinuat.

1 Şuruburi cu cap striat
2 Furtun aer comprimat 250 mm
3 Intrare aer comprimat
4 Separator de apă
5 Mufă de racordare aer comprimat ax de frezare
6 Racord ţeavă de scurgere LR
7 Racord conductă de alimentare LR
▷ Fixaţi unitatea de întreţinere pe partea posterioară a maşinii cu şuruburile cu cap striat [1].
▷ Racordaţi furtunul aer comprimat [2] de 250 mm
la mufa de racordare din dreapta a unităţii de
întreţinere şi la mufa de racordare aer comprimat
[5] a lui Ceramill Motion 2.
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Cerinţe privind puritatea aerului ax Jäger
Dacă trebuie să se utilizeze o altă unitate de întreţi-

RO

nere decât cea din setul de livrare, aceasta trebuie
să asigure următoarele condiţii de racordare conform
DIN-ISO 8573-1:
_ impurităţi solide: clasa 3
(mărime particule max. 5 m, densitate particule
max. 5 mg/m3)
_ Conţinut apă: clasa 4
(punct max. de rouă sub presiune +3 °C, conţinut
apă max. 6000 mg/m3)
_ Conţinut total ulei: clasa 2
(conţinut max. ulei 0,1 mg/m3)
Cerinţe privind unitatea de aspirare
Dacă trebuie să se utilizeze o altă unitate de aspirare decât Ceramill Airstream, aceasta trebuie să
respecte următoarele cerinţe:
_ Capacitate de aspirare: 56,6 l/min
_ Aptitudine de aspirare a pulberilor de oxid de zirconiu
_ Microfiltru HEPA (97,97 %), clasa de filtrare H12,
clasa de praf M
Racordarea furtunului de aspiare la aparat se realizează printr-un adaptor (set de livrare). Acesta se
potriveşte cu furtunurile de aspiare cu diametrul
interior de 38 mm.
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5.3

Instalarea Software-ului Ceramill
Match 2 şi Ceramill Motion 2
NOTA:

Funcţionare defectuoasă!
▷ Folosiţi Ceramill Motion 2 numai cu PC-uri
livrate de AmannGirrbach!
▷ Introduceţi CD-ul Ceramill Match 2 în unitate CDROM a PC-ului.
Pe CD se află un document PDF cu instrucţiunile
de instalare.
▷ Deschideţi documentul PDF şi respectaţi indicaţiile din instrucţiuni.

INSTALARE

Conectarea interfeţelor

2

1

6

La instalarea cu Ceramill Coolstream:

3

4

1

5

RO

2

7

3

4

Fig. 13 Interfeţe pe partea posterioară a lui
Fig. 12 Interfeţe pe partea posterioară a Ceramill
Motion 2
1 Interfaţă USB
2 Interfaţă Ethernet
3 Interfaţă de comandă pentru Ceramill Coolstream
4 Slot pentru card de memorie SD
5 Interfaţă de comandă pentru aspirare
6 Întrerupător principal
7 Priză reţea
▷ Asiguraţi-vă că întrerupătorul principal [6] al
Ceramill Motion 2 se află în poziţia 0.
▷ Controlaţi dacă, cardul de memorie SD este introdus corect în slotul [4] de pe partea posterioară a
lui Ceramill Motion 2.
▷ Racordaţi cablul de alimentare la priza de reţea
[7] a lui Ceramill Motion 2 cât şi la priza de curent.
La instalarea fără Ceramill Coolstream:
▷ Racordaţi interfaţa de comandă pentru aspirare
[5] de pe partea posterioară a lui Ceramill

Ceramill Coolstream
1 Priză reţea
2 Mufă de racordare pentru conducta de alimentare LR
3 Interfaţă de comandă pentru Ceramill Coolstream
4 Interfaţă de comandă pentru aspirare (de
ex. Ceramill Airstream)
▷ Racordaţi interfaţa de comandă pentru Ceramill
Coolstream de pe partea posterioară a Ceramill
Motion 2 ([3] din figură 12) şi de pe partea posterioară a Ceramill Coolstream ([3] din figură 13) cu
cablul de comandă.
▷ Racordaţi cablul de comandă al instalaţiei de
aspirare la interfaţa de comandă pentru aspirare
de pe partea posterioară a Ceramill Coolstream
([4] din figură 13).
▷ Racordaţi cablul de la reţea la priza de reţea ([1]
din figură 13) a Ceramill Coolstream cât şi la priza
de curent.

Motion 2 şi de pe partea posterioară a unităţii de
aspirare (de ex. Ceramill Airstream) cu cablul de
comandă.
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Conexiunea cu PC-ul
▷ Racordaţi interfaţa USB ([1] din figură 12) a Cera-

RO

mill Motion 2 şi un port USB nealocat a PC-ul cu
cablul USB.
Lungimea maxim admisă a cablului USB este de
5 m.
▷ Introduceţi dongle-ul Ceramill într-un port USB
nealocat de pe partea posterioară a PC-ului.

5.4

Realizarea conectării în reţea
Pentru conectarea în reţea, Ceramill
Motion 2 şi PC-ul trebuie mai întâi să fie
racordate prin USB.

▷ Conectaţi interfaţa Ethernet [2] a Ceramill
Motion 2 cu PC-ul resp. reţeaua printr-un cablu
de reţea.
Lungimea maxim admisă a cablului de reţea la
PC resp. la routerul de reţea este de 100 m.
▷ Porniţi Ceramill Motion 2.
▷ Porniţi Ceramill Coolstream.
▷ Porniţi software-ul Ceramill Motion 2.

Fig. 14 Ceramill-Dongle (cheie electronică)

▷ După iniţializarea Ceramill Motion 2 în software,
la Setări > Comunicare comutaţi din modul de
conectare USB la Ethernet şi eventual adaptaţi
adresa IP (vezi descrierea software-ului Ceramill
Motion 2).
▷ Deconectaţi şi conectaţi din nou Ceramill
Motion 2.
▷ Iniţializaţi Ceramill Motion 2 de frezat în software.
▷ După ce software-ul a recunoscut conexiunea
Ethernet, scoateţi afară cablul USB.
În cazul funcţionării în reţea, pot fi racordate
şi comandate prin software-ul Ceramill
Match până la opt aparate.
PC-ul şi Ceramill Motion 2 trebuie să se afle
în aceeaşi subreţea.
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5.5

Punere în funcţiune Ceramill
Motion 2

▷ Introduceţi piesa brută dorită în sistemul de prindere al lui Ceramill Motion 2. Latura înaltă/groasă
a piesei brute trebuie să fie îndreptată spre ax.

RO

Cele trei freze standard de pe locurile 1-3
alocate sculelor sunt obligatorii.
În plus faţă de sculele standard, în portsculă pot fi
introduse opţional şi scule de înlocuire, care îndeplinesc aceeaşi funcţie. Cînd o sclă standard şi-a
atins limita de uzură, Ceramill Motion 2 trece automat la utilizarea sculei de înlocuire corespunzătoare.

Fig. 16 Introducerea piesei brute (model cu cinci
axe)
▷ Fixaţi piesa brută cu patru şuruburi şi şaibe
suport.
NOTA:
Deteriorarea piesei brute
▷ Nu strângeţi prea tare şuruburile! Nu le tensionaţi!

Fig. 15 Portsculă (model cu cinci axe)

▷ Strângeţi şuruburile cu cheia imbus alăturată.

La modelul cu patru axe portscula este
rabatată la 90° (vezi figura 2 de la
pagina 9).
▷ Introduceţi sculele standard Ceramill Motion Roto
în protscula lui Ceramill Motion 2. Poziţionaţi tija
sculei spre exterior.
▪ Roto 2,5 se află în ax.
▪ Montaţi Roto 1,0 în locul 2.
▪ Montaţi Roto 0,6 în locul 3.
▷ Opţional: introduceţi sculele de înlocuire în portscula lui Ceramill Motion 2. Poziţionaţi tija sculei
spre exterior.
▪ Montaţi Roto 2,5 în locul 4.
▪ Monaţi Roto 1,0 în locul 5.
▪ Montaţi Roto 0,6 în locul 6.

Fig. 17 Înşurubaţi strâns piesa brută (model cu
cinci axe)
▷ Montaţi apărătoarea corespunzătoare
▪ Apărătoarea de aspirare la prelucrarea uscată
▪ Apărătoarea de protecţie împotriva stropilor la
prelucrarea umedă
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La prelucrarea umedă:

6

Utilizare şi operare

▷ Introduceţi sita pentru aşchi cu latura lată îndrep-

RO

AVERTISMENT:

tată spre spate.
Dacă sita pentru aşchii nu este montată, aşchiile

Pericol din cauza aşchiilor sau fragmentelor din

vor fi luate de apă şi direcţionate în rezervor.

piesa de lucru aruncate de maşină!

Sacul filtant se va umple mai repede.

▷ Uşa lui Ceramill Motion 2 trebuie să rămână
întotdeauna închisă în timpul prelucrării!

Sita pentru aşchii este cuprinsă în setul de
livrare al lui Ceramill Coolstream. Ea poate
rămâne montată în aparat şi în timpul prelucrării uscate.
▷ Închideţi uşa Ceramill Motion 2.
▷ Conectaţi Ceramill Motion 2 acţionând întrerupă-

NOTA:
Rezultate nesatisfăcătoare de frezare şi uzură
crescută la prelucrarea uscată!
▷ Nu folosiţi Ceramill Motion 2 fără instalaţie de
aspirare (de ex. Ceramill Airstream)!

torul principal.
▷ Conectaţi PC-ul.
▷ Porniţi software-ul Ceramill Motion 2.
La pornirea software-ului are loc iniţializarea
maşinii.
Dacă Ceramill Motion 2 nu este recunoscută:
▷ Reporniţi PC-ul.

NOTA:
Rezultate nesatisfăcătoare de frezare şi uzură
crescută la prelucrarea umedă!
▷ Nu folosiţi Ceramill Motion 2 fără unitatea de alimentare Ceramill Coolstream!
Găsiţi instrucţiunile de utilizare (tutorial video) ale

La o reinstalare a Ceramill Motion 2 este

software-ului Ceramill Match 2 şi istrucţiunile de

necesară verificarea sistemului axial.

operare ale maşinii pe CD-ul Ceramill-Match resp.

▷ Respectaţi în acest sens instrucţiunile de

pentru download la www.ceramill-m-center.com.

frezare a corpului de probă.

6.1

Trecere de la prelucrare umedă la
prelucrare uscată

Ceramill Motion 2 poate fi utilizată atât pentru prelucrare umedă cât şi uscată.
La livrare, maşia este echipată penru prelucrare
uscată.
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6.1.1

Trecere de la prelucrare uscată la prelucrare umedă

RO

4

1

4.

5

2
1.

2.

5.
3.

B

3

Fig. 18
1 Apărătoare de aspirare
2 Pârghie
3 Sită pentru aşchii
4 Apărătoare împotriva stropilor
5 Apărătoare de aspirare
B Tastă de service
▷ Slăbiţi pârghia [2] şi extrageţi apărătoarea de
aspirare albă [1] trăgând-o spre înainte.
▷ Racordaţi furtunul de aspirare la orificiul de aspirare din camera de frezare.
▷ Cu uşa deschisă, apăsaţi scurt tasta de service
[B] de pe partea anterioară a Ceramill Motion 2.
Aspirarea porneşte.
▷ Aspiraţi camera de frezare.
Când camera de frezare a devenit curată:
▷ Acţionaţi din nou tasta de service [B].
Aspirarea se opreşte.
▷ Extrageţi furtunul de aspirare.

▷ Introduceţi sita pentru aşchii [3] prealabil curăţată.
Latura lată trebuie să se afle în spate.
Sita pentru aşchii [3] se va utiliza în mod
obligatoriu la prelucrarea umedă. Sita
serveşte ca primă treaptă de filtrare a
particulelor grosiere din lubrifiantul de răcire.
▷ Controlaţi dacă orificiile de evacuare ale duzelor
LR nu sunt înfundate.
▷ Controlaţi dacă garnitura uşii este curată şi nu are
aşchii.
▷ Controlaţi dacă ţeava de scurgere LR nu este
înfundată iar ţevile sunta racordate în condiţii de
siguranţă în exerior.
▷ Montaţi apărătoarea transparentă de protecţie
împotriva stropilor [4] la orificiul de aspirare şi blocaţi-o cu pârghia [5].
▷ Transmiteţi fişierul de frezare penru prelucrare
umedă.
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6.1.2

Trecere de la prelucrare umedă la prelucrare uscată

RO

1

4

4.

2

5
2.

3.

1.

5.

B

3

Fig. 19
1 Apărătoare de aspirare
2 Pârghia apărătoarei de aspirare

ciul de aspirare şi blocaţi-o cu pârghia [2].

3 Sită pentru aşchii

▷ Controlaţi aspirarea aerului.

4 Apărătoare de protecţie împotriva stropilor

▷ Trasmiteţi fişierul de frezare pentru prelucrare

5 Pârghia apărătoarei de protecţie împotriva stropilor
B Tastă de service
▷ Slăbiţi [5] şi extrageţi apărătoarea transparentă
de protecţie împotriva stropilor [4] trăgând-o spre
înainte.
▷ Demontaţi sita pentru aşchii [3].
▷ Curăţaţi şi uscaţi camera de frezare şi sita pentru
aşchii (vezi pagina 38).
Pentru prelucrarea uscată nu este necesară
sita pentru aşchii [3].
▷ Introduceţi resp. schimbaţi piesa brută şi eventual
sculele.
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▷ Montaţi apărătoarea albă de aspirare [1] la orifi-

uscată.
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6.2

Schimbarea suportului pentru

▷ Curăţaţi orificiul şi suprafeţele de prindere.

piesa de lucru

▷ Verificaţi şi eventual curăţaţi bolţul de pe suportul

Ceramill Motion 2 este echipat la livare cu un suport
pentru piese de lucru tip 71. Penru prelucrarea diferitelor materiale va fi eventual necesar un alt suport

pentru piese de lucru.

RO

▷ Introduceţi până la punctul de oprire suportul pentru piese de lucru cu bolţul în orificul de prindere.
NOTA:

pentru piese de lucru.
Pentru a schimba suportul pentru piese de lucru:
▷ Cu uşa închisă apăsaţi tasta de operare [A] mai
mult de trei secunde.

Rezultate de lucru imprecise sau deteriorarea
suportului pentru piese de lucru!
▷ Strângeţi şurubul de fixare [1] cu un moment de

Scula curentă este pusă jos. Suportul pentru
piese de lucru [2] intră în poziţia de schimbare.

torsiune de 4 Nm.
Cheia dinamometrică din setul de livrare este
reglată corespunzător în acest scop.
▷ Strângeţi şurubul de fixare [1] cu cheia dinamo-

2

1

metrică din setul de livrare.
▷ Apăsaţi scurt tasta de operare [A].
Aparatul revine în poziţia de bază.

6.3
Fig. 20 Model cu cinci axe

Verificarea zonei de modelare

Conturul suprafeţei de modelare, pe care se realizează lucrarea, trebuie să se potrivească cu cel al
şablonului alăturat (vezi şi Match Package). În caz

1

contrar nu va putea fi executată lucrarea pe piesa
brută.
Şablonul ţine seama de contractarea oxidului de zir-

2

coniu la sinterizarea finală.

Fig. 21 Model cu patru axe
Legendă pentru figura 20 şi figura 27:
1 Şurub de fixare suport pentru piese de lucru
2 Suport pentru piese de lucru
▷ Slăbiţi şurubul de fixare [1].
▷ Se demontează trăgând spre dreapta (la modelul
cu cinci axe) respectiv în jos (la modelul cu patru

Fig. 22 Şablon pentru oxid de zirconiu ZI 71
▷ Măsuraţi zona de modelare pentru lucrările executate în ceară sau material plastic.

axe). suportul pentru piesa de lucru.
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6.4

Funcţiile tastelor

6.5

Calibrarea puncelor ule

după conectare trebuie stabilite puctele nule meca-

RO

nice printr-o calibrare. Tasta de operare [A] clipeşte.
Pentru a iniţia clibrarea punctelor nule:
▷ Apăsaţi scurt tasta [A].
Începe cursa de referinţă. Se aprinde tasta de

A

operare [A].

B

Calibrarea punctelor nule poate fi întreruptă:

Fig. 23 Tasta

▷ Apăsaţi scurt tasta de operare [A].
Tasta

cu uşa închisă

cu uşa des-

Cursa de referinţă este înteruptă. Tasta de ope-

chisă

rare [A] clipeşte.

Tastă de ope- iniţiază resp. între-

activează

rare [A]

resp. dezacti-

rupe calibrarea

punctelor nule; iniţi- vează aspiraază resp. întrerupe

rea

programul curent;

După terminarea calibrării punctelor nule, maşina

dezactivează pozi-

intră în poziţia de bază. Tasta de operare [A] se

ţia de control; acti-

stinge.

vează poziţia de
schimbare pentru
suportul de piese
de lucru
Tastă de ser-

întrerupe progra-

activează

vice [B]

mul curent acivea-

resp. dezacti-

ză poziţia de

vează etan-

service; activează

şarea cu aer

poziţia de schim-

sub presiune

bare; iniţiază curăţarea ferestrei de
vizualizare
Tab. 3
Aceste funcţii pot fi activate prin software, în
locul tastelor (vezi instrucţiunile de software
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Calibrarea punctelor nule este reluată din punctul
de unde aceasta a fost oprită. Tasta de operare
[A] luminnează continuu.

activează resp.

Ceramill Motion 2).

Pentru a cotinua cursa de referinţă:
▷ Apăsaţi scurt tasta de operare [A].
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6.6

Rularea programului

6.7

programului curent

Îainte de a rula un program, acesta trebuie mai întâi
încărcat (vezi Software Ceramill Match 2).
▷ Apăsaţi scurt tasta de operare [A].
Programul începe să ruleze. Tasta de operare [A]
luminează continuu.
Programul poate fi întrerupt:
▷ Apăsaţi scurt tasta de operare [A] sau tasta de
service [B].
-sau▷ Deschideţi uşa.
Programul se întrerupe. Tasta de operare [A] clipeşte.
Pentru a continua programul:
▷ Cu uşa închisă, apăsaţi scurt tasta de operare [A].
Programul va fi continuat din punctul în care a fost
întrerupt. Tasta de operare [A] luminează continuu.
După terminarea programului maşina intră în poziţia
de bază. Tasta de opeare [A] se stinge.

Controlul piesei de lucru în timpul

RO

▷ Apăsaţi tasta de operare [A] mai mult de 3
secunde.
Programul se întrerupe. Axul este deplasat spre
spate, scula curentă este pusă jos iar piesa de
lucru este întoarsă. În timpul deplasării axului
tasta de operare [A] luminează cotinuu, după ce
axul ajunge pe poziţie, aceasta clipeşte.
▷ Verificaţi optic piesa de lucru.
▷ Apăsaţi scurt tasta de operare [A].
Scula este ridicată din nou. Axul este deplasat în
poziţia în care a fost întrerupt programul. În timpul
deplasării axului tasta de operare [A] luminează
continuu, după ce axul ajunge pe poziţie, aceasta
clipeşte.
▷ Apăsaţi scurt tasta de operare [A].
Programul va fi continuat din punctul în care a fost
întrerupt. Tasta de operare [A] luminează contiuu.

6.8

Intrarea în poziţia de service

În poziţia de service se poate intra din poziţia de
bază sau dintr-un program întrerupt.
▷ Apăsaţi scurt tasta de service [B].
Scula curentă este pusă jos iar axul intră în poziţia
de service. Axul este detensionat, motorul este
blocat. În timpul deplasării axului tasta de operare
[A] luminează continuu, după ce axul ajunge pe
poziţie, aceasta clipeşte.
Pentru a ieşi din poziţia de service:
▷ Apăsaţi scurt tasta de operare [A].
Scula este ridicată din nou. Axul intră din nou în
poziţia de bază resp. în poziţia în care a fost întrerupt programul. În timpul deplasării axlui tasta de
operare [A] luminează continuu, după ce axul
ajunge pe poziţie, aceasta clipeşte.
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6.9

Curăţarea ferestrei de vizualizare

▷ Cu uşa închisă apăsaţi mai mult de trei secunde

RO

tasta de service [B].
Cât timp se apasă tasta, o duză de aer amplasată
în spatele ferestrei de vizualizare suflă aer pe sticlă şi o curăţă de praf şi aşchii.

6.10

Intrarea în poziţia de schimbare
pentru suportul pieselor de lucru

În poziţia de schimbare pentru suportul pieselor de
lucru nu poate intra decât din poziţia de bază.
▷ Apăsaţi tasta de operare [A] mai mult de 3
secunde.
Scula curentă este pusă jos. Suportul pieselor de

Curăţarea ferestrei de vizualizare se efectu-

lucru este întors, astfel încât şurubul de fixare să

ează sutomat şi în momentul schimăbării

devină accesibil. În timpul mişcării suportului,

sculelor şi la terminarea unui program. În

tasta de operare [A] luminează continuu, după

cazul acestei curăţări automate se produc

intrarea pe poziţie, aceasta clipeşte.

câte trei impulsuri scurte de aer.

Pentru a ieşi din poziţia de schimbare pentru suportul pieselor de lucru:
▷ Apăsaţi scurt tasta de operare [A].
Aparatul trece în poziţia de bază.
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ÎNREGISTRARE ŞI INFORMAŢII PENTRU DOWNLOAD

7

Înregistrare şi informaţii pentru download

7.1

Înregistrare Quick M-center

RO

Înaintea înregistrării este recomandat să notaţi numerele de serie ale diferitelor aparate.

[1]

Maşină

Localitate

Scanner (Ceramill Map)

Partea posteri-

Exemplu

Număr de serie

oară a maşinii

[2]

PC

Partea superioară a carcasei
PC-ului

[3]

Mind/Match Dongle

Cutie software

(cheie electroniă)
[4]

Motion 2

Partea posteri-

(Ceramill Motion 2)

oară a maşinii

Tab. 4
▷ Înregistrarea se face la www.ceramill-m-center.com.

▷ Daţi click pe butonul „creare cont“ .

Pe acestă pagină daţi click pe link-ul „înregistra-

După scurt timp va fi generat un email de confir-

re“ .Apoi completaţi rubricile formularului cu

mare care va fi trimis la adresa de email indicată

datele personale
▷ Introduceţi toate numerele de serie.

anterior.
▷ Deschideţi email-ul şi daţi click pelink-ul primit.
Se deschide o pagină web care va confirma înregistrarea.
Dacă nu se poate da click pe link:
▷ Copiaţi link-ul în browserul web.
Adresa de email şi parola aleasă reprezintă datele
de acces la zona protejată a homepage-ului
www.ceramill-m-center.com (urmărire comandă,
tutoriale video).

▷ Acceptare condiţii de utilizare.
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În interval de 24 ore vă va fi trimis un alt email.
Acesta conţine confirmarea înregistrării şi datele de
acces la FTP (6 cifre) pentru încărcarea de date M-

RO

Center-ul nostru.
Cu înregistrarea se vor trimite două seturi
de dae de acces. Unul pentru website-ul Mcenter (primul email) şi al doilea pentru
upload-ul datelor dumneavoastră la M-Center-ul nostru (al doilea email).
▷ Introduceţi toate datele de acces din software-ul din construcţia Ceramill Mind
(fereastra se deschide automat atunci
când daţi click pe butonul pentru upload
).
Acum procesul de înregistrare este încheiat.

7.2

Tracking (urmărire) comenzi Mcenter

După intrarea datelor constructive în M-Center, veţi
primi o confirmare de comandă prin email.
În plus veţi primi şi emailuri de informare despre
când va intra în producţie lucrarea dumneavoastră
şi când vă va fi expediată.
O listă detaliată a tuturor comenzilor va putea fi
accesată pe M-center Homepage în zona Login la
„Comenzile mele“ . După expedierea comenzii aici
veţi găsi un număr de tracking (urmărire) pentru fiecare comandă, cu ajutorul căruia comenzile vor puitea fi urmărite.
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7.3

Informaţii pentru download

Alte instrucţiuni de operare (tutoriale video) ale
scannerului Ceramill Map şi ale software-ului Ceramill Mind găsiţi pe DVD-ul cu instrucţiuni şi pentru
download la www.ceramill-m-center.com.
Updates ale software-ului sunt deasemeni disponibile pe website-ul www.ceramill-m-center.com.

MANEVRAREA LUBRIFIANTULUI DE RĂCIRE (LR)

8

Manevrarea lubrifiantului
de răcire (LR)
ATENŢIE:

Pericole pentru sănătate cauzate de manipularea
neconformă a LR!
▷ Folosiţi ca LR numai Ceramill Coolant!
▷ Respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi prescripţiile de manipulare pentru Ceramill Coo-

▷ Apăsaţi penru aprox. opt secunde tasta de operare [A].
După trei secunde începe pomparea LR.

RO

▷ Deschideţi uşa şi scoateţi vasul.
▷ Cufundaţi zona de reacţie a benzii de testare în
LR.
▷ Îndepărtaţi prin scuturare lichidul în exces.
▷ Comparaţi după un minut zona de tesare cu scala
de culori şi citiţi valoarea măsurată.
Valorile de referinţă şi indicaţiile privind măsurile în

lant!

caz de depăşire sau situare sub limitele valorilor de

8.1

Analiză LR

referinţă le găsiţi în prospectul cu indicaţii din interiorul capacului rezervorului Ceramill Coolstream.

Din considerente juridice şi tehnice, lubrifiantul de răcire trebuie analizat săptămânal.
▷ Respectaţi legile şi directivele specificie

Acolo, în punga autocolantă din plastic,
poate fi păstrat şi procesul verbal al analizei.

ţării dv. privind lubrifianţii de răcire!
Pentru funcţionarea Ceramill Motion 2 este necesară analiza regulată a LR. Rezultatele analizei trebuie documentate şi arhivate.
▷ Analizaţi săptămânal lubrifiantul de răcire cu privire la următoarele proprietăţi:
▪ concentraţie
▪ valoare pH
▪ conţinut de nitriţi
Analiza se face cu benzi de testare. Benzile de testare sunt uşor de manevrat şi permit determinarea
valorii pH, a conţinutului de nitriţi şi a concentraţiei
LR.
▷ Scoateţi piesa brută din suport.
▷ Montaţi apărătoarea de protecţie împotriva stropilor.
▷ Amplasaţi un vas curat, plat, în centrul camerei
interioare, sub apărătoarea de protecţie împotriva
stropilor.
▷ Închideţi uşile.
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8.2

Demontarea rezervorului LR

▷ Scoateţi panoul lateral stâng al Ceramill Cool-

Numai la variantă cu masă

RO

La ambele variante:

▷ Scoateţi ţeava de scurgere LR [1] din partea laterală a Ceramill Coolstream.

stream.
▷ Scoateţi ţeava de scurgere LR [1] şi conducta de
alimentare LR [3] din partea de sus a rezervorului
LR.
▷ Scoateţi cablul de comandă [2] din peretele despărţitor (dintre camera pentru Ceramill Airstream
şi rezervor).

1
Fig. 24
1 Ţeavă de scurgere LR

1

2
3

NOTA:
Deteriorarea cablurilor electrice şi a conductei de
alimentare LR:

Fig. 25 Slăbiţi interfeţele de la rezervorul LR (varianta turn)

▷ La deplasarea Ceramill Coolstream aveţi grijă
să nu călcaţi cu aparatul conductori sau con-

1

ducte.
▷ Deplasaţi Ceramill Coolstream în faţă, sub masă.

2
3
Fig. 26 Slăbiţi interfeţele de la rezervorul LR
(varianta cu masă)
Legendă pentru figura 25 şi figura 26:
1 Conductă de scurgere LR
2 Cablu de comandă
3 Conductă de alimentare LR
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8.3

NOTA:
Deteriorarea robinetului de scurgere!
▷ Deplasaţi rezervorul LR numai ţinându-le de
mânere!

Golirea rezervorului LR

RO

NOTA:
Deteriorarea furtunului de scurgere!
▷ Deplasaţi rezervorul LR numai ţinîndu-l de

▷ Ridicaţi cu grijă rezervorul LR [2] din unitatea de
alimentare.

mânere!
▷ Aşezaţi rezervorul LR [1] cu partea posterioară
îndreptată spre înainte, pe o masă sau de exem-

1

plu pe Ceramill Coolstream.

1

2

2
Fig. 27
1 Ceramill Coolstream
2 Rezervor LR

3

Fig. 28
1 Rezevor LR
2 Robinet de scurgere
3 Recipient de eliminare
▷ Aşezaţi un recipient de eliminare [3] sub robinetul
de scurgere [2].
▷ Eventual montaţi un furtun pe robinetul de scurgere şi lăsaţi-l să curgă în recipientul de eliminare.
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▷ Deschideţi robinetul de scurgere.

8.5

Umplerea LR

LR curge din rezervorul LR în recipientul de eliminare.

RO

Apa folosită pentru lubrifiantul de răcire tre-

După ce rezervorul LR s-a golit:
▷ Închideţi la loc robinetul de scurgere.
LR trebuie eliminat conform normelor şi
legilor în vigoare. Eliminarea corespunzătoare trebuie consemnată într-un proces
verbal.

8.4

Curăţarea rezervorului LR
NOTA:

Filtrul şi rezervorul LR pot fi curăţate numai cu apă.
▷ Nu folosiţi detergenţi.
▷ Slăbiţi rozetele de pe partea superioară a rezervorului LR şi scoateţi-le.
▷ Scoateţi capacul cu ţeava de scurgere.
▷ Extrageţi sacul filtrant şi goliţi-l.
▷ Curăţaţi sacul filtrant.
▷ Clătiţi şi curăţaţi rezervorul LR.
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buie să fie potabilă. Domeniul optim al durităţilor se situează între 10 - 20 °dH
(echivalent a 1,8 - 3,6 mmol duritate totală
pe litru). Dacă duritatea dpăşeşte cu mult
aceste valori, se recoamndă adăugarea de
apă distilată.
▷ Într-un recipient separat turnaţi şi amestecaţi bine
20 litri apă şi 1 litru Ceramill Coolant.
▷ Montaţi sacul filtrant în rezervorul LR.
▷ Turnaţi LR amestecat cu apă în rezervorul LR.
▷ Puneţi la loc capacul cu ţeava de scurgere şi asiguraţi-l cu patru rozete.

MANEVRAREA LUBRIFIANTULUI DE RĂCIRE (LR)

8.6

Montarea rezervorului LR

8.7

Curăţarea sistemului LR

▷ Ridicaţi rezervorul LR în unitatea de întreţinere.

▷ Extrageţi şi curăţaţi sita pentru aşchii.

▷ Introduceţi cablul de comandă în peretele des-

▷ Curăţaţi camera de frezare.

părţitor (între camera pentru Ceramill Airstream şi

▷ Montaţi din nou la loc sita pentru aşchii.

rezervor).

▷ Montaţi apărătoarea de protecţie împotriva stro-

▷ Racordaţi conducta de retur şi conducta de alimentare LR în partea de sus la rezervorul LR.
▷ Montaţi panoul lateral stânga al Ceramill Coolstream

RO

pilor.
▷ Goliţi rezervorul LR (vezi pagina 35).
▷ Curăţaţi rezervorul LR (vezi pagina 36).
▷ Într-un recipient separat turnaţi şi amestecaţi bine
5 l apă şi 250 ml Ceramill Coolant.

NOTA:
Deteriorarea cablurilor şi furtunurilor!
▷ Atunci când deplasaţi unitatea de întreţinere
aveţi grijă să nu striviţi sau să nu călcaţi cu
aceasta cablurile şi furtunurile.
La varianta turn:
▷ Racordaţi conducta de retur şi conducta de alimentare LR a Ceramill Coolstream la Ceramill
Motion 2.
La varianta cu masă:
▷ Împingeţi înapoi sub masă unitatea de întreţinere
şi aliniaţi-o cu Ceramill Motion 2.
▷ Introduceţi ţeava laterală de scurgere până la
punctul de oprire în Ceramill Coolstream.
În acest mod, sistemul de comandă recunoaşte
ţeava de scurgere şi eliberează pompa LR.
▷ Racordaţi conducta de alimentare LR a Ceramill
Coolstream la Ceramill Motion 2.

▷ Introduceţi sacul filtrant.
▷ Turnaţi amestecul LR cu apă în rezervorul LR.
▷ Racordaţi din nou în set complet Ceramill Coolstream.
▷ În funcţiile de control-service activaţi „Curăţarea
circuitului agentului de răcire“.
▷ Iniţiaţi Curăţarea în software
-sau▷ Apăsaţi scurt tasta de operare [A] la Ceramill
Motion 2.
Timp de 15 minute se pompează LR şi sistemul
este curăţat.
Curăţarea poate fi întreruptă şi apoi repornită prin apăsarea scurtă a tastei de operare
[A].
După terminarea curăţării:
▷ Goliţi rezervorul LR (vezi pagina 35).
LR întrebuinţat pentru curăţare trebuie eliminat după terminarea procesului de curăţare.
▷ Umpleţi din nou rezervorul LR (vezi pagina 36).
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RO

9

Curăţare şi întreţinere

9.1

Ceramill Motion 2

9.1.1

Resturile de pulberi de zirconiu rămase
după prelucrrea uscată pot îmbâcsi sacul

Curăţare

filtrant în cazul în care ulterior are loc o pre-

Ceramill Motion 2 trebuie curăţat după fiecare zi de

lucrare umedă.

lucru.
▷ În mod special la frezarea umedă a materialului
plastic trebuie golită mai des sită de aşchii.
În cazul în care sita este prea plină de aşchii,
eventual lubrifiantul de răcire nu se va putea
scurge.
Curăţare după prelucrare uscată
NOTA:
Pulberea de zirconiu este abrazivă!
▷ Curăţaţi atent cu o cârpă moale geamul uşii, nu
frecaţi.
▷ Deschideţi uşa Ceramill Motion 2.

▷ Apăsaţi scurt tasta de service [B].
Este dezactivată etanşarea cu aer sub presiune.
▷ Apăsaţi scurt tasta de operare [A].
Aspirarea este deconectată.
Curăţare după prelucrare umedă
NOTA:
Ceramill Airstream nu este destinat aspirării
umede. Curăţarea camerei interioare după prelucrarea umedă nu trebuie să se facă cu Ceramill
Airstream!
▷ Îndepărtaţi manual aşchiile.

▷ Înlocuiţi apărătoarea de aspirare cu furtunul de

NOTA:

curăţare cu cap portperie.
▷ Apăsaţi tasta de operare [A] a Ceramill Motion 2.

Curăţarea camerei de frezare se va face numai cu

Aspirarea este activată. Tasta de operare lumi-

apă.

nează.

▷ Nu folosiţi detergenţi.

▷ Apăsaţi tasta de service [B] la Ceramill Motion 2.
Este activată etanşarea cu aer sub presiune.
Tasta de service luminează.
▷ Eventual extrageţi sita pentru aşchii şi eliminaţi în
afara maşinii, deşeurile rezultate în urma frezării,
căzute în aceasta.
Prin aceasta, sacul filtrant a unităţii de aspirare nu
se umple atât de repede şi poate fi utilizat mai
mult timp.
▷ Aspiraţi cu grijă camera de frezare cu furtunul de
curăţare.
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Lubrifiantul de răcire uscat se poate îndepărta cu dificultate.
După prelucrarea umedă:
▷ După un repaus de mai multe ore curăţaţi
şi uscaţi camera de frezare.
▷ Extrageţi sita pentru aşchii şi eliminaţi deşeurile
de frezare depuse pe aceasta.
▷ Curăţaţi şi şergeţi, pentru a usca camera de frezare, cu o cârpă uscată.
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9.1.2

Controale regulate

Ax

_ Starea burdufului
_ Starea furtunurilor şi a ţeviolor de scurgere

Pentru înteţinerea axului este necesar setul de ser-

▷ Menţineţi curate garnitura uşii şi profilul de oprire

frezare la alegere.

RO

vice pentru ax Jäger alăturat cât şi un dispozitiv de

al uşii. Aveţi grijă să nu deterioraţi garnitura de
etanşare.
9.1.3

Întreţinere săptămânală
NOTA:

Pericol de deteriorare a maşinii!
▷ Nu folosiţi aer comprimat, ultrasunete şi jet de
abur pentru curăţare!
Înainte de întreţinere
Înainte de a efectua întreţinerea axului şi a duzelor
LR, trebuie actvată etanşarea cu aer sub presiune a
axului:
▷ Apăsaţi scurt tasta de service [B].
Scula utilizată curent este pusă jos iar axul intră în
poziţia de service. Axul este detensionat, motorul
este blocat.
▷ Deschideţi uşa lui Ceramill Motion 2.
▷ Apăsaţi tasta de service [B] la Ceramill Motion 2.

1
2
3

5
4
Fig. 29 Set de service pentru ax Jäger
1 Unsoare penru bucşse elastice
2 Perie penru bucşe elastice
3 Con din pâslă
4 Tjă extractoare
5 Cheie pentru arbori
Pentru a efectua o curăţare a axului:

▷ Ştergeţi de praf capacul, ţevile LR şi axul cu o cârpă uscată, curată. Nu folosiţi detergenţi!
Pentru a extrage bucşa elastică:
▷ Puneţi cheia neagră pentru arbori [5] pe bucşa
elastică.

Se activează etanşarea cu aer sub presiune.
Tasta de service luminează continuu.
După întreţinere

5

După ce întreţinerea a fost terminată:
▷ Închideţi uşa lui Ceramill Motion 2.
▷ Apăsaţi tasta de operare [A].
Scula este ridicată din nou. Axul intră din nou în
poiţia de bază resp. în poziţia în care a fost întrerupt programul.

Fig. 30
▷ Introduceţi un dispozitiv de frezare în bucşa elastică deschisă.
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▷ Scoateţi prin deşurubare din ax, bucşa elastică
cu cheia pentru arbori.

NOTA:
Pentru gresarea conului bucşei elastice folosiţi

RO

numai usoarea pentru bucşe elastice din setul de
livrare. Nu este permisă folosirea unei alte unsori.
▷ Înşurubaţi în acelaşi mod în ax, până la punctul de
oprire, bucşa elastică curăţată şi gresată.
ATENŢIE:

Fig. 31
▷ Curăţaţi sistemul de prindere al bucşei elastice cu
conul din pâslă [3].
Sistemul de prindere al bucşei elastice trebuie să
fie curăţat de aşchii şi impurităţi.

Pericol de rupere a sculei!
▷ Îndepărtaţi neapărat din nou scula din mandrină!
Când scula provine din portscula lui Ceramill
Motion 2:
▷ Introduceţi din nou scula în poziţia corectă în portsculă.

3
Fig. 32
▷ Curăţaţi din interior bucşa elastică cu peria fină
pentru bucşe elastice [2].

2
Fig. 33
▷ Gresaţi uşor conul exerior al bucşei elastice cu
usoarea pentru bucşe elastice din setul ([1] din
figura 29 de la pagina 39) .
Astfel va fi îmbunătăţită capacitatea de alunecare
şi va creşte forţa de strângere a bucşei elastice.
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Duze LR
Nu curăţaţi duzele LR cu peria pentru bucşe
elastice!
▷ Controlaţi săptămânal duzele LR.
▷ Dacă este necesar, curăţaţi orificiul de evacuare.
Dacă orificiile de evacuare sunt înfundate:
▷ Slăbiţi şurubul imbus lateral al capacului axului.

Unitatea de întreţinere
▷ Verificaţi optic unitatea de întreţinere cu privire la:

RO

▪ particule vizibile, murdării sau substanţe solide
în interiorul plexiglasului (indiciu al murdăriii
aerului comprimat)
▪ culoarea de chihlimbar a elementului de filtrare
(indiciul al existenţei uleiului în aerul comprimat)
▪ apă în filtru (indiciu al existenţei apei în aerul
comprimat)
De îndată ce constataţi una din situaţiile de mai sus:
▷ Îndepărtaţi sursa defecţiunii din aerul comprimat.
▷ Înlocuiţi complet unitatea de întreţinere.

Fig. 34
▷ Scoateţi capacul.

Fig. 35
▷ Purjaţi orificiile din interiorul capacului cu un aparat de curăţat cu aburi.
ATENŢIE:
Capacul se înfierbântă!
▷ Gresaţi inele O şi ţevile LR.
▷ Curăţaţi locaşul capacului pe ax.
▷ Montaţi din nou capacul axului înşurubând spre
dreapta. Aveţi grijă ca ţevile LR să fie racordate
corect.
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9.1.4

Întreţinere lunară

Verificarea punctelor nule

RO

Se recomandă ca o dată pe lună să se efectueze o
verificare a punctelor nule.
▷ Se frezează un cub de testare din piesa brută de
testare Ceramill TEST 71 L.
Piesa brută de testare serveşte exclusiv la frezarea
de probă şi calibrarea Ceramill Motion 2. Găsiţi
instrucţiunile corespunzătoare pe CD-ul CeramillMatch resp. pe website-ul nostru

9.1.5

Întreţinere externă

După 1000 ore de fucţionare este necesară o întreţinere externă. Software-ul lui Ceramill Motion 2 afişează mesajul adecvat.
▷ Contactaţi Ceramill-Helpdesk (în zilele lucrătoare
de la h. 8:00 până la h. 17:00).
▪ Germania: +49 7231 957 100
▪ Austria: +43 5523 62333 390
▪ International: +43 5523 62333 399
▪ helpdesk@amanngirrbach.com

www.ceramill-m-center.com.

9.2

Ceramill Coolstream

Ax Jäger

9.2.1

Controale şi măsuri de întreţinere

Axul trebuie să se afle în poziţia de bază.

Controale regulate:
_ Starea furtunurilor şi a ţevilor de scurgere
_ Nivelul de umplere în unitatea de alimentare

▷ Răsuciţi complet cu mâna cel puţin de zece ori
fusul axului.

Ceramill Coolstream
Dacă nivelul de umplere din rezervorul LR a
scăzut sub nivelul minim, programul de frezare este întrerupt şi este afişat un mesaj de
eroare.
▷ Umpleţi rezervorul LR (vezi pagina 36).
▷ Confirmaţi mesajul de eroare în software.

Fig. 36

Rotirea completă a axului Jäger

Penru alte informaţii despre axuri Jäger vă stă la
dispoziţie manualul pentru download pe website-ul
nostru www.amanngirrbach.com.

9.2.2

Întreţinere săptmânală

▷ Analizaţi LR (vezi instrucţiunile analitice cu protocol de testare).
9.2.3

Întreţinere semestrială

▷ Curăţaţi sistemul LR (vezi pagina 37).
Întreţinerea semestrială este semnalizată
de program. La activarea curăţării sistemului, indicaţia va fi ascunsă din nou.

42

DERANJAMENTE, REPARAŢII ŞI GARANŢIE

10
10.1

Deranjamente, reparaţii şi
garanţie

11

Deranjamente

În ceea ce priveşte ambalajele, AmannGirbach se

În caz de deranjamente:
▷ Restartaţi software-ul
▷ Reporniţi Ceramill Motion 2.

Protecţia mediului

Ambalaj
implică în sistemul de revalorificare specific fiecărei
ţări, care asigură o reciclare optimă.
Toate materialele de ambalaj sunt ecologice şi reci-

▷ Restartaţi PC-ul.

clabile.

Când aceste măsuri nu au avut succesul scontat:

Maşina scoasă din uz

▷ Contactaţi Ceramill-Helpdesk (werktags vonîn
zilele lucrătoare de la h. 8:00 până la h. 17:00).
▪ Germania: +49 7231 957 100
▪ Austria: +43 5523 62333 390
▪ International: +43 5523 62333 399
▪ helpdesk@amanngirrbach.com

10.2

Reparaţii

Reparaţiile pot fi efectuate numai de căte personal
de specialitate instruit corespunzător.

10.3

Garanţie

Garanţia corespunde prevederilor legale. Alte infor-

RO

Maşinile scoase din uz conţin materiale refolosibile
care trebuie direcţionate spre o staţie de reciclare.
▷ După expirarea duratei de viaţă a maşinii de frezat, eliminaţi-o ecologic prin sistemele publice de
colectare a deşeurilor.
Materialele plastice sunt marcate corespunzător.
Astfel, acestea pot fi sortate şi apoi reciclate sau eliminate.
Lubrifiant de răcire (LR)
▷ Eliminaţi LR conorm normelor şi legilor în vigoare.
Eliminarea reglementară trebuie documentată.

maţii găsiţi la Condiţiile noastre generale de afaceri
(CGA).
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DATE TEHNICE ŞI ACCESORII/PIESE DE SCHIMB

12
RO

Date tehnice şi accesorii/piese de schimb
Sub rezerva modificărilor.

Interfeţe

Unitate

Valoare

–

USB / Ethernet /
slot pentru card

Date tehnice Ceramill Motion 2
Unitate

SD / comandare
Ceramill Cool-

Valoare

stream / coman-

Nr. art:
_ model cu patru

–

axe
_ model cu cinci axe

–

Dimensiuni

mm

179280
179250

–

588 × 516 × 755

Greutate:

_ Presiune

bari

6

_ Flux volumic

l/min

50

–

clasa 3; sub 5 m

Puritatea aerului:

_ model cu patru

kg

axe
_ model cu cinci axe

kg

75
78

V/Hz

100-230/50-60

Putere

W

250

Siguranţă (fuzibilă)

A

3,15 / 6,3

_ impurităţi solide

pentru substanţe
solide
_ Conţinut apă

–

_ model cu patru

–

axe
_ model cu cinci axe

–

clasa 4;
Punct maxim de
rouă sub presiune

Axuri:

+3 °C
4
5

Precizie

m

< 10

Domeniul tempera-

°C

18 - 30

_ Conţinut total ulei:

–

Clasa 2; conţinut
max. ulei
0,1 mg/m3

Aspirare

–

adecvat pentru
pulberi de oxid de

turilor admise (func-

zirconiu,

ţionare)

microfiltru HEPA

Cuplu ax

Ncm

4

Turaţie ax

U/min

60000

de filtrare H12,

mm

3

clasa de praf M

db(A)

60

Diametru bucşă
elastică
Nivel presiune sono-

44

aer comprimat
uscat, curat

comprimat

(gr. × l × H)

Conexiuni electrice

dare aspirare
Racord aer

(97,97 %), clasa

_ Diametru furtun

mm

38

l/min

56,6

de aspirare

ră

_ Putere de aspirare

Tab. 5

Tab. 5

DATE TEHNICE ŞI ACCESORII/PIESE DE SCHIMB

Date tehnice Ceramill Coolstream

Nr.art.
Dimensiuni

Accesorii/piese de schimb

Unitate

Valoare

Art nr.:

–

178630

179210

Unitate de întreţinere

mm

656 × 518 × 651

179211

Set şuruburi suport piese de lucru

179216

Inserţii filetate suport piese de lucru

kg

36

179217

Corp de probă pentru cub de testare

(gr. × l × H)
Greutate
Conexiuni electrice

Denumire

V/Hz

100-230/50-60

179218

Set de service ax Jäger

Putere

W

150

179251

Capac portsculă

Siguranţă (fuzibilă)

A

1,0

179230

Bucşă elastică 3 mm

Capacitate max. de

l/min

3,8

179252

Suport piesă de lucru 71

Volum rezervor LR

l

50

179253

Sită pentru aşchii

Lăţime ochiuri filtru

Apărătoare de aspirare

m

50

179254

–

Comandare Cool-

179255

Apărătoare de protecţie împotriva stro-

refulare a pompei

Interfeţe

stream/ comandare aspirare
Tab. 6

RO

pilor
179256

Sac filtrant

179257

Furtun de aspirare cu perie

178650

Ceramill Coolant (lubrifiant de răcire)

178651

Test aditivi multifuncţionali 100 buc.
benzi de testare

178652

Valoare PH benzi de măsurare 100 buc.

178653

Test nitriţi 100 buc. benzi de măsurare

1156901

Siguranţă Ceramill Motion 2
(T 3,15 A / 250 V)

172334

Siguranţă Ceramill Coolstream

179186

Suport piesă de lucru 71

179184

Apărătoare de aspirare

(T 1,0 A / 250 V)
Ceramill Motion 2 (4X)
Ceramill Motion 2 (4X)
179188

Apărătoare de protecţie împotriva stropilor Ceramill Motion 2 (4X)

179189

Controler complet
Ceramill Motion 2 (4X)

Tab. 7
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Made in the European Union

ISO 9001

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159

austria@amanngirrbach.com
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

