
kompensacja kąta dla narzędzi ręcznych

dokręcanie NA kąt 
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Wada konwencjonalnych narzędzi ręcznych

Ręczne wkrętarki generalnie nie nadają się do procesów 
dokręcania z kontrolą kąta, ponieważ operator nie jest 
w stanie utrzymać narzędzia całkowicie nieruchomo 
podczas całego procesu. Każdy ruch ze strony operatora 
ingeruje w wartość kąta obrotu. Dlatego stosowanie 
konwencjonalnych wkrętarek w procesach dokręcania 
z kontrolowanym kątem wymaga podparcia lub trwałego 
zamocowania narzędzia w urządzeniu manipulacyjnym- 
np. na ramieniu manipulatora. Ogranicza to swobodę 
ruchów operatora i wymaga dodatkowych inwestycji.

GyroFlex -moduł do  kompensacji kąta

Aby wyeliminować tę wadę, firma AMT opracowała system 
GyroFlex - moduł wykorzystujący czujniki kontrolujące ruch 
operatora, który przesyła te dane do sterownika wkrętarki, 
gdzie wpływ ruchu jest obliczany i odpowiednio kompen-
sowany. Wszystkie ręczne wkrętarki przewodowe AMT 
można łatwo zmodernizować, w celu ich wyposażenia 
w GyroFlex.

Łatwiejsza obsługa, mniej inwestycji

Dzięki zastosowaniu GyroFlex ramiona reakcyjne i/lub 
montaż wkrętarek na stałe na manipulatorach nie jest już 
niezbędny. Dzięki temu operator ma więcej swobody a do-
stęp do trudnych miejsc skręcania jest ułatwiony. Jedno-
cześnie znacznie zmniejsza sie koszt inwestycji.

GyroFlex - innowacja AMT!



kompensacja kąta
dla narzędzi ręcznych

Innowacja w dokręcaniu

Alfing Montagetechnik GmbH

Bieżąca sytuacja

Konwencjonalne przyrządy do pomiaru kąta we wkrę-
tarkach, którymi obecnie wykonuje się proces dokręcania, 
są zintegrowane z narzędziami i mierzą kąt obrotu 
bezpośrednio na wale wyjściowym. Każdy ruch wkrętarki 
podczas procesu dokręcania (np. niezamierzony ruch 
operatora) ma wpływ na kąt, o jaki należy obrócić śrubę lub 
nakrętkę po osiągnięciu odpowiedniego lub progowego 
momentu obrotowego. Ponieważ dokładność w pomiarze 
dodatkowego kąta obrotu śruby lub nakrętki po odpowie-
dnim lub progowym momencie obrotowym ma bezpośredni 
wpływ na zarchiwizowany moment wstępny wstępnego 
w dokręcanym połączeniu, dzisiejsza technologia pozwala 
na osiągnięcie tego typu połączenia tylko z zastosowaniem 
ramion reakcyjnych lub wkrętarek zamocowanych na stałe 
w uchwytach.

W procesie dokręcania z kontrolowanym kątem, kąt po 
osiągnięciu odpowiedniego lub progowego momentu jest 
czynnikiem kontrolnym, który bezpośrednio określa siłę 
napięcia wstępnego.

Podczas procesu dokręcania narzędziami ręcznymi opera-
tor porusza się w sposób niezamierzony. Kąt związany z tym 
ruchem wpływa bezpośrednio na parametry wykonywanego 
połączenia.

Proces dokręcania na moment z monitorowaniem kąta

Granice tolerancji dla monitorowania kąta są na ogół 
ustawione bardzo szeroko, dzięki czemu wynik procesu 
i potencjalny ruch operatora nie prowadzą do zwiększonej 
liczby nieprawidłowo wykonanych połączeń.

Zalety GyroFlex

Procesy dokręcania z kontrolowanym kątem mogą być w przy-
szłości wykonywane przy użyciu GyroFlex, nie wymagając 
ramion reakcyjnych ani trwale zamocowanych narzędzi. 
Podczas procesu dokręcania z kontrolą momentu, granice 
tolerancji do monitorowania kąta można ustawić bardziej 
ciasno.

Korzyści

Eliminuje dodatkowe koszty obsługi lub ramion reakcyj-
nych.

Poprawia jakość wykonywanych połączeń - co wynika

Pozwala zmniejszyć przekroje śrub. 

 z węższych tolerancji kąta.

Skraca czas cyklu dzięki prostszej obsłudze i/lub lepszemu 
dostępowi.

Za pomocą GyroFlex operacje dokręcania można przepro-
wadzić z dodatkową kontrolą kąta. Zmniejszony współ-
czynnik dokręcania     pozwala na zredukowanie rozmia-A

rów połączeń śrubowych.

Dzięki zmniejszonym przekrojom śrub i odpowiadającym im 
wymiarom nakrętek, uzyskujemy zmniejszenie wagi  wyrobu.

Optymalizuje czas cyklu poprzez zastąpienie ręcznych 
narzędzi kątowych (np. Saltus, GWK itp.) narzędziami 
elektrycznymi z kompensacją kąta.
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