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MIKRO SD16 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

Αυτόματο συγκρότημα διαμόρφωσης οικοδομικού χάλυβα σε δύο κατευθύνσεις από κουλούρα, 
παραγωγής συνδετήρων, ευθύγραμμων βεργών και κάμψης. Οδηγούμενο από ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 
  

Αποδεκτές διάμετροι (τεμάχια 
τροφοδοσίας): 

2 ∅8 2 ∅10 2 ∅12 1 ∅14 1 ∅16 

 (για βέργα τύπου B 500C) 
Κατανάλωση : 10 Kw 
Ταχύτητα προώθησης: 100m / min. 
Ταχύτητα κάμψης γωνίας: 1200° / sec. 
Μέγιστη γωνία κάμψης : 180o 

Γωνίες: 39 
Πλευρές: 39 
Μέγιστο αποδεκτό μήκος : 1400 mm 
Ελάχιστο αποδεκτό μήκος: 50 mm 
Ακρίβεια γωνίας : ± 1o 

Ακρίβεια μήκους : ± 1 mm 
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ ): 5200 x 1500 x 2130 mm 
Βάρος : 2300 Kg 
Διαστάσεις μεταφοράς 
(Μ x Π x Υ): 

4200 x 1600 x 2285 mm 

 
*Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να τροποποιηθούν από την «ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ» χωρίς 

προειδοποίηση* 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Απαιτούμενες παροχές: 
- Ηλεκτρική παροχή:  15 Kw 
- Παροχή πεπιεσμένου αέρα: 8 Bar 
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Το συγκρότημα MIKRO SD16, διαθέτει για τη λειτουργία του κύριους και βοηθητικούς μηχανισμούς: 
 

Α) Κύριοι Μηχανισμοί: 
1. Σύστημα προώθησης 
2. Σύστημα ευθυγράμμισης  
3. Σύστημα κάμψης 
4. Σύστημα κοπής 
5. Σύστημα Κάμψης τρίτης κατεύθυνσης 
6. Υδραυλική μονάδα  
7. Ηλεκτρολογικός πίνακας 

 
Β) Βοηθητικοί Μηχανισμοί (πρόσθετος εξοπλισμός κατόπιν αιτήσεως): 

� Ανέμη στήριξης κουλούρας οικοδομικού χάλυβα 
� Τράπεζα ανάκλησης 
� Καναλέτα συγκράτησης ευθύγραμμων βεργών  
 

 
Α.1. Σύστημα προώθησης 
Το σύστημα προώθησης αποτελείται από 4 ράουλα. Δύο κινητά (με servomotor) και δύο ελεύθερα.  
Τα ράουλα του συστήματος είναι τοποθετημένα έτσι, ώστε το παραγόμενο προϊόν να μην εξέρχεται 
«στρεβλό». 
Στο ελεύθερο ράούλο είναι τοποθετημένη η παλμογεννήτρια μέτρησης μήκους (encoder).  
Η σύσφιξη της βέργας στα ράουλα προώθησης είναι πνευματική.    
 
Α.2. Σύστημα ευθυγράμμισης 
Το σύστημα ευθυγράμμισης αποτελείται από δύο ομάδες ραούλων ανεστραμμένες μεταξύ τους. Με 
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται απόλυτη ευθυγράμμιση και στα δύο επίπεδα (πάνω-κάτω και δεξιά-
αριστερά). 
Στο εν λόγω σύστημα, υπάρχουν σταθερά και κινητά ράουλα. Τα κινητά ράουλα κινούνται πάνω-
κάτω. Έτσι, πραγματοποιείται η εναλλαγή της διαμέτρου της βέργας καθώς και οι ρυθμίσεις  για την 
ευθυγράμμιση προς όλες τις κατευθύνσεις.  
 
Α.3. Σύστημα Κάμψης 
Το σύστημα κάμψης διαθέτει δίσκο περιστροφής που περιστρέφεται αριστερά-δεξιά με servomotor. 
Πάνω στο δίσκο, τοποθετείται ο πλευρικός πείρος κάμψης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα  να 
μετακινηθεί προς το κέντρο του δίσκου ή να απομακρυνθεί προς την περιφέρεια του δίσκου, 
ανάλογα με τη διάμετρο της μπετόβεργας προς επεξεργασία. 
Στο κέντρο του δίσκου τοποθετείται το σταθερό διαμορφωτικό. 
Το σύστημα κάμψης έχει τη δυνατότητα να ανεβο-κατεβαίνει, για την επίτευξη παραγωγής 
σχημάτων δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.  
 
Α.4. Σύστημα Κοπής 
Το σύστημα κοπής οδηγείται από την υδραυλική μονάδα και πραγματοποιεί πλευρική κοπή, ενώ τα 
κοπτικά πλακίδια φέρουν 4 όψεις κοπής. 
 
A.5. Χειριστήριο 
Το χειριστήριο είναι τοποθετημένο πάνω στο μηχάνημα και στο εσωτερικό του  χειριστηρίου είναι 
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τοποθετημένο το βιομηχανικό PC. 
Στην πρόσοψη του χειριστηρίου είναι προσαρμοσμένα τα μπουτόν χειροκίνητων εντολών και η 
οθόνη αφής. 
Κατά την φάση προγραμματισμού, στην οθόνη αναπτύσσεται το σχήμα όπως ακριβώς αυτό θα 
εκτελεστεί κατά την παραγωγική διαδικασία και ο χειριστής μπορεί να το αποθηκεύσει στην μνήμη 
του υπολογιστή σε περίπτωση που επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει σε μελλοντική εκτέλεση 
παραγωγής. 
Επίσης, στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζονται και πρόσθετα στοιχεία τα οποία μπορεί να δει ο 
χειριστής στα πλαίσια της ημερήσιας παραγωγής, όπως:  

- Συνολικό μήκος βέργας για κάθε σχήμα 
- Συνολική ποσότητα (αριθμός) τεμαχίων προς παραγωγή  
- Συνολικό βάρος τεμαχίων 
- Παραχθέν προϊόν (τεμάχια) 
- Παραχθέν προϊόν (Kg) 
- Υπόλοιπο τεμαχίων (προς εκτέλεση)  
- Διάμετρος βέργας 
- Ένδειξη λειτουργίας για επιλογή παραγωγής με μονή / διπλή βέργα  

Άλλες λειτουργίες:  
- Επιλογή παραγωγής συνεχόμενου συνδετήρα    
- Επιλογή παραγωγής εναλλασσόμενων συνδετήρων 
- Δυνατότητα χειρισμού και ρυθμίσεων κατά την παραγωγική διαδικασία  
- Αλλαγή ταχύτητας γωνιών (αυξομείωση)  
- Αλλαγή ταχύτητας προώθησης (αυξομείωση)  
- Διόρθωση γωνιών (άνοιγμα-κλείσιμο) 

 
Τρόποι προγραμματισμού (περιβάλλον WINDOWS):  
α) από το πληκτρολόγιο  
β) από την οθόνη  
γ) με χρήση USB memory stick  
δ) απευθείας από τη μνήμη το υπολογιστή.  
 
    
Α.6. Υδραυλική Μονάδα 
Η υδραυλική μονάδα διαθέτει μία αντλία ειδικής κατασκευής (για τέτοιου τύπου μηχανήματα 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην υδραυλική μονάδα είναι “VICKERS” .   
 
Α.7. Ηλεκτρολογικός Πίνακας 
Ο ηλεκτρολογικός πίνακας είναι τοποθετημένος πάνω στο μηχάνημα, στον οποίο είναι 
συναρμολογημένα όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά. Τα ηλεκτρολογικά υλικά είναι της εταιρείας ABB. 
 
 
 
 
 
 
 

 


