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HAVACILIK UYGULAMALARI İÇİN TASARLANAN,
VFX TİP VALS FREZELEME TAKIMI

Teknoloji için bir başarı hikayesi
MECAPREC

MMC Metal France S.A.R.L.
A Group Company of

Fransız havacılık işleme
uzmanı Mécaprec, şirket
performansını geliştirme
amacıyla Mitsubishi
Materials'ın VFX tip kaba
işleme vals freze takımını
test etti
Sonuç: Inconel 718 den
imal edilmiş parçaların
işleme süresi %75 oranında
düşürülerek kesildi.
(Sağdan sola) Jean-Marc Gomez - Başkan MECAPREC, Paul Bermes - Teknik Müdür MECAPREC,
Christian Gil - Üretim Lideri MECAPREC, Laurent Le Meteil - Bölge Müdürü MMC Metal Fransa

"MÜKEMMELLİK ARAYIŞI"

VFX SERİ TAKIM
Çap
Köşe Radyusu
Boy
Kaliteler
Kırıcı

Ø40 – Ø100
0,8 – 4,0
alan & standart
MP9030, MP9130
LS, MS, HS

400cm3/dak kadar metal boşaltma hızı
Kesmesi zor malzemeler için.

"Yalnızca hassas kalite kontrolü (QA)
gerekliliklerini karşılaması durumunda
müşteriye gönderilecek bir üründür. Bu başarı,
diğer üretim alanlarında bir konum elde
etmemizi sağlayacaktır."
JEAN-MARC GOMEZ
BAŞKAN MECAPREC

Mükemmellik, bir Fransız KOBİ
(küçük ve orta boy işletme)
şirketi olan Mécaprec'in tam
kalbinde yer almaktadır. Hassas
işleme konusunda uzmandırlar
ve fabrikanın ortasında yer
alan bir panoda büyük harflerle
"mükemmellik
arayışı"
yazmaktadır. Şirketin misyonu bu
konsept etrafında şekillenmektedir.
Öyle ki, "zamanında teslimat"
ya da "uyumsuzluk oranı" gibi
göstergelerin
yanında
farklı
renklerdeki gülen yüz şekilli
manyetik rozetlerle görünmektedir.
Bunlar,
gelecek
trendleri
vurgulayarak, fabrikanın bu hafta
ve geçen ay boyunca gösterdiği
performansı
yansıtmaktadır.
Mécaprec'in Başkanı Jean-Marc
Gomez "Gülen yüz sistemi herkesin
mevcut
performansımızı
tek
bakışta görebilmesini sağladığını,
grafik kullanmaktan çok daha
kolay" demektedir.

Şu anda, müşteri geri bildirim
göstergesinin
yanındaki
tüm
gülen yüz işaretleri yeşil renktedir.
Gomez ayrıca bir ürünün müşteriye
ancak hassas kalite kontrolü
(QA) gerekliliklerini karşılaması
durumunda gönderieceğinin altını
çizmektedir.
Bu mükemmelliyetçilik, Jean-Marc
Gomez'in, havacılık endüstrisinin
zorlu gerekliliklerini karşılamak
için gösterdiği çabanın bir kanıtıdır.
Havacılık parçaları üretiminin
şirketinin
cirosunun
%98'ini
oluşturulduğu
düşünüldüğünde
bunun önemi daha da artmaktadır.
Şirketin yaklaşımını sürekli olarak
analiz etme, tesisleri büyütme,
üretim yöntemlerini geliştirme ve
otomasyona yatırım yapma süreci,
günümüzün rekabetçi pazarında
şirketin gerek duyduğu üstünlüğü
korumasını
sağlıyor.
Şirketin
21 paletle donatılmış ve CAPM
sistemine tam olarak entegre
edilmiş olan çok eklemli robotu
Temmuz ayında 58 palet yükleme
kapasitesiyle desteklenecektir. Bu
türden üçüncü bir makine ise, 10
ay içinde fabrikada yerini alacaktır.
Jean-Marc'a göre gelecekte bu
robotlar "otonom bir üretim birimi"
oluşturacaktır.
MP9030
(XNMU190912R)

VFX Serisi, titanyum işleme için geliştirilmiştir - Mitsubishi Materials

13 AY IÇINDE EN 9100 SERTİFİKASYON
Mécaprec, eskiden tekstil endüstrisi
uzmanlığı ile bilinen güney batı
Fransa'daki bir bölgede bulunan,
Lavelanet adlı bir şehirde yer
almaktadır. Jean-Marc Gomez
2008 yılında şirketi devraldığında,
işletmede yalnızca 12 çalışan vardı
ve yaklaşık €800.000 ciroya sahipti.
Yedi yıl sonra ise, 50 kişilik bir iş
gücüne ve altı kattan daha fazla bir
ciroya sahipti. Bu başarı, zorlu bir
başlangıcın ardından çok çalışılarak
elde edilmiştir. Bütün küresel
ekonomiyi vuran krizin etkileri ise,
şirket satın alındıktan yalnızca üç
ay sonra kendini hissettirmeye
başlamıştı. Gomez o günler için
şunları söylüyor, "Neyse ki, bize
güvenen Aubert et Duval adlı bir
şirket sayesinde işletmeyi başarılı
duruma getirdik." On üç ay içinde,
Mécaprec, havacılık endüstrisine
özel bir standart olan EN 9100
sertifikasını aldı. Bunun sonucu
olarak, atölyeden geçen neredeyse
her şey, A320, A350 ve hatta A400M
ya da ATR gibi popüler uçakların
parçası haline geldi.
2014 yılının sonunda, Jean-Marc
Gomez ve ekibi, A320 Neo için Inconel
718 'den yapılmış bir parçayı işlemek
için yaklaşık sekiz saat gerektiğini
HS Kırıcı

MS Kırıcı

Kalite

LS
MS
HS

gördü ve endişeye kapıldı. Gomez bu
konuda şunları söylüyor, "Yani dört
ya da beş parçadan oluşan bir seriyi
üretmek için tüm bir üretim haftasını
harcamamız gerekiyordu. Olmamız
gereken yerde değildik." Bunun
yanı sıra, mevcut değiştirilebilir
uçlu frezeleme takımlarının kesici
uçlarının bir kenar ömürleri
yalnızca 2 saat olduğu için sürekli
olarak izlenmesi gerekiyordu" dedi.
Bunun tek çözümü yeni takımlar
araştırmaktı. Toulouse'daki Incam
Okulu'ndan 18 ay önce mezun olup
Mécaprec'e katılan genç mühendis
Paul Bermes, "ilk başta Inconel
işlemek için vals tipi frezeleme
takımını
kullanma
konusunda
şüpheleri bulunduğunu" itiraf ediyor.
Ancak, ekip sonunda Mitsubishi
Materials'ın vals tipi VFX ürününde
karar kıldı. Bu karara, Mitsubishi
Materials kesici takım bölümünün
Fransa'daki bağlı kuruluşu olan
MMC Metal France Bölge Müdürü
Laurent Le Méteil'in birkaç ay önce
verdiği etkileyici sunumun ardında
varıldı. Mayıs 2014'te Fransa'nın
güney batı bölgesini devraldıktan
sonra Mécaprec ile kurduğu etkin ve
düzenli diyalogun, bu durum ortaya
çıktığında tüm taraflar için oldukça
yararlı olduğu anlaşıldı.
LS Kırıcı
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"İlk başta Inconel işlemek için bir vals tipi
frezeleme takımını kullanma konusunda
şüphelerimiz vardı. İlk geçişten sonra fener
mili gücü monitörüne baktığımda ise oldukça
şaşırdım... Mükemmel bir şekilde çalışıyordu."
PAUL BERMES
TEKNIK MÜDÜR MECAPREC

MECAPREC HAKKINDA

VFX5 KESICI SAYESINDE 8 SAATLIK IŞLEME SÜRESI
2 SAAT'E DÜŞTÜ
Laurent Le Méteil, "Test sırasında kesme
koşullarını optimize edebilmek için şirketi
düzenli olarak ziyaret ettim" diyor. Asıl
parça üzerindeki ilk testler Şubat başında
gerçekleştirildi. Paul Bermes ise şunları
söylüyor: "Monitördeki fener mili gücüne
ilk geçiş sırasında baktığımda oldukça
şaşırdım, kesici tam olarak
devreye girdiğinde beklediğim
yüksek seviyelerin yakınına
bile yaklaşmadı. Mükemmel
çalışıyordu. İlk iş parçasını
işlemek yalnızca iki saat
sürmüştü. O gün büyük
miktarda MP9000 serisi kesici
uç sipariş ettim". Sonraki ek
testlerde de bu tamamen
kesinleşti. Laurent Le Méteil,
"VFX kesicinin ısıya dirençli
alaşımların genel işlenmesi için özel olarak
tasarlandığını", ancak "titanyum veya
Inconel gibi, havacılık sektöründe kullanılan
kesilmesi zor malzemeleri işlemek için
kusursuz olduğunun da kanıtlandığını"
belirtti.
Dış bükey eğri kesme kenar ve V şekilli
oturma yüzeyi ile Mitsubishi VFX vals tip
kesici parmak frezesi, güvenilir, yüksek
performanslı işleme için kusursuz
takımdır. Ayrıca, kesici uçların dikey olarak
düzenlenmesi uç kalınlığı boyunca ana
kesme gücünü absorbe eder ve yüksek
düzeyde rijidlik sağlar. Soğutma sıvısı
delikleri ise talaşların etkili bir şekilde
atılmasını sağlar. Soğuma sıvısının,
doğrudan talaşa hedeflenebilmesi için,
kesme kenarının talaş yüzeyinin biraz
üzerine yerleştirilen, çapları ayarlanabilir
nozüller ile beslenir. Talaşlar şiddetle
çıkartılır ve uç kenerında kaynak oluşumu
önlenir, böylece yüksek verimli işleme
sağlanır.
Inconel şu anda Mécaprec'in işlediği
alaşımların yalnızca %3 ila %4'ünü
oluştursa da, Jean-Marc Gomez geleceği
düşünmektedir. Ayrıca, bu başarının,

diğer üretim alanlarında da bir yer elde
etmelerini sağlayacağına inanmaktadır.
Öyle ki bu başarının bir sonucu olarak
şirket başka bir Mitsubishi takımı olan,
yeni WSX445 genel amaçlı frezeleme
kesicisini denemeye karar verdi.
Laurent Le Méteil avantajlarını şu
şekilde açıklıyor: "Negatif
olarak takılmış pozitif talaş
kenarı tasarımı ile birlikte
kesici uçların çift taraflı Z
geometrisi, düşük kesme
direnci sağlıyor." Ayrıca,
Jean-Marc Gomez, mevcut
kullanma ayarlarımız ile
karşılaştırıldığında,
aynı
performans
için
kesici
uç maliyetinin yarı yarıya
azalmasını sağlayan sekiz
kesme kenarından da oldukça memnun.
Mécaprec Başkanı burada durmayı
düşünmüyor. Bu başarı hikayesinin
gelecekte de tekrarlanması için Bay
Gomez şirketinin başarılı olmaya devam
etmesini sağlayacak fikirler geliştiriyor.
Potansiyel projeler arasında, pazardaki
farklı taleplere ve uygulamalara
uyum sağlanabilmesi için talaş geri
dönüşümünü
otomatikleştirmek
ve şirketin yeterlilik becerilerini
çeşitlendirmek yer alıyor. Bu Mécaprec
için bir başlangıç ve MMC Metal Franc
ile gelecekte yapacağı iş birliği için umut
veriyor.

Mécaprec, havacılık, döküm ve kalıp, enerji ve
genel işleme gibi çeşitli endüstri sektörlerine
yönelik olarak prototiplerin ve toplu üretilen
parçaların (küçük, orta ve büyük) işlenmesi
için takım çözümlerinin geliştirilmesinde
uzmanlaşan bir Fransız işleme şirketidir.
Şirket, beş endüstri ortağının bir girişimi
olarak,
Fransa'nın
Midi-Pyrénées
bölgesindeki Lavelanet'te 1986 yılında
kuruldu. Çalışmalarına başladıktan sonra
Mécaprec, RAQ-Aircraft Niteliğini elde ederek,
uçak parçalarının ve ekipmanlarının işlenmesi
konusunda, Fransız havacılık pazarında
adından söz ettirdi. 2008 yılında, Jean-Marc
Gomez şirketi satın aldı ve Başkan ve Genel
Müdür oldu. Operasyonların büyümesine
paralel olarak şirket, 3500 m2 alan daha ilave
ederek, üretim ve ofis alanlarını genişletti.
4 ve 5 eksenli CNC frezeleme tezgahları
gibi ilave tezgah araçlarının entegrasyonu
sayesinde, şirketin üretim kapasitesi ikiye
katlandı.
2009 yılında ise Mécaprec EN9100 sertifikası
aldı. Şirket sürekli büyümekte, insan gücünü,
makine ve mal varlıklarını arttırarak, yeni iş
gerekliliklerine ve endüstriyel taleplere uyum
sağlamaktadır.
www.mecaprec.fr

MMC METAL FRANCE S.A.R.L
HAKKINDA
MMC Metal France, Fransa'nın Orsay
kentinde bulunan, Japon Mitsubishi Materials
Corporation kesici takım bölümünün 7
Avrupa kuruluşundan biridir. 1992 yılında
kurulan şirket, 22 yılı akış bir süredir,
otomotiv, havacılık ve medikal endüstrilerinin
yanı sıra, genel makine üretimi ve dökümkalıp endüstrileri için hassas takımlar ve
entegre kesici takım çözümleri sunmaktadır.
Oldukça fazla sayıda yerel distribütör ve
ortak ile birlikte şirket, Fransız metal işleme
endüstrisine tornalama, frezeleme ve delme
amaçlı özelleştirilmiş çözümler ve çeşitli
takımlar sağlamaktadır
Mitsubishi Materials Corporation'ın 77 ülkede
23.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır.
Şirket, Avrupa, Hindistan, Brezilya, Çin, ABD,
Japonya ve Tayland'da Genel Müdürlükler ve
Japonya'daki modern bir Ar-Ge Merkezi'nin
yanı sıra, dünya çapında pek çok üretim
tesisine sahiptir.
www.mitsubishicarbide.com

WSX445 -Çift Taraflı Z geometrili Kesici Uçlar
- Mitsubishi Materials

