Az Új Széchenyi terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program segítségével megvalósuló

CIMBRIA HEID HUNGARIA KFT INNOVATÍV GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIÁJÁT
TÁMOGATÓ ESZKÖZBESZERZÉS

A Cimbria Heid Hungaria KFT az Innovációs pályázat keretén belül azokat fám megmunkáló
gépeket vásároljuk meg, ami a Gyıri Ipari Park területén épülı gyártócsarnokunkba kerülnek.
Célunk egy olyan gyártósor létrehozása, amely a jelenlegi tevékenységünket és a jövıbeni
céljainkat egyaránt szolgálná.
A mezıgazdasági termény és ipari granulátum (pl.:fémhulladék) elektronikus
vezérléssel mőködı, optikai osztályozását végzı gépek értékesítési forgalmát szeretnénk
növelni.
Az általunk képviselt Cimbria vállalatcsoport a közelmúltban bıvítette saját tulajdonú
érdekeltségi körét a SEA nevő, olaszországi, több évtizedes múltra visszatekintı gépgyárral.
Adott a lehetıség, hogy saját márkás, számítógépes program elvén mőködı osztályozó
gépekkel az egyre fokozódó piaci érdeklıdést kielégítsük ezen innovatív eljárással, illetve
újabb felhasználási lehetıségekkel ismertessük meg a hazai iparvállalatokat.
Az elektronikus osztályozó gép mőködési elve röviden:
Az optikai szortírozás az egyenletes anyagfeladással kezdıdik. Az adagoló garatból vibrációs
asztalon keresztül jut a termék a csúszdára, ahol vékony rétegben (egy szemcsevastagságban)
elterülve halad el és esik át digitális kamera elıtt. Az elı- és hátoldali kamera minden egyes
szemet „lát” és nagy sebességő számítógépes képfeldolgozással érzékeli a színeltéréseket. A
nagy felbontású 2048 pixeles CCD kamerák 0,1 mm-nél kisebb részeket tudnak leképezni. A
fényforrás általában egyszerő neoncsı, de amennyiben szükséges, speciális fényforrást, (UV;
LED) és optikai szőrıket is alkalmaznak annak érdekében, hogy a jó és a rossz szemek között
nagyobb legyen a detektálható különbség. A képfeldolgozás programozása során ennek a
különbségnek a mértékét lehet megállapítani, és dönteni arról, hogy az adott szemcse a
megadott tőréstartományba esik-e.
Cégünk feladata a gépek technológiai sorba illesztéséhez speciális lakatos ipari termékek
gyártása, a beépítés helyétıl, módjától függıen:
- kiegészítı idomok, csövezési elemek gyártása
- gép pódiumok, tartályok gyártása
- porszőrı rendszerek, légtechnikai csövezések elıre gyártott elemek helyszíni
szereléssel történı összeállításához elıszerelési munkálatok.
A gyártócsarnok mellett laborüzemet is létrehozunk, így lehetıség lesz az érdeklıdıknek az
osztályozó gépek tesztelésére, az alkalmazási célhoz legjobban specifikált gép/ technológia
összeállítására.
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