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A. Ekleme[ İmalat Makine (Cihazı) Teknik Özelikleri:
1. Bilgisayar ortamında 3 (tiç) boyutlu olarak tasarlanmış

modelleri fiziksel olarak

imal edebilmelidir.

2.

Clhaz reaktif ve reaktif olmayan tozları işleyebilecek Argon ve/veyaNitrojen gaz
ortamında çalışabilmelidir.

3.
4.
5.

Üretim hacmi enaz245mmx245 mm x 250 mm ebatlannda olmalıdır.

Enaz bir adet 400 W gücünde Ytterbium (Yb) fiber lazer kullanılmalıdır.
Makine toz halinde bulunan paslanmaz çelik, titanyum, inkonel ve alüminyum
alaşımlarını işleyebilecek nitelikte olmalıdır.

6.

Makinede hammadde olarak kullanılacak ttim tozlar sistemin çalışması srasında
Argon

7

.
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Nitğ en gaz|arı

ortamrndan çıkartı lmadan i şlem yapılmal ıd ır.

Üretim bölmesine daha sonra araştırma geliştirme çalışmalarında kullanılacak ilave
en az birer adet kamera ve sensör montajı

için gerekli yedek kablolama ve bağlantı

noktası bulunmalıdır.

8. Üretim

tablası hassas olarak seviye ayıınna ve en az |50 oC'ye kadar ısıtma

özelliğine sahip olmalıdır.

9.

Clhaz üretim haznesinde oluşturulan asa| gaz atmosferine karışan kaynak dumanı
ve metal toz|arı kapalı devre sistem ile filtreleme ünitesine iletilip temizlemelidir.

B. Yazılım özellikleri
1. Sistem yazılımı 38 CAD verilerini kullanarak eklemeli imalat stireçlerini yerine
getirecek ttim proses süreçlerini gerçekleştirebilmelidir.

2. Üretim yazılımı, tiretilecek parçaları üretim hacmi içinde konumlandrracak, üretim
parametrelerini oluşturacak, tarama stratejilerini belirleyecek ve destek yapılarını
oluşturacak niteliklerde olmalıdır.

3. Üretim hazırlık yazıIımı olmalı ve en az iki lisans halinde farklı bilgisayarlara
yüklenebilmelidir.

4. Sistem Ethernet üzerinde iletişim sağlayabilmelidir.
5. Üretimle ilgili bütün parametreler değiştirilebilir/düzenlenebilir (açık) olmalıdır.

6. Cihazda kullanılabilecek bütün tozma|zemeler için iiretim parametre setleri cihazla
birlikte verilmelidir.
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