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Tisztelt Cím! 
 
 
2019. április 9.-én a WIAP AG az általa kifejlesztett vibrációs technológiával (MEMV) kezelt 13 
munkadarab - kovácsolt acél-, és alumíniumgyűrűk - tesztelését kezdte meg az egyik ügyfelével 
(Németország egyik legnagyobb acélművével) közösen. A vizsgálatokat munkadarabonként külö-
külön illetve több darab összefogatott állapotában is elvégezték.   
 
A mérések befejeztével, 2019. július 12.-én Iris Widmer és Hans Peter Widmer az elemzési adatok 
begyűjtése céljából az ügyfél telephelyére látogatott. Az eredmények azt mutatták, hogy mind a 13 
teszt alá vont munkadarab kezelésének eredménye az előzetes elvárásoknak teljesen megfelelt. 
 
Ugyanolyan eredmények mutatkoztak, mint a hőkezeléses feszültségmentesítésnél.  A gyártótól 
független eredmények begyűjtése érdekében az ügyfél különböző munkadarabokat különböző 
alvállalkozóknál munkáltatta meg és ellenőriztette. A végeredmény minden darabra egyhangúlag a 
következő volt: „Nincs felismerhető különbség a hőkezeléssel feszültségmentesített, és a MEMV 
vibrációs technológiával kezelt munkadarabok között.“ 
 
Az ügyfél a következő előnyöket nevezte meg a hőkezeléssel szemben: 
 
• Döntően kevesebb energiára van szükség. 
• A folyamat észrevehetően gyorsabban zajlik le. 
• Még a kis szériákat is várakozási idő nélkül lehet kezelni. 
• A hőkezelésnél – a vibrációs eljárással szemben – mindig meg kell várni, hogy a hőkezelő 

kemence megteljen. 
• A kezeléssel kapcsolatos szállítási költségek eltűnnek. 
 
Általában a legtöbb felhasználó, akivel kapcsolatban állunk, a MEMV technológia legnagyobb 
előnyének a jelentős energiamegtakarítást jelöli meg. 
 
Prospektus   HU    Prospektus Angolul    Prospektus Németül   Prospektus  Olaszul    
Prospektus Franciául     Prospektus  Oroszul  és  Prospektus   Vietnámiul   
 
Üdvözlettel Svájcból: 

Hans Peter Widmer 

mailto:wiap@widmers.info
http://www.wiap.ch/
https://www.wiap.ch/Diverse%20Sprachen/Ungarisch/Prospekt/Prospekt_Fachartikel_12S_HU_pdf_r1_Gross.pdf
https://www.wiap.ch/MEMV%20Prospekt/MEMV%20Prospekt%20Englisch%2016%20Seiten%20klein.pdf
https://www.wiap.ch/MEMV%20Prospekt/Prospekt_Fachartikel_12S_DE_r20.pdf
https://www.wiap.ch/Diverse%20Sprachen/Italienisch/Prospekt/MEMV%20Prospekt%20Ital_r3_Gross.pdf
https://www.wiap.ch/Diverse%20Sprachen/Franzoesisch/Prospekt/Prospekt_Fachartikel_12S_FR_pdf_r2_Gross.pdf
https://www.wiap.ch/Diverse%20Sprachen/Russisch/Prospekt/Prospekt_Fachartikel_12S_RU_pdf_r2_Gross.pdf
https://www.wiap.ch/Diverse%20Sprachen/Vietnamesisch/Prospekt/Prospekt_Fachartikel_12S_VN_pdf_r2_Gross.pdf
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Számos, az ügyfelek által hozott, gyakorlati példa hangsúlyozza a technológia előnyeit:  
 

1. Hatalmas energia-megtakarítás a nagy súlyú hengeres egységek kezelésénél 

                      
        Hőkezelt munkadarab revés felülettel                      Hőkezeltlen (reve mentes) darab vibrációs feszültségmentesítésnél 

 

 2017-ben a WIAP AG egyik, dortmundi ügyfelénél intenzív kutatásokat végzett. Kb. 12 tonnás, 
hőkezelt és hőkezeletlen nehézhengereket vetettek alá a WIAP® MEMV® eljárással történő 
kezelésnek. Az eredmények visszaellenőrzéséhez átfogó technikákat alkalmazott a WIAP 
annak érdekében, hogy a munkadarabok tulajdonságaiban jelentkező különbségek 
egyértelműen a felszínre kerüljenek. A végeredmény az lett, hogy a hőkezelt, illetve a WIAP® 
MEMV®  eljárással feszültségmentesített hengerek ugyanazokat az eredményeket mutatják. 
  
Az energia-felhasználás tekintetében viszont mutatkoznak különbségek. Míg egy –a tesztben 
szereplő – henger hőkezeléséhez kb. 935 kW/h energia bevitel szükséges, a WIAP® MEMV® 
eljárás mindössze 2 kW/h-t vesz igénybe. Ez több százszoros energia-megtakarítást jelent! 

 
Ez a felismerés is közrejátszott abban, hogy a dortmundi ügyfél a MEMV-készüléket rendelte 
meg, és a tervek szerint még további két darab készüléket fog vásárolni. 
  

 Összefoglalva: Minden előzetesen meghatározott cél ténylegesen megvalósult, és így kiváló 
munkaidő ráfordítások váltak elérhetővé.  A kiegészítő jellegű vagy utómunkák 
szükségessége megszűnt. Az eredmények és azok kidolgozottsága a kiközölhetőség és 
megfelelőség szempontjából vissza lettek ellenőrizve, - „nagyon kielégítő“ értékeléssel. Ezt az 
ügyfél szakmai, műszaki átvétele követte.  
 
Egy figyelemreméltó felismerés, hogy a hőkezelésnél keletkező környezeti terhelés 
jelentősen nagyobb a vibrációsnál eljárásnál tapasztalhatóhoz képest. Ebből kifolyólag a 
hőkezeléses technológia ugyanazon munkadarab esetén legalább 700-szoros CO2 kibocsátást 
eredményez, mint a vibrációs.  
 
 
 
 

http://www.wiap.ch/
mailto:hanspeter@widmers.info
https://www.wiap.ch/Neuheiten%20MEMV%202016/Walzen.htm


 

 

 
 

2. Lánggal egyengetett formacsövek (cső, zártszelvény, egyéb profilok) – Nincs torzulás a 
megmunkálás után 

 

         
A lánggal egyengetett zártszelvényt egyenesség, és elcsavarodás szempontjából ellenőrzik. Eredmény: Nem 

jelenik meg torzulás a kezelés után, ha az a WIAP® MEMV® eljárással megy végbe. 

 
 

 2017-ben a legújabb WIAP® MEMV® eljárásnak köszönhetően lánggal egyengetett 
alkatrészeket újra torzulásmentesen tudtunk kezelni. Egyébként a lánggal egyengetett 
munkadarabok újra megvetemednek és/vagy jelentős görbület keletkezik bennük. A WIAP® 
MEMV® eljárással kezelt munkadaraboknál ezzel szemben, semmilyen torzulás nem 
jelentkezett többé az anyagban. 

 
 

3. A hegesztett szerkezetekben - amelyek a járműiparban is gyakran előfordulnak – WIAP 
MEMV® eljárással nincs többé torzulás! 

 

         
Hegesztett szerkezetek: Számos, a legkülönfélébb munkadarabok kezelhetők a WIAP® MEMV® eljárással. 

 

 Az autó-, vagy repülőgépiparban sokszor a hőkezelés helyett ma már a vibrációs eljárást 
alkalmazzák. Ennek az az oka, hogy a hőbevitellel egyengetett munkadarabok gyakran 
újravetemednek, míg a WIAP MEMV technológia esetében nem. 

 
 

4. Vibrációval kezelt lemezek – nincs többé torzulás a lézervágásnál 
 

         
Egy köteg lemezt egyben kezelnek a WIAP® MEMV® eljárással. 

https://www.wiap.ch/Berichte/Flammrichten/Flammrichten%20neu.htm
https://www.wiap.ch/Berichte/Flammrichten/Flammrichten%20neu.htm
https://www.wiap.ch/Berichte/Flammrichten/Flammrichten%20neu.htm
https://www.wiap.ch/Berichte/Bleche.htm


 

 

 

 Egy friss tesztet hajtottak végre 2019-ben egy svájci nagyvállalatnál: A cégnek problémája 
volt a lemezek lézervágása során tapasztalható torzulással. Az új WIAP® MEMV® kezelés 
jelentette a probléma megoldását. Ez esetben a lemezek táblánként is és kötegbe fogva is 
feszültségmentesíthetők.  A vibrációs eljárás bevezetése után a vállalat semmilyen anyagbeli 
torzulást nem tapasztalt többet a lézervágásoknál.  

 

5. Ventillátor kerekek: A MEMV eljárással megspórolható a hőkezelés 

    

      
Hegesztett ventillátorok kezelése WIAP® MEMV®  eljárással 

 

 Nem sokkal ezelőtt a WIAP AG megbízást kapott egy vibrációs készülék szállítására egy 
szellőztető rendszereket gyártó cégtől, aki immáron –egyéb munkadarabok mellett – a  
forgórészeket (max. 4000 mm átmérőig)  is a WIAP® MEMV® technológiával kezeli. 

 
 

6. Maximum 10 méteres – túlméretes - kovácsolt gyűrűk sikeresen feszültség-
mentesíthetők a MEMV eljárással 

 
 

 
A kovácsolt gyűrűt a hőkezelés helyett a WIAP® MEMV® technológiával kezelik. 

 

 Ügyfeleink számára tervezhető a hőkezeléses és a MEMV eljárás közti energiaigény 
különbsége, viszont a munkadarab megfelelősége szempontjából nincs különbség: „Nincs 
észrevehető különbség a hőkezelt és a MEMV technológiával kezelt munkadarabok között“ – 
Mondta egy meggyőzött partnerünk.  

 

7. Alumínium gyűrű, mint nyersanyag, vagy mint előgyártmány: a MEMV-nek 
köszönhetően nincs többé torzulás a későbbi feldolgozás során. 

 

 
Egy kovácsolt alumínium-gyűrűt kezelnek WIAP® MEMV® eljárással. 

 

https://www.wiap.ch/Berichte/Impeller%20Vibrationsentspannen.htm
https://www.wiap.ch/Berichte/Impeller%20Vibrationsentspannen.htm


 

 

 Az ügyfél szerint: „A MEMV kezelés bevezetése óta semmilyen torzulás nem jelentkezik!“ 
 
  

 

8. Hűtőcsatornás hengerek a MEMV eljárással kezelve 
 

 
A WIAP® MEMV® eljárást a már készremunkált hengereknél vetik be 

 

 A MEMV technológiával kezelt hengereket az elkészítés után krómozzák. A MEMV eljárás 
alkalmazása nélkül századmilliméteres torzulások következnek be. Ez azonban a vibrációs 
kezelés hatására nem jelentkezik.  

 

9. Torzulásmentes gázturbina-alkatrészek: a MEMV eljárás, mint alternatíva nélküli 
technológia a lézervágásnál.  

 

         
Egy átlagos gázturbina 

 

 A gázturbinákat a Siemens egyik üzemében gyártják. A készremunkálási folyamat keretein 
belül a gyűrűket először előforgácsolják, aztán a WIAP® MEMV® technológiával kezelik, majd 
készreforgácsolják, és végül lézertechnológiával vágják.  A WIAP® MEMV® eljárás nélkül nem 
lenne lehetséges ez a folyamat, mert ez kontrollálhatatlan elhúzódáshoz vezetne.  Azonban, 
mivel a munkadarabok a WIAP® MEMV® eljáráson estek át, nem jelentkezik semmilyen 
torzulási probléma. Az ügyfél maga is meglepődött: „Nem tudjuk, hogy miért működik, de 
működik.“  És ami a legfontosabb: nincs a technológiának alternatívája!  

 

10. Mélyfuratos munkadarabok: MEMV rázás – nincs torzulás 
 

         
4 méternél hosszabb mélyfuratos munkadarabok: MEMV eljárással kezelve 

 

 Egyik ügyfelünk rozsdamentes, mélyfuratos munkadarabokat állít elő, amelyeknél a gyártási 
folyamat közben jelentős torzulás keletkezik. Több eljárással próbálkoztak, azonban végül a 

https://www.wiap.ch/Berichte/Bericht%20Turbinen%20Ringe.htm


 

 

MEMV mellett döntettek, és a következő üzenetet írták: „Widmer Úr! Nagy örömmel 
tapasztaltuk, hogy a vibrációs eljárással kezelt munkadarabjaink a kezelés után nagyon jó 
eredményeket mutattak. Semmilyen torzulást nem tapasztaltunk a rázás után. Az 
alapanyagok minősége; Mat. 1.4439 2; Mat. 1.4404 3; Mat. 1.4439.“ 
 

11. Turbinaalkatrészek: torzulásmentesség a MEMV kezeléssel 

 

    

Nyersanyag: S355J2+N (kovácsolt, normalizált, előnagyolt) 

 
 

 A felhasználónál több gyűrűt kezelnek a WIAP® MEMV® módszerrel. 

 Az ügyfél a következőket írja: „Tisztelt Widmer Úr! A torzulás gyakorlatilag nulla. A 
technológia láthatóan jól működik! Köszönjük!“ 

 
 

12. 10 kg alatti munkadarabok – a MEMV megoldással ez is lehetséges 
 

         
Kis alkatrészeket kezelnek WIAP® MEMV® eljárással. 

 

 A WIAP AG kínálatában új elem, hogy a WIAP® MEMV® módszerrel olyan alkatrészek is 
feszültségmentesíthetők, amelyek nem érik el a 10 kg-ot. A készremunkálás után a 
torzulás nem éri el a 0.002 mm-t.  

 

13. Öntvények mesterséges öregítése a MEMV módszerrel   
     

     

Újonnan gyártott öntvényeket mesterségesen öregítik a WIAP® MEMV® eljárással. 
 

https://www.wiap.ch/Berichte/neue%20Berichte/Kuentslich%20Altern.htm


 

 

 Egy érdekes alkalmazási terület az újonnan gyártott öntvények mesterséges öregítése. A 
lassú, és költséges várakozási idő helyett az anyaggal azonnal tovább lehet dolgozni. Egy 
svájci nagyvállalatnál végzett teszt alapján a torzulás kevesebb, mint 0.003 mm. 

 
  
 

14. Még a 110 tonnás nagy teherbírású alkatrészek is kezelhetők vibrációval a MEMV 
módszerrel 

 

    
Egy 110 tonnás munkadarabot kezelnek a WIAP® MEMV® eljárással –nem lenne egyszerű ekkora 

munkadarabot a hőkezeléshez elszállítani 

 

 Még a 110 tonnás munkadarabok is feszültségmentesíthetők a WIAP® MEMV® 

technológiával. Ezt 2018-ban egy bérmunka-szerződés keretein belül végeztük el. 
 
 

15. Egyedi igények: WIAP-CNC-szerszámgépek MEMV kezelve 
 

         
2018-ban a WIAP AG megépítette a Wiap DM3S gépet a Svájci Szövetségi Vasúttársaság megbízásából. Az 

eszköz számos alkatrészét kezelték WIAP® MEMV® eljárással. 

 

 2018-ban a Wiap DM3S gépágyát vibrációval feszültségmentesítették. Az eljárás 
garantálta a megmunkálás utáni torzulásmentességet, és a nagy energiaigényű 
hőkezeléses megoldást feleslegessé tette. 

 
 

16. További információk: 

 
A mai WIAP® MEMV® eljárás több éves tudáson, és kutatáson alapul. A módszerrel nem csak 
hegesztett szerkezeteket lehet megmunkálni, hanem mélyen, a szerkezetben rejlő feszültségeket is ki 
lehet egyenlíteni úgy, hogy a munkadarab a mechanikus megmunkálás során már nem torzul.  
 
A WIAP AG több szabadalommal is rendelkezik a WIAP® MEMV® – fémek vibrációs 
feszültségcsökkentése – eljárással kapcsolatban. Vállalatunk folyamatosan továbbfejlődik: a legújabb 
szabadalmat a WIAP 2019-ben jegyeztette be. 
 
Legjobb gyakorlat: Ezen a linken további információ olvasható a munkadarabok összeállításáról.  
 
Mivel a vibrációs feszültségcsökkentéssel nagyon sok energiát lehet megspórolni, 2019-ben 
aláírásgyűjtésbe kezdtünk, amely az alábbi linkeken található meg: 
 
Petíció ; beérkezési visszaigazolás a svájci hatóságok részéről 

https://www.wiap.ch/Berichte/WM877b%20Schwerlast%20Bauteile%20110%20Tonnen.htm
https://www.wiap.ch/Neumaschinen/WIAP%20DM3S/Armierung%20Eisen%20Drehen%20Hauptseite.htm
https://www.wiap.ch/Neumaschinen/WIAP%20DM3S/Armierung%20Eisen%20Drehen%20Hauptseite.htm
https://www.wiap.ch/patente%20neu/Patente%20ab%202014.htm
https://www.wiap.ch/Berichte/WM%20Zusammenstellung%202019_01.htm
https://www.wiap.ch/Pressemitteilung%20und%20Petition/Petition%20_2019_r6c.pdf
https://www.wiap.ch/Pressemitteilung%20und%20Petition/Petions_Best%C3%A4tigung_2019_MEMV20190516.pdf


 

 

 
 
Hogyan működik a vibrációs feszültségmentesítés? 
 

 A munkadarabot kiállítják egy gumi bázisú alátámasztásra. 

 Ezt követően a munkadarabra szilárdan ráerősítenek egy WIAP® MEMV® rázókészüléket. A 
jobb rögzítés érdekében a WIAP AG termékskálájában számos különféle rögzítő készülék 
található.  

 Végül a WIAP® MEMV® módszerrel vibrációnak vetik alá a munkadarabot. Ez az eljárás 
általában csak 30-40 percet vesz igénybe, és a munkadarab már készen is van. 

 A termékprogramunkban megtalálható „Komfortverziójú“ készülék minden zónát 
automatikusan elér a vibrációs hatással. 

 A standard verzióban egy külön készülék áll rendelkezésre ehhez. 
 
Érdeklődés esetén szívesen adunk Önnek további információkat, illetve bemutatjuk ennek az 
innovatív technológiának a lehetőségeit. 
 
Szívesebben olvasná ezeket az információkat inkább angolul? Akkor válaszként csak küldje el nekünk 
az „English“ szót, és szívesen elküldjük az angol változatát a szövegnek.  
 
Would you rather receive this information in English? Then you can answer with the term "English" 
and we will send you the English version. 
 
 
Szívélyes üdvözlettel: 
 

Hans Peter Widmer 
Wiap AG Ltd SA 
Svájc, CH 4657 - Dulliken 
Industriestrasse 48L  
Tel. +41 62 752 42 60 
        +41 78 797 48 60      
 
E-Mail:  hanspeter@widmers.info 
Metall entspannen mit Vibration    www.wiap.ch  

mailto:hanspeter@wiapwidmers.info
http://www.wiap.ch/

