


























Czy wiesz, ¿e:

Unii Europejskiej

MOC Mechanicy Pruszków

PHARE!

HP-500

Po wejœciu do  bez nowoczesnych obrabiarek 
sterowanych numerycznie konkurencyjnoœæ Twojej firmy znacznie 
spadnie !

 dostarcza na rynek Polski i UE 
nowoczesne centra obróbkowe oraz centra tokarskie !

Zakup  obrabiarek z Pruszkowa gwarantuje zwrot czêœci wydatków 
z funduszy  Unii Europejskiej z programu 

 - nowe poziome centrum  w konstrukcji Box in Box stawia 
ofertê firmy MOC Mechanicy  na równi z zachodnimi konkurentami !

Oferujemy:
HP-500 – paleta 500× 500 mm, czas w/w 3,5 s, obroty 16 000 obr/min, posuw 50 m/min
HP-63P – paleta 630× 630 mm, obroty 6 000 obr/min, moment 530 N · m
VP-1100 – przesuwy X/Z/Z – 1100/700/600 mm; do produkcji form
Wszystkie nasze obrabiarki mają najnowsze generacje sterowań CNC

Maszyny Obrabiarki Centra – Mechanicy Pruszków Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19, 05-800 Pruszków
tel. (22) 758 74 13, 728 23 56, fax (22) 758 76 97
www.mechanicy.com.pl mechanicy@mechanicy.com.pl

Zadzwoń !!!
PROMOCYJNE CENY
NA NOWE MODELE



































Strona 31

Siatka głośnikowa z tysiącami otworów z jed-
nej strony i cienkie żebra - z drugiej strony formy, to 
jedno z najbardziej wymagających wyzwań dla proce-
su elektrodrążenia wgłębnego (EDM). Dla elektrody 
wytworzenie formy o takiej skomplikowanej aplikacji 
w procesie EDM, to wymóg wysokiej jakości gatunków 
grafi tów, ta-
kich jak EDM 3 
i EDM 4 – skraj-
nie ziarniste grafi -
ty produkowane 
przez POCO 
Graphite (USA). 
Wymienione ga-
tunki zapewniają 
kombinację wy-
sokiej wytrzyma-
łości, drobnego 
ziarna i jednoli-
tej mikrostruktu-
ry, która pozwo-
li wykończeniowo 
wyprodukować 
plastikowe czę-
ści ze ścisłą tole-
rancją, drobnym 
detalem i dosko-
nałą powierzch-
nią końcową.

Grafi t o twardości 76 Shore1 gwarantuje ostre kra-
wędzie, na szczycie licznych otworów siatki głośnikowej. 
Zbyt twarde ziarna materiałów grafi towych mogą wyszczer-
bić w otworze brzeg obręczy, podczas obróbki frezarskiej. 
Dodatkowo, grafi ty o wyższej twardości niszczą frez, 
ścierając go szybciej podczas wykonywanej pracy - zatem 
realnie patrząc, wzrasta koszt projektu (koszt eksploatacji 
frezów nie jest jeszcze dokładnie zanalizowany w rodzi-
mych narzędziowniach – red.). Natomiast miękkie grafi ty, 
z drugiej ręki, mogą zatykać szczelinę lub otwory pyłem.

EDM 3 jest standardowym, wysoko wydajnym grafi -
tem. EDM 4, z 4µm ziarnem, oferuje lepszą wydajność, ge-
neralnie redukując zużycie elektrody o kolejne 10% i podno-
sząc jakość powierzchni końcowej o 5%. EDM 4 ma o 15% 
wyższą wytrzymałość elastyczną (wytrzymałość na zgina-
nie). Oba materiały cechują się wysoką wytrzymałością na 
ściskanie, powyżej 900kg/cm2 (13,000psi), co umożliwia 

wykonanie cienkich, głębokich żeber wewnątrz elektrody. 
Dodatkowo, właściwości te pozwalają zredukować proble-
my, jakie występują podczas drążenia wgłębnego z orbito-
waniem elektrody, tj. złamań i kruszeń materiału.

Ponieważ elektroda siatki głośnikowej ma cechy 
drobiazgowej, wytworzenie jej może być czasochłon-

ne. Aby wymóg 
opłacalnośc ta-
kiej elektrody 
został spełniony, 
należy w pierw-
szej kolejności 
zminimalizować 
zniszczenie pod-
czas jej obróbki, 
jak i napraw 
w trakcie jej pracy. 
Również wpływ 
na opłacalność 
ma zużycie elek-
trody podczas 
elektrodrążenia. 
A grafi t z jednolitą 
mikrostruk turą 
i małym wymia-
rem ziarna lepiej 
przeciwdziała zu-
życiu, od grafi tów 
o wielkości ziarna 

ponad 5µm, lub tych z niejednolitą strukturą. 
Grafi ty o własnościach takich, jak POCO EDM 3 

i POCO EDM 4 wytwarzają również powierzchnię końcową 
wewnątrz otworów (14VDI=0,50 Ra), co udogadnia uwol-
nienie plastiku z formy.

Jeżeli pragniesz dowiedzieć się, jak twardy jest 
grafi t, na którym pracujecie dziś, sprawdzić wyżej opisane 
gatunki grafi tów fi rmy POCO SARL., prosimy o kontakt. Po-
siadamy próbki oraz służymy informacją technicznym.

Wyłączny dystrybutor materiałów POCO SARL na 
terenie Polski – OBERON Robert Dyrda. 

Kontakt: 
Tel.: 0-52/ 353 24 00  Fax.: 0-52/ 358 00 90
Tel. Kom. 0 609 778 023 m.darowski@oberon.pl 

Przygotował
Maciej Darowski

Na podstawie materiałów zamieszczonych 
w EDM Europe Winter 2003. 
Udostępnienie: 
Shirley Owens POCO Graphite Inc., 
Guiliaume Charllet POCO SARL.

Drobnoziarnisty grafit POCO 
Specjalista od skomplikowanych kształtów.

1 Twardość Shore’a – miara twardości materiału określana za pomocą 
Skleroskopu Shore’a, przyrządu, którego działanie oparte jest na zjawi-
sku sprężystego odbicia od powierzchni badanego materiału stalowego 
ciężarka (bijaka), zakończonego diamentową końcówką. Miarą twardości 
materiału jest wysokość odbicia ciężarka opadającego z wysokości 18 
cm, odczytana na liniowej skali.




















