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Szanowni Państwo!
Serdecznie pozdrawiam wszystkich klientów jesz-

cze wakacyjnie, z brodą jak na zdjęciu powyżej. Nie 
sposób wysłać tysiąca pocztówek podczas krótkich 
wakacji, więc tą drogą pozdrawiam znad polskiego 
morza. Wakacje spędziliśmy w Rowach, w okolicy Sło-
wińskiego Parku Narodowego. Pogoda nie była zbyt 
męcząca, tzn. słońce nie dokuczało. Spacery plażą  
i szlakami po wydmach, plus inhalacje na siłę (wiało kilka 
dni 80 B). Szkoda niestety, że urlop musi się skończyć.

Sam okres wakacji minął pod znakiem igrzysk 
– i w Chinach, i niestety w Gruzji. Komputerowe fał-
szowanie transmisji otwarcia przez Chińczyków, aby 
było widać więcej sztucznych ogni, czy podpisywa-
nie pokoju przez Rosjan i następnie bombardowanie 
gruzińskich domów pokazuje nam, że świat ma inną 
mentalność i wyznaje inne normy moralne, niż my je-
steśmy przyzwyczajeni. Wychowani w Europie, choćby 
środkowej wyrośliśmy w kręgu kultury chrześcijańskiej 
i nie zdajemy sobie czasem sprawy, że ktoś mówiąc 
jedno, zrobi drugie. Niestety takie zachowania prze-
chodzą i do Polski. Jasne, że można je zwalać na pół 
wieku komunizmu, a poprzednio na walkę z okupan-
tem. Ale myślę, że czym skorupka za młodu nasiąknie, 
tym na starość trąci. Oglądałem przez okno kawiarni 
scenę, jak to w ogródku maluchy „zepsuły” plastikowy 
domek. Spadł z niego kiepsko umocowany dach.  I po-
mógł go dzieciom zakładać bodajże 10 czy 15 z kolei 
przechodzień. Niemiec nad polskim morzem. Reszta 
przechodziła obojętnie. 

W tym numerze Forum piszemy: Marek Adelski 
opisuje nowe strony o produktach japońskiej firmy 
produkującej szlifierki i wrzeciona Nakanishi, Rafał 
Chmielewski opisuje idealny system powtarzalnych 
mocowań na drążarki drutowe z System 3R, a Dawid 
Hulisz przybliża czytelnikom wpływ rodzaju grafitu do 
drążenia na jakość uzyskiwanej powierzchni.

Na zakończenie zapraszam wszystkich Państwa 
do odwiedzenia naszego stoiska numer 301 na targach 
EUROTOOL. Targi odbędą się od 8 do 10 października  
w Krakowie. Będziemy pokazywali materiały jakie 
aktualnie sprzedajemy i rozdawali w zamian za wizy-
tówkę nową wersję plakatu. Ponadto na stoisku będzie 
można dotknąć i wypróbować produkty – szlifierki 
elektryczne i pneumatyczne Nakanishi.
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KONKURENCJA DLA PLASTPOLU?
EPLA Poznań

Z wiarygodnych źródeł, czyli od pp. Z MTP do-
wiedzieliśmy się, że MTP planuje imprezę kon-
kurencyjną dla PLASTPOLU. Widać po sukcesie 
pierwszego kieleckiego STOMu mającego być 
konkurencją dla imprezy MACH-TOOL robionej 
przez MTP,  poznańska spółka odpowiedzia-
ła metodą oko za oko, ząb za ząb. Poważnie 
mówiąc, pomysł innych targów poświęconych 
przetwórstwu tworzyw zły nie jest, Poznań od 
Kielc dzieli jednak 5 godzin jazdy i nie wszyscy 
mogą do Kielc dojechać i wrócić tego samego 
dnia. Powstanie zatem kilka podobnych imprez 
w 2009 roku, bo i EPLA, i PLASTPOL, i TOOLEX 
(targi gumy i obrabiarek w Sosnowcu). Ile firm 
będzie jednak stać na takie intensywne uczest-
nictwo w targach?

Planowana impreza ma odbyć się od 3 do 6 
lutego 2009. Układ wtorek – piątek jest na pewno 
lepszy od beznadziejnego zwykle poniedziałku na 
targach MACHTOOL. Poznaniacy czasem upierają 
się przy targach zaczynających się w poniedziałek, 
ale w poniedziałki są narady, planowania, odprawy i 
pies z kulawą nogą nie przychodzi na targi. Wystaw-
cy poprawiają wtedy kontakty między sobą.

I jeszcze jedna uwaga – dwa pierwsze ty-
godnie lutego 2009 to czas ferii między innymi  
w województwach pomorskim, śląskim, łódzkim 
i warmińsko-mazurskim. Część klientów – decy-
dentów zatem na pewno nie dojedzie na targi bo 
będzie bawić na nartach w Alpach czy naszych gó-
rach. Nowe targi na feriach, wakacjach czy nawet 
w ich pobliżu – to spore ryzyko. A starych podczas 
wakacji też raczej nie ma, czyli w terminach targów 
też jest coś, co należy przemyśleć.

ROK ROZWOJU FIRMY MAKINO
Makino Milling Machine Co., Ltd. jest uznanym 

dostawcą wiodącej technologii i usług w przemyśle 
obróbki maszynowej. Korporacja jest zarejestrowa-
na na giełdzie tokijskiej, zatrudnia 3700 osób w obu 
Amerykach, Europie i Azji. Szeroka gama produktów 
wysokiej jakości Makino zawiera centra obróbki jak 
też wytwarzanie tłoczników i form z różnorodnymi 
zastosowa-niami w technologii lotniczej i kosmicz-
nej, samochodowej, pojazdów roboczych, elemen-

tów przemysłowych i mikrotechnologii. MAKINO 
Europe Group posiada ośrodki technologiczne w 
Hamburgu, Stuttgarcie, Paryżu, Mediolanie i Braty-
sławie koncentrujące się na marketingu, sprzedaży, 
opracowaniu zastosowań i usługach.

Makino, patrząc wstecz zanotował znaczący 
rozwój. W roku finansowym  kończącym się 31 
marca 2008 zanotowano zysk netto 90 milionów 
USD. Zysk ten osiągnięto dzięki wzrostowi sprze-
daży na całym świecie o 30%, natomiast We Wło-
szech i Niemczech sprzedaż została podwojona.

Decyzja o przeprowadzce do nowej siedziby 
w Hamburgu i otwarciu centrum szkoleniowo 
technologicznego w Bratysławie było logiczną 
konsekwencją strategii MAKINO o podboju no-
wych rynków centralnej i wschodniej Europy. 

Firma Makino rozbudowała również fabry-
kę w Japoni, dzięki czemu w kwietniu 2008 po-
wierzchnia produkcyjna zwiększyła się o 8 000 
m2, co skutkowało zwiększeniem produkcji ma-
szyn o 240 dużych maszyn w ciągu roku.

 Na targach jesiennych tego roku, Makino doda 
dużą liczbę nowych maszyn do swojej oferty. 

GRAFIT CL 
Klienci potrzebujący elek-

trody grafitowe do EDM o 
dużych przekrojach i wyso-
kościach nawet powyżej 300 

mm mają teraz do dyspozycji ze składu w Polsce 
grafity firmy Carbon Lorraine.  Drobnoziarniste, 
jednorodne grafity CL pojawiły się w ofercie firmy 
OBERON po tym, jak POCO wycofało się z produk-
cji grafitów EDM 100 i 150. Zaletą CL oprócz jakości 
samego grafitu jest jego dobra cena, nie obarcza-
na cłami importowymi, jako, że ten francuski grafit 
jest oczywiście pochodzenia unijnego. 

NOWY NUMER FAKSU
W  związku z rozbudową centrali telefonicz-

nej, pojawiają się w naszej firmie nowe numery 
telefonów – a z końcem roku zginą stare.

Aktualny telefon na centralę to :

(052) 35-424-00 
a aktualny numer faksu to: 

(052) 35-424-01
NASZE NOWE STRONY INTERNETOWE

Z przyjemnością informujemy o powstaniu 
nowych stron internetowych o produktach firm 
PRECIZ i NAKANISHI. Ułatwią one zapoznanie się 
z produktami tych firm. Jako strony dedykowane 
tylko produktowi danej firmy pozwalają lepiej za-
prezentować charakter danej firmy.

NOWY NUMER W GRUDNIU
Uwaga producenci, dostawcy i przyszli czy-

telnicy Forum Narzędziowego OBERON. Następ-
ny, 37 numer ukaże się w grudniu 2008. W nume-
rze 37 zamieścimy raporty:

• Tokarki

• Szlifierki na płasko

Uwaga: numer zamykamy do 15 listo-
pada, tak by z dystrybucją na pewno zdążyć 
przed świętami Bożego Narodzenia. Numer 
ten będzie także rozdawany na targach w lu-
tym 2009 (EPLA w Poznaniu).

Proszę pamiętać, że dla klientów  publiku-
jących w kwartalniku FN, publikacja artykułów 
w internecie na stronach Forum Narzędziowe-
go jest bezpłatna! Zapraszamy na www.fo-
rumnarzedziowe.pl 

Krótko

www.preciz.pl

www.nakanishi.pl
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Jak poradzić sobie z grafitem?
Stosowanie elektrod grafitowych w procesie elektrodrążenia jest 

pożądane z uwagi na mniejsze zużywanie się elektrody w stosunku do 
innych materiałów. Dzięki krystalicznej strukturze grafit łatwo się obrabia 
i umożliwia wykonanie kształtów (szczególnie wiotkich, długich i cienkich 
elementów), których nie da się wykonać np. z miedzi.

Niestety problemów nastręcza pylenie podczas obróbki, które jest 
szkodliwe dla elementów ruchomych obrabiarki tj. prowadnic, prze-
kładni śrubowych tocznych, wrzeciona. Tradycyjnie stosuje się wyciągi, 

które mają za zadanie odciągnąć pył z rejonu obróbki. Instalacja taka 
może być wykonana teoretycznie na dowolnym centrum. Wymaga 
jednak uszczelnienia szafy oraz powoduje znaczne zwiększenie gaba-
rytów obrabiarki. Warto również zwrócić uwagę, że profesjonalne wy-
ciągi, które gwarantują wydajną pracę nie są tanie.

Konstruktorzy CHMER poszli więc inną drogą. Wykorzystując doświad-
czenie z zakresu budowy elektrodrążarek oraz istniejące zaplecze produkcyjne 
zastosowali układ podawania dielektryka do oddzielenia sfery obróbki chmurą 
olejową. Dzięki temu powstający w czasie skrawania pył grafitowy rozpuszcza 

Istniejąca od ponad 30 lat firma CHMER jest jednym z największych i najpoważniejszych producentów obrabiarek na świecie oraz 
niekwestionowanym liderem wśród firm tajwańskich. Od założenia w 1975 roku po dzień dzisiejszy CHMER kładzie nacisk na innowacyjność 
i rozwój technologiczny. Owocem pracy działu badawczo-rozwojowego CHMER jest unikalna seria centrów obróbkowych, które uzupełniają 
bogaty program produkcji elektrodrążarek wgłębnych o możliwość frezowania grafitu.

Innowacyjna technologia w obróbce grafitu

Przykładowa obróbka
Obróbka elektrody grafitowej frezem 
palcowym ∅6 mm i frezem R2
Czas wykonania: 320 min

Elektroda miedziana
Narzędzie: frez walcowy 5R, 3R, 2R, 
frez czołowy 6 mm
Czas wykonania: 310 min

Przykładowa obróbka
Obróbka rurek  ∅0,3 mm frezem 
palcowym R0,5
Czas wykonania: 75 min

Elektroda grafitowa
Narzędzie: frez czołowy 10 mm
Czas wykonania: 85 min
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się w dielektryku i jest bezpiecznie spłukiwany do jednostki filtrującej. Podze-
spół ten jest niezawodny i wydajny, przy umiarkowanej cenie oraz niedużych 
rozmiarach (900x400 mm). Dodatkową korzyścią jest nasączenie grafitu ole-
jem już w trakcie obróbki co, szczególnie w przypadku gorszej jakości materia-
łu zmniejsza ryzyko odkształcenia się elektrody przy zanurzeniu.

Przeznaczenie do obróbki szybkościowej HSM
Obróbka grafitu to oczywiście nie jedyne zastosowanie centrów CHMER. 

Na centrach serii HE można obrabiać również stal, aluminium, miedź, etc. 
Wśród czynników decydujących o przeznaczeniu do obróbki szybkościowej 
HSM zwracają uwagę masywna, portalowa konstrukcja oraz prowadnice 
toczne – wałeczkowe zapewniające wymaganą sztywność; elektrowrzecio-
na THETA lub IBAG o zakresie obrotów do 30000 na minutę; magazyn na-
rzędzi oddzielony od strefy obróbki. Oprócz typowych układów sterowania, 
jak FANUC, HEIDENHAIN, czy SIEMENS warto poświęcić chwilę omówieniu 
układu sterowania producenta, który dedykowany jest do obróbki HSM.

Sterowanie CHMER jest najwyższej klasy sterowaniem w całości wyproduko-
wanym w zakładach CHMER (od projektu, przez układy scalone, kontrolę jakości 
i oprogramowanie) przeznaczonym do obróbki szybkościowej HSM. Sterowanie 
CHMER oparte jest na przemysłowym komputerze PC (IPC6586 CPU) i charak-
teryzuje się wysokimi parametrami roboczymi oraz zapewnia możliwość monito-
rowania programu do 1000 bloków w przód. Standardowe wyposażenie stanowi 
karta sieciowa oraz złącze szeregowe RS 232. Użyteczną właściwością sterowania 
CHMER jest możliwość zdalnego monitorowania procesu obróbkowego w czasie 
rzeczywistym. Karta pamięci Compact Flash zapewnia 1 GB wewnętrznej pamięci. 
Monitor 15-calowy oraz szereg czytelnych ekranów umożliwia operatorowi wy-
godną pracę. Ponieważ technologia HSM stanowi wciąż rozwijającą się dziedzinę 

wybór sterowania CHMER umożliwia dostęp do najnowszych aktualizacji bez po-
noszenia nadmiernych kosztów i niepotrzebnej zwłoki.

Wbudowany system autodiagnostyczny. Umożliwia użytkowniko-
wi synchronizację parametrów roboczych w celu zwiększenia dokład-
ności i jakości pracy obrabiarki.

Okno parametrów obróbkowych Monitorowanie procesu obróbki

Wbudowany system autodiagnostyczny. Umoliwia użytnikowi synchronizację parametrów roboczych w celu zwiększeniadokładności i jakości pracy obrabiarki.

Czytelna prezentacja 3D

Serwis oraz wsparcie techniczne zapewnia
dystrybutor w Polsce – MDT Sp. z o.o.

Zapraszamy na targi Euro-Tool. Stoisko Nr 241
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Od czerwca 2007 rozpoczęliśmy współpracę z firmą STIEFELMAYER, niemieckim producentem kolumnowych maszyn pomiarowych. 
Firm  Carl Stiefelmayer  istnieje od ponad 130 laty, została założona w 1874 roku w wyniku szybkiej industrializacji w Europie. Przemysłowa 
produkcja przyrządów pomiarowych była wówczas nowoczesnym osiągnięciem. W przemyśle metalowym stosowano drewniane cyrkle. 
Suwmiarka była w zasadzie nie znana. 

Maszyny pomiarowe STIEFELMAYER

Szczegółowych informacji udziela:
64-800 Chodzież
ul. Jagiellońska 26

tel. (0-67) 28-28-680
www.faktor.net.pl     faktor@faktor.net.pl

W następnych latach Stiefelmayer ulepszał swoje produkty. Suw-
miarka Stiefelmayer`a stała się niezastąpionym przyrządem w precy-
zyjnych pomiarach.

Lata 70-te XX wieku przyniosły nową jakość: rozpoczęto produkcję maszyn 
pomiarowych 3D i wdrożono pomiary wspomagane oprogramowaniem.

Nowa oferta odniosła sukces w przemyśle obrabiarkowym i samochodo-
wym. Od tego momentu zbudowano w Esslingen ok.8000 maszyn tego typu.

Obecnie dzięki intensywnemu postępowi i rozwojowi firma Stiefelmayer 
odnosi sukcesy również w innych obszarach takich jak pomiary twardości (fir-
ma Stiefelmayer jest właścicielem marki Reicherte) i technika laserowa.

Firma STIEFELMAYER oferuje 3 typoszeregi kolumnowych maszyn po-
miarowych oraz 1 typoszereg portalowych maszyn pomiarowych.

Jak możemy zobaczyć na stronie www.stiefelmayer.de/reicher-
ter-prueftechnik-3d-messtechnik.html, poszczególne typy maszyn 
kolumnowych (ACTURA, FUTURA i VENTURA) różnią się szczegółami 
rozwiązań technicznych. 

To co je niewątpliwie łączy to rozwiązania umożliwiające pracę 
również w trudnych warunkach warsztatowych. Bardzo długa lista re-
ferencyjna jest świadectwem skuteczności zastosowanych rozwiązań.

Jak wiadomo możliwość realizacji bardzo dużych zakresów pomia-
rowych predestynuje maszyny kolumnowe do pracy przy pomiarach 

dużych konstrukcji spawanych, odlewów, części odkuwanych itp., ale 
również karoserii samochodów lub ich elementów, jak również form i 
tłoczników do produkcji takich elementów. Maszyny wykonywane są 
w wersji manualnej i CNC, ale również w wersji manualnej z napęda-
mi sterowanymi z pulpitu bezprzewodowo połączonego z jednostką 
kontrolną. Przy dużych zakresach pomiarowych (2500 mm w osi Z) 
takie rozwiązanie znakomicie poprawia komfort obsługi, ale również  
i dokładność pomiarów. 

Płyta maszyny (stół pomiarowy) wykonywana jest z ze specjalne-
go żeliwa co umożliwia ustawianie na niej detali o masie np. 100 ton.  
Konstrukcja z zastosowaniem dwóch równolegle pracujących kolumn 
daje możliwość pomiarów na detalach o znacznych gabarytach i skom-
plikowanych kształtach. Warto przy tym  dodać, że konstrukcja maszyny 
kolumnowej umożliwia instalację zamiast końcówek pomiarowych, sond 
itp., również narzędzi traserskich. 

Korzystając z doświadczeń zdobytych przez wiele lat produkcji 
kolumnowych maszyn pomiarowych, firma Stiefelmayer  uzupełniła 
swoją ofertę również o portalowe maszyny pomiarowe. 

Maszyny serii Quantura charakteryzują się stabilną konstrukcją, 
dużym komfortem obsługi, dużą dopuszczalną masą mierzonego de-
talu i przy tym dobrą ceną.
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NOWE DRĄŻARKI WGŁĘBNE 
DO OBRÓBEK Z DUŻĄ WYDAJNOŚCIĄ  
REWOLUCJONIZUJĄ TRADYCYJNE TECHNIKI  EROZYJNE

Obrabiarki z serii BF SPAZIO  wykorzystują  technologiczne  innowacje, 
mające na celu ułatwienie przygotowania i wykonania procesu obróbki. 
Działają  na platformie  Windows XP.  Kreator programów obróbczych 

pozwala na automatyczny dobór nastaw roboczych od obróbki zgrub-
nej do wykańczającej.  Obrabiarki z tej grupy posiadają  zabudowę 
kompaktową oraz  są proste w instalacji. Konstrukcja typu monoblok 
pozwala na szybkie przemieszczanie obrabiarki oraz na ograniczenie 
wymaganej  powierzchni potrzebnej do instalacji. 
Obrabiarki BF SPAZIO mają bardzo dobry współczynnik jakości wyko-
nania oraz  możliwości technologicznych do proponowanej ceny .

VS-600 
EDHS

VS-800 
EDHS

VS-1200
EDHS

VS-1810
EDHS

Przesuwy X/Y/Z mm 600x400x350 800x500x500 1200x600x500 1800x1000x800

Max waga elektrody kg 120 200 250 300

Max waga detalu kg 2500 4800 6000 21000

Stół roboczy mm 800x500 1000x600 1300x800 1800x1100

Zbiornik roboczy mm 1100x730x500 1320x880x480 1780x1050x540 2640x1600x800

Typ zbiornika Opuszczane 
osłony

Opuszczane 
osłony

Opuszczane 
osłony

Opuszczane 
osłony

Zintegrowana oś C 
(opcja) SCUP SCUP SCUP SCUP

Automatyczny magazyn 
narzędzi (opcja) 6–20–30-80 6–20–30-80 6–20–30-80 6–20–30-80

Waga obrabiarki kg 4200 4850 5500 18200

BF 53 SPAZIO BF 64 SPAZIO BF 74 SPAZIO

Przesuwy X/Y/Z mm *500x300x250 *600x400x350 *700x400x350

Max waga elektrody kg 60 90 90

Max waga detalu kg 1000 2000 2000

Stół roboczy mm 600x400 800x550 800x550

Zbiornik roboczy mm 925x565x370 1200x750x505 1200x750x505

Zintegrowana oś C
(opcja) typ SCUP SCUP SCUP

Automatyczny magazyn 
narzędzi  (opcja) 6 6 6

Wymiany  przestrzeni 
do instalacji mm 1790x1600x2210 2000x2400x2540 2050x2500x2540

Obrabiarki  serii  EDHS AZZURRA charakteryzują się  precyzją, jakością  
wykonania,  i wysoką wydajnością. 
Praktyczny system z opuszczaną osłoną zbiornika roboczego powoduje, że 

operacje załadowcze/rozładowcze są  łatwiejsze do wykonania. Większe 
nośności stołów roboczych oraz większe przesuwy w osiach decydują 
o tym,  że ta grupa obrabiarek jest  grupą najbardziej odpowiednią  dla 
dużych i ciężkich przedmiotów obrabianych. 

Drążarki wgłębne były zawsze uważane za najbardziej odpowiednie  do precyzyjnych,  ale czasochłonnych procesów technologicznych. Od 
momentu kiedy pojawiła się nowa seria drążarek , AZZURRA EDHS , włoski producent - firma CDM ROVELLA musiała zrewidować radykalnie 
ten sposób rozumowania. 

Każdy proces, czy to drążenia zgrubnego czy drążenia wykańczającego, jest wykonywany w czasie o 20-70% krótszym w stosunku do 
obróbki na tradycyjnych drążarkach. Uzyskiwane jest mniejsze zużycie elektrody . 

Dodatkowo, grupa drążarek AZZURRA HS eliminuje zjawisko mikrowyładowań ,  które pojawia się przy tradycyjnych drążarkach wgłęb-
nych, eliminuje zjawisko które przyczynia się do szybszych uszkodzeń elektrody. Wysokowydajna grupa drążarek skłania do brania pod uwagę 
użycia drążarek wgłębnych zamiast innego systemu usuwania materiału obrabianego. 

Używanie drążarek CDM AZZURRA HS jest bardzo proste, stosowana technologia jest “czystą” obróbką. W tym systemie nie ma limitów 
wagi elektrody . W przypadku obróbki dużych powierzchni obróbka wykańczająca jest wykonywana w sposób zapewniający uzyskanie jedno-
rodnej struktury powierzchni która nie może być uzyskana w przypadku tradycyjnych drążarek wgłębnych.  

ELEKTRODRĄŻARKI WGŁĘBNE  VS AZZURRA series

ELEKTRODRĄŻARKI WGŁĘBNE  BF  SPAZIO series   EKONOMICZNA INWESTYCJA  - WYSOKA WYDAJNOŚĆ

* Z zainstalowanym magazynem narzędzi przesuw w osi X jest zredukowany o 140 mm

Znak bezpieczeństwa
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Obrabiarki BF series stanowią główną linię produkcji firmy CDM ROVEL-
LA. Drążarki z serii BF umożliwiają pracę z dużą dokładnością,  pozwala-
ją na obróbkę przedmiotów obrabianych o bardzo dużych wymiarach. 
Dzięki zastosowaniu bliźniaczego systemu głowic roboczych umożli-
wiona jest redukcja czasów roboczych oraz jednoczesne wykonywanie 
prac na różnych fragmentach przedmiotu obrabianego.

Obrabiarki wykonywane na zamówienie [zgodnie z wymaganiami 
klienta] mogą być dostosowane do instalacji na fundamentach osadzo-
nych w zagłębieniu, po to by zredukować odległość powierzchni stołu 
roboczego od powierzchni podłogi na hali , co ułatwia ładowanie i  roz-
ładowywanie dużych form. 

[SCUP – Ultra Precise C  System ]
SCUP jest nowym, bezpośrednim napędem 
osi C. Napęd jest realizowany przez bezpo-
średnie sprzężenie pomiędzy serwonapędem 
,a uchwytem elektrody – bez żadnych prze-
kładni – z enkoderem kontrolującym pozycję 
360 000 impulsów / obrót .

POZYCJONOWANIE KĄTOWE  Z 
DOKŁADNOŚCIĄ  0,001°
SCUP  jest precyzyjnym modułem drążarek 
firmy ROVELLA, który ma powtarzalność 
kątowego pozycjonowania 0,001°. Cha-

rakterystyka układu mechanicznego pozwala zaoferować unikatowy 
produkt, który umożliwia wykonywanie obróbki elektrodami o różnym 
ciężarze, nawet w przypadku gdy elektrody są zamocowane pod ką-
tem w stosunku do osi Z.  

ZERO LINIOWEGO I OBJĘTOŚCIOWEGO ZUŻYCIA 
Wyjątkowy  poziom technologiczny 
osiągany przez drążarki wgłębne CDM 
ROVELLA  gwarantuje doskonałe wy-
konanie procesu, nawet w cyklu bezob-
sługowym bez przepłukiwania z możli-
wością wykonania obróbki ze zużyciem 
elektrody równym zeru i jednocześnie z  
uzyskiwaniem większej wydajności niż 
w warunkach standardowych.

EROZJA BEZ  PRZEPŁUKIWANIA 
CDM ROVELLA rozwiązała problem bez-
użytecznego przepłukiwania w trakcie 
procesu drążenia poprzez zwiększenie 
prędkości odskakiwania w czasie trwa-
nia impulsu wyładowania.  Zalety tego 
rozwiązania są następujące :

• Większa stabilność obróbki
• Bardziej jednorodna struktura przy obróbce wykańczającej (ponieważ 

nie ma wariacji grubości SZCZELINY)
• Większe bezpieczeństwo obróbki 
• Powtarzalność wyników 

CDM ROVELLA odrzuca konwencję, że żeberka [np. usztywniające] nie 
mogą być wykonane bez przepłukiwania. Zmniejszone zostało zużycie 
elektrod oraz polepszona została precyzja ponieważ żeberka nie są defor-
mowane przez dielektryk podawany pod ciśnieniem do strefy obróbczej .

V.I.O.  Wirtualny Inteligentny Operaotor  
Wirtualny Inteligentny Operaotor  (V.I-
.O.) dostosowuje nastawy procesu 
erozyjnego  w sposób gwarantujący 
całkowity brak przypaleń powierzchni 
i maksymalną wydajność. 
W pełni automatyczny system , bez 
interwencji zewnętrznych, pozwala uzyskać najlepsze rezultaty obróbki. 
V.I.O. zapobiega i eliminuje nietypowe wyładowania powodując że proces  
erozji przebiega stabilnie , bez jakichkolwiek przypaleń obrabianej powierzch-
ni. Dlatego obróbka jest bardziej efektywna i trwa krócej. 
Bez ryzyka powstawania łuku ciągłego, elektroda w trakcie obróbki 
może być umieszczona bliżej przedmiotu obrabianego, jonizacja jest 
szybsza. W wyniku tego, zwiększa się wydajność erozji i redukowane 
jest zużycie elektrody. 
V.I.O. ustawia parametry obróbcze takie jak Wielkość szczeliny , Czułość 
układu serwo, Czasy trwania impulsów i Czasy trwania przerw między im-
pulsami automatycznie kiedy warunki obróbki zmienią się w danym prze-
dziale czasowym [czego nie mógłby wykonać nawet najlepszy operator]. 
Z V.I.O. każdy, od pierwszej próby, może zostać bardzo dobrym ope-
ratorem EDM mogącym wykonać najbardziej zaawansowane procesy 
drążenia z możliwością osiągnięcia w możliwie krótkim czasie maksy-
malnej wydajności.

ELEKTRODRĄŻARKI WGŁĘBNE BF series

BF-3010 BF-3015 BF-6000

Przesuwy X/Y/Z mm 2150x1500x1000 2750x1500x1000 6000x1500x1000

Max waga elektrody kg 300 x 2 300 x 2 300 x 2

Max waga detalu kg 35000,- 35000,- 2 x 30000,-  

Stół roboczy mm 3000x1500 3000x1500 2 x 3000x1500

Zbiornik roboczy mm 4000x2000x1000 4020x1970x1050 2 x 3950x1985x1050

Typ zbiornika Automatyczne 
drzwi

Automatyczne  
drzwi

Automatyczne  
drzwi

Zintegrowana oś C 
(opcja) SCUP SCUP SCUP
Automatyczny magazyn 
narzędzi (ocja) 10-20-30 10-20-30 10-20-30

Waga obrabiarki kg 37000 38000 40000
Wymiany  przestrzeni 
do instalacji mm 5600x6300x4970 7320x7690x3870 10000x6300x5010

Zapraszamy na targi EUROTOOL 8-10.10.2008 stoisko 227
APX Technologie Sp. z o.o. PL 05-816 OPACZ, ul. Centralna 27

tel. +48 22 759 62 00, fax +48 22 759 63 44, www.apx.pl; e-mail: apx@apx.pl
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Nowoczesne systemy pomiarowe na 
wyposażenie  obrabiarek konwencjonalnych

Wymagana wysoka precyzja i komfort obsługi
Obróbka metali coraz częściej wymaga wysokiej precyzji. Często też potrzeba usprawnienia obsługi maszyny. Jeśli jest wykonywana na 

obrabiarkach konwencjonalnych to idealnym rozwiązaniem, poprawiającym jakość obróbki i komfort pracy, jest elektroniczny system pomiarowy.  
Od 1995 roku jesteśmy obecni na polskim rynku jako firma zajmująca się problemami automatyki przemysłowej, a w szczególności 

zagadnieniami związanymi z techniką pomiarową. 
W tym czasie daliśmy się poznać jako pewny partner i dostawca wysokiej jakości sprzętu pomiarowego (w tym produkowanych przez nas 

czytników cyfrowych) oraz wykonawca specjalizowanych urządzeń pomiarowych.

Zalety  systemu pomiarowego.
• pomiar z pominięciem luzów na śrubie
• rozdzielczość nawet 0,1 µm
• jednoznaczny odczyt wymiaru
• powtarzalność obróbki
• minimalizacja braków
• skrócenie czasu obróbki
• funkcje obliczeniowe
• funkcje automatycznego pozycjonowania

 Przetworniki pomiarowe.

Oferujemy liniały optoelektroniczne i enkodery obrotowe firmy Preci-
zika Metrology oraz taśmy magnetyczne . Posiadamy w ofercie enkodery 
umożliwiające precyzyjny pomiar kąta z rozdzielczością nawet do ułamka 
sekundy, znajdujące zastosowanie do pomiaru kąta na stołach obrotowych. 
Oferowane są liniały o długościach pomiarowych od 70mm do 3280mm i 
rozdzielczościach od 0,1µm do 5µm.

W niektórych wypadkach (długie przesuwy i mniejsze wymagania co do 
dokładności) korzystniejsze jest zastosowanie liniałów magnetycznych, ze 
względu na niższą cenę oraz lepszą odporność na pyły i płyny.  Proponujemy 
zatem taśmy magnetyczne firmy SIKO lub, nieco droższe ale precyzyjniej-
sze i bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, produkty firm Precizika 
Mertology - Givi Misure. Taśmy pomiarowe mogą być montowane poprzez 
naklejenie na wcześniej przygotowane podłoże bądź za pośrednictwem 
specjalnie do tego przystosowanych profili aluminiowych.  

Czytniki (odczyty) cyfrowe.

Do współpracy z przetwornikami pomiarowymi nasza firma produkuje no-
woczesne i niezawodne czytniki wykonane w najnowocześniejszej technologii, 
w oparciu o układy FPGA i montaż powierzchniowy. Mogą one obsłużyć od 1 do 
4 osi pomiarowych. Posiadają szereg funkcji ułatwiających pracę na obrabiarce, 
takich jak: przeliczanie cale/milimetry, obliczanie zbieżności stożka, podzielnicę 
elektroniczną (podział okręgu i podział wg siatki liniowej), możliwość podłą-

czenia sondy krawędziowej. 
Oferujemy proste i tanie sondy 
krawędziowe (zdjęcie obok). 
Sonda umożliwia precyzyjne 
ustawienie narzędzia wzglę-
dem obrabianego materiału 
oraz wykonanie prostych po-
miarów kontrolnych. 

Ponadto czytniki mają 
dodatkowe możliwości, któ-
re pozwalają wykorzystywać 
je jako urządzenia sterujące. 
Do tych funkcji należą: możliwość połączenia z komputerem poprzez złącze 
RS232, wyjścia przekaźnikowe, wejścia cyfrowe , możliwość wyprowadzenia 
po 1 sygnale analogowym 0-10V dla każdej osi. Możliwości te znajdują zasto-
sowanie np. do pozycjonowania  w maszynach do cięcia lub koordynatkach. 
Jako jedyna firma na rynku umożliwiamy stworzenie specjalizowanego opro-
gramowania czytnika dla nietypowych potrzeb. 

Montaż.
Oferowane przez nas systemy pomiarowe mogą być montowane na 

większości obrabiarek konwencjonalnych takich jak : tokarki , frezarki, szli-
fierki, elektrodrążarki, wiertarki współrzędnościowe itp. 

Zapewniamy fachowy montaż oraz pomoc w doborze optymalnego 
układu pomiarowego, adekwatnego do potrzeb klienta. Dopuszczamy sa-
modzielny montaż na podstawie dostarczonej instrukcji

Przykładowy montaż na frezarce.

Zapraszamy na targi EUROTOOL w dniach 8-10.09.08
Stoisko numer 714
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Technologia PVD (Physical Vapour Deposition) jest znana i wykorzystywana przede wszystkim w obróbce skrawaniem. Ciągłe ulepszanie 
procesu powlekania oraz pojawienie się nowych powłok spowodowały, że technologia PVD znalazła także inne zastosowania. Jednym z nich 
jest odlewanie ciśnieniowe metali.

W firmie Oerlikon Balzers nanoszone są wysokiej jakości powłoki, znane 
pod zastrzeżoną nazwą BALINIT®. Do odlewania ciśnieniowego metali po-
lecane są powłoki przedstawione w załączonej tabeli. W procesach odlewa-
nia ciśnieniowego metali powłoki PVD znalazły zastosowanie na roboczych 
powierzchniach gniazd i rdzeniach. Wkładki form lub rdzenie pokrywane są 
w przygotowanych do tego celu komorach. Narastająca warstwa dosko-
nale przylega do powierzchni formy. Wpływ powłoki na geometrię, fakturę  
i chropowatość powierzchni można pominąć. Jej grubość, w zależności od 
rodzaju, wynosi od 3 do 10 µm. Powłoki BALINIT® charakteryzują się:

• bardzo wysoką twardością, znacznie przewyższającą twardość war-
stwy azotowanej,

• odpornością na wysoką temperaturę, nawet do 1100°C,
• odpornością na korozję
• obojętnością chemiczną
• obniżonym współczynnikiem tarcia. 
Dzięki takim cechom zabezpieczają formę przed szybkim zużyciem  

i zmniejszają koszty jej obsługi. Najszybciej zauważalną korzyścią zgłaszaną 
przez użytkowników powlekanych form jest wyraźnie odczuwalne zmniejszenie 
przywierania roztopionego metalu do powierzchni formujących. Szczególnie jest 

to widoczne na rdzeniach, z których trudno jest odprowadzić ciepło. Mniejsze 
przywieranie metalu to oczywiście mniejsze zużycie rdzeni, ale także stabilność 
wymiarowa, a przede wszystkim mniejsza liczba przestojów, których źródłem 
jest konieczność wymiany rdzeni. Dzięki swym cechom powłoki BALINIT® za-
pobiegają szybkiemu wycieraniu powierzchni formujących oraz wypłukiwaniu 
ścianek, co szczególnie ujawnia się w miejscu uderzenia strumienia metalu. For-
my z powłoką BALINIT® są bardziej odporne na erozję oraz powstawanie siatki 
mikropęknięć. Wyeliminowanie tych zjawisk powoduje wyraźny wzrost w jako-
ści wyrobu i pozwala na utrzymanie powtarzalności wyrobu w dłuższym okresie 
użytkowania formy. Wzrastające wymogi oraz zapotrzebowanie, szczególnie 
branży motoryzacyjnej, wymaga stosowania coraz wydajniejszych procesów. 
Powłoki BALINIT® wychodzą na przeciw takim celom i wyśmienicie sprawdzają 
się przy ciśnieniowym odlewaniu aluminium, znalu i magnezu. Z tej technologii 
korzystają producenci samochodów, sprzętu AGD czy okuć meblowych. Aby 
poznać szczegóły procesu i przygotowania form do powlekania najlepiej jest 
skontaktować się z przedstawicielem technicznym firmy Oerlikon Balzers.

W firmie Oerlikon Balzers powlekane są narzędzia skrawające, narzę-
dzia do obróbki plastycznej i wykrawania, formy do tworzyw sztucznych  
i odlewania ciśnieniowego metali oraz elementy maszyn i urządzeń

Powłoki PVD w odlewaniu 
ciśnieniowym metali

BALINIT®

FUTURA NANO
BALINIT®

LUMENA
BALINIT®

ALCRONA

Skład powłoki TiAIN TiAIN AlCrN

Mikrotwardość (HV 0,05) 3300 3300 3200

Współczynnik tarcia na sucho 0,30 - 0,35 0,30 - 0,35 0,35

Grubość powłoki (µm) 3 - 5 8 - 10 3 - 5

Maksymalna temperatura zastosowania (˚C) 900 900 1100

Struktura powłoki nanowarstwowa nanowarstwowa monowarstwowa

Oerlikon Balzers Coating Poland Sp.z o.o.
Centrala: ul. Fabryczna 4, 59-101 Polkowice

Tel.: 076 7464800, fax: 076 7464801
Filia: Tczew

www.oerlikon.com/balzers/pl

Tabela 1. Właściwości wybranych powłok BALINIT®

Tomasz Czerwiński
gsm: 661918677
tomasz.czerwinski@oerlikon.com

Zapraszamy do współpracy
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W tym numerze prezentujemy raport o drążarkach drutowych. 
Fachowcy wiedzą jak te maszyny działają, laikom podpowiem, że tną 
cienkim drutem twardy materiał. Ale nie za pomocą tarcia, tylko za 
pomocą wyładowania elektrycznego pomiędzy drutem – elektrodą a 
materiałem przewodzącym prąd elektryczny, który za pomocą tego 
prądu jest cięty. Nasz raport to zestawienie podstawowych parame-
trów technicznych maszyn. Powstaje on przy współpracy sprzedaw-
ców tych obrabiarek z całej Polski. Chciałbym ta drogą podziękować za 
cierpliwe wypełnianie kolejnych rubryk, tak by potencjalny klient miał 
podstawowe parametry zawsze pod ręką.

Na pewno nasza tabela nie zastąpi kontaktu ze sprzedawcą i jakiś 
testów maszyn. Ale może być wskazaniem, którym firmom zależy na 
kontakcie z klientem, i kto szanuje go już na etapie zapytań. Na pewno 
po wstępnym wyborze doradzałbym sprawdzenie, jak działa w prak-
tyce AWF (automatyczny układ nawlekania drutu), czy drut się łatwo 
zrywa, czy powierzchnia ma takie Ra jak w folderze i to po jednym a nie 
trzech przejściach drutu. Czy faktycznie drut molibdenowy działający 
w zamkniętym układzie da 30 lepsze efekty niż mosiężny w układzie 
otwartym. Bo i takie opinie znajdziemy na stronach internetowych 
sprzedawców chińskich WEDM.

W dobie powszechnego internetu (a nasi klienci nie są wykluczeni 
cyfrowo jak to teraz się nazywa – i internet mają) można zdziwić się czy-
tając sprzeczne opinie na temat takiej czy innej technologii. Na szczęście, 
ten sam internet daje też szanse uczestnictwa w różnych forach dysku-
syjnych, branżowych, gdzie użytkownicy mogą wymieniać się opiniami i 
uwagami w sposób zupełnie niedostępny jeszcze kilka lat temu. Kiedyś 
MTP w Poznaniu, to była okazja do zaczajenia się na innych użytkowników 
tej samej maszyny, którą my mieliśmy i zapytania „ a czy wasza (tu symbol 
obrabiarki) też (tu problem) ?” I szliśmy na kawę na zewnątrz pawilonu.

Oczywiście w raporcie nie ma wszystkich nowych maszyn dostępnych 
dziś na rynku – tylko te, których parametry nadesłano. Jeżeli nie możecie 
znaleźć swojego ulubionego dostawcy – pamiętajcie, że za rok raport będzie 
jeszcze raz opublikowany, jeszcze lepszy i większy, przynajmniej taką mam 
nadzieję. Rynek cały czas się zmienia, jedne opcje pokonują inne. Co kilka lat 
wydajność maszyn podwaja się, przy zachowaniu tych samych parametrów 
powierzchni. Zakładam, że warto zatem dziś kupić coś z wyższej półki, by 
konkurencja kupująca obrabiarkę za dwa-trzy lata nie przegoniła nas z uwa-
gi na samą datę zakupu, bo technika poszła ostro do przodu. Na koniec ży-
czę wielu lat bezawaryjnej pracy wybranej drążarki, i najlepiej sfinansowania 
jej w co najmniej 50% ze środków europejskich.



NUMER 3 (36)  2008FORUM NARZĘDZIOWE 

20

Raport WEDM

PRODUCENT Mitshubishi GF Agie Charmilles Szwajcaria CHMER

Abplanalp Consulting AGIE CHARMILLES Sp. z o.o MDT Sp. z o.o.PRZEDSTAWICIEL

PARAMETRY
MASZYNA

 DUŻA
MASZYNA  
ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA

MASZYNA DUŻA
FI640cc

MASZYNA ŚREDNIA
FI440SLP

MASZYNA MAŁA
CUT 20

MASZYNA
 DUŻA

MASZYNA  
ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA

Typ maszyny 
(natryskowa/zanurzeniowa) zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa natrysk/zanurz. natrysk/zanurz. natrysk/zanurz. zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa
Konstrukcja stołu
(ruchomy/nieruchomy) stały stały ruchomy nieruch. nieruch. ruch. nieruchomy nieruchomy nieruchomy
Wymiary maszyny
(mm) 5300x5000 2580x2780 2300x2325 2550x2750x2565 2600x2810x2240 2500x2500x2200 4000x3800x2800 2700x2460x2200 1920x2170x2090
Ciężar maszyny gotowej do pracy 
(kg) 10420 4160 2600 8000 3300 3000 7600 4000 2000
Pobór mocy 
(kVA) 23 13,5 13,5 11 11 9 - - -
Maksymalny ciężar detalu 
(w natrysku) (kg) 4000 1500 4000 3000(w zanurz.) 15000(w zanurz.) 400 (w zanurz.) 5000 600 350

Maksymalny wymiar detalu (mm) 2000x1600x395 1050x800x600 800x600x215 1300x1000x1510 1200x700x400 900x680x250 1240x900x495 950x700x295 800x560x215

Maksymalna wysokość detalu (mm) 400 600 220 510 400 250 495 295 215
Przesuwy robocze w osiach x, y, z 
(mm) 1300x1000x400 500x350x300 350x250x220 800x550x510 550x350x400 350x250x250 1000x600x500 600x400x300 350x250x220
Zakres osi u – v
(mm) 150x150 150x150 64x64 800-550 500-350 45 200x200 100x100 60x60

Dostępne średnice drutu (mm) 0,2 - 0,36 0,1 - 0,6 0,1-0,6 0,07-0,3 0,1-0,30 0,15-0,30 0,15 – 0,3 0,15 – 0,3 0,15 – 0,3
Układ automatycznego nawlekania  
(standard/opcja) standard stand. stand. stand. stand. stand. standard standard standard
Czas automatycznego nawlekania 
(sek) - - - zależ od wys. det. zależ od wys. det. zależ od wys. det. 6 6 6
Układ do cięcia pod kątem 
(tak/nie/opcja) tak tak tak tak tak tak tak tak tak
Maksymalny kąt cięcia 
(stopnie/mm) 15°/260mm 15°/260mm 15°/100mm 45/510 45/400 25/80 21 21 14,5
Maksymalna wydajność cięcia 
(mm2/min) 500 500 500 500 400 300 - - -
Centralny układ smarowania 
(standard/opcja) - - - stand. stand. stand. standard standard standard
Automatyczny układ smarowania 
(tak/nie) - - - nie nie nie tak tak tak

Pojemność zbiornika (litry) 440 740 3200 1600 1200 600 2600 670 480

Dokładność filtracji (µm) - - - 3 3 3 - - -
Element filtrujący 
(ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 4 2 2 4/90 4/90 2/44,8 filtr papierowy filtr papierowy filtr papierowy

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) - - - tak tak tak tak tak tak
Chłodziarka dielektryka) 
(standard/opcja) - - - opcja opcja stand., standard standard standard

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) - - - tak tak tak tak tak tak
Konstrukcja generatora 
 (rezystorowa/tranzystorowa) - - - tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa

Maksymalny prąd roboczy (A) - - - 60 40 35 25 25 25
System operacyjny w którym pracuje
 sterowanie (np. DOS, Windows, inne) - - - Windows Windows Windows DOS DOS DOS
Układ sterowania 
(ilość bitów) - - - 64 64 64 32 32 32
System pomiarowy 
(enkoder/liniał optyczny) enkoder+liniał enkoder+liniał enkoder+liniał enkoder+liniał opt. enkoder+liniał opt. enkoder+liniał opt. enkoder/liniał 

optyczny
enkoder/liniał 

optyczny
enkoder/liniał 

optyczny
Rozdzielczość odczytu  
układu pomiarowego (mm) 0,00005(0,05um) 0,00005(0,05um) 0,00005(0,05um) 0,0005 0,0005 0,0005 0,001 – 9999,999 0,001 – 9999,999 0,001 – 9999,999
Minimalna jednostka 
programowania (µm) 0,1 0,1 0,1 0,001 0,001 0,001 1 1 1
Dostępne interpolacje 
(kołowa/spiralna) - - - obydwie obydwie obydwie kołowa / spiralna kołowa / spiralna kołowa / spiralna
Pamięć dostępna dla 
użytkownika (Mb) - - - 512 512 256 - - -
Komunikacja z siecią 
komputerową (tak/nie) tak tak tak tak tak tak tak tak tak
Pilot zdalnego sterowania 
(standard/opcja/brak) stand. stand. stand. stand. stand. stand. standard standard standard
Napęd dyskietek 
(standard/opcja) stand stand. stand. opcja opcja opcja standard standard standard

Twardy dysk (Gb) - - - 40 40 40 - - -
Możliwość symulacji innego programu  
w trakcie cięcia (tak/nie) - - - tak tak tak tak tak tak
Estymacja czasu cięcia przed 
wykonaniem programu (tak/nie) - - - tak tak tak tak tak tak
Możliwość cięcia bez zadania nastawy 
technologicznej (tak/nie) - - - tak tak tak tak tak tak
Zaopatrujemy w materiały 
eksploatacyjne (tak-jakie?/nie) tak tak tak tak tak tak tak tak tak
Standardowy czas dostawy 
od zamówienia (dni) 3 mies. 2 tyg. 2.tyg. 4 tyg. 4 tyg. z magazynu - - -

ADRES Abplanalp Consulting, u. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa Al. Krakowska 81, Sękocin. Nowy 05-090 Raszyn k.W-wy MDT Sp. z o.o. MDT Sp. z o.o. MDT Sp. z o.o.

OSOBA DO KONTAKTU Jan Zych Grzegorz Bosak Michał Wadowski Michał Wadowski Michał Wadowski

TELEFON/FAX (022) 858 78 54 (022) 326 50 50/326 50 99 022 842 95 66 022 842 95 66 022 842 95 66
WWW
E-MAIL www.abplanalp.com.pl www.gfac.com/pl; info.pl@pl.gfac.com info@mdt.net.pl info@mdt.net.pl info@mdt.net.pl
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SODITRONIK FANUC Ltd. MAKINO PRODUCENT

PRZEDSTAWICIEL W POLSCESODITRONIK APX TECHNOLOGIE Sp. z o.o. MAKINO

MASZYNA
 DUŻA

MASZYNA  
ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA

MASZYNA
 DUŻA

MASZYNA  
ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA

MASZYNA
 DUŻA

MASZYNA  
ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA PARAMETRY

AQ900L LP33 AQ537L LP33 AD325L LN ROBOCUT 1iD
ZANURZENIOWA 

ROBOCUT 0iD
ZANURZENIOWA - U86 duo64 DUO 43 Typ maszyny

(natryskowa/zanurzeniowa)
nieruch. ruch. ruch. RUCHOMY RUCHOMY - ruchomy RUCHOMY ruchomy Konstrukcja stołu

(ruchomy/nieruchomy)
2380x3150x2395 2600x2740x2390 1895x2240x1960 3000X2800X2310 2450X2300X2135 - 3725 x 2620 x 2940 3100X2422X2200 2920 x 2250 x 1975 Wymiary maszyny

(mm) dł x wys x szer
8000 5200 2500 3000 1800 - 9600 4600 3600 Ciężar maszyny gotowej do pracy 

(kg)
15 10,5 11 13 13 - 18kVA 18Kva 18kVA Pobór mocy 

(kVA)
3000 1000 500 1000 500 - 3000 1000 800 Maksymalny ciężar detalu (w 

natrysku) (kg)
1200x900x400 770x520x340 780x570x215 1050X820X400 700X600X250 - 1220 x 910 x 320 930X680X400 730 x 580 x 300 Maksymalny wymiar detalu (mm)

- - - 400 250 - 320 400 300 Maksymalna wysokość detalu (mm)

900x600x400 570x370x350 320x250x220 600X400X410 370X270X255 - 800; 600; 320 650X400X4200 450 x 300 x 320 Przesuwy robocze w osiach x, y, 
z (mm)

920x620 120x120 80x80 + 100 x + 100 + 60 x + 60 - 101 x 101 101X101 101 x 101 Zakres osi u – v
(mm)

0,15-0,33 0,15-0,3 0,15-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3 - 0,20;0,25;0,30 0,10; 0,15 
0,20; 0,25; 0,30

0,10; 0,15; 
0,20;0,25;0,30 Dostępne średnice drutu (mm)

stand. stand. stand. STANDARD STANDARD - standard STANDARD standard Układ automatycznego nawlekania 
(standard/opcja)

- - - 10 10 - bd bd bd Czas automatycznego nawlekania 
(sek)

- - - TAK TAK - tak TAK tak Układ do cięcia pod kątem (tak/
nie/opcja)

+ 30/ 150 mm + 25 / 100 mm + 15 / 120 mm  + 30º / 150 mm + 30º / 80 mm - 45grad 35 GRAD 35grad Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm)

240 260 160 330 mm2/min 330 mm2/min - 200 200 200 Maksymalna wydajność cięcia (mm2/
min)

- - - STANDARD STANDARD - bd bd bd Centralny układ smarowania 
(standard/opcja)

- - - TAK [OPCJA] TAK [OPCJA] - bd bd bd Automatyczny układ smarowania 
(tak/nie)

- - - 800 520 - 1150 1050 780 Pojemność zbiornika (litry)

3 3 3 2-10 2-10 - bd bd bd Dokładność filtracji (µm)

3 3 2 3 2 - 2 4 4 Element filtrujący (ilość filtrów/
powierzchnia filtrująca)

tak tak tak TAK TAK - tak tak tak Żywica dejonizacyjna (tak/nie)

stand. stand. stand STANDARD STANDARD - standard standard standard Chłodziarka dielektryka) (standard/
opcja)

tak tak tak TAK TAK - nie nie nie Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie)

- - - TRANZYSTOROWY TRANZYSTOROWY - bd bd bd Konstrukcja generatora 
(rezystorowa/tranzystorowa)

60 60 40 32 A 32 A - bd bd bd Maksymalny prąd roboczy (A)

windows windows windows WINDOWS WINDOWS - WIN CE WIN CE WIN CE System operacyjny w którym pracuje 
sterowanie (np. DOS, Windows, inne)

Sodick sodick sodick 32 32 - bd bd bd Układ sterowania 
(ilość bitów)

liniał optycz. liniał optycz. liniał optycz. ENKODER ENKODER - Enkoder/liniał enkoder/liniał Enkoder/liniał System pomiarowy (enkoder/liniał 
optyczny)

0,01 0,01 0,01 0,0001 0,0001 - 0,0005/0,0001 0,0005/0,0001 0,0005/0,0001 Rozdzielczość odczytu układu 
pomiarowego (mm)

- - - 0,001 0,001 - 0,0005/0,0001 0,0005/0,0001 0,0005/0,0001 Minimalna jednostka programowania 
(µm)

kołowo/spiralna kołowo/spiralna kołowo/spiralna LINIOWA/KOŁOWA LINIOWA/KOŁOWA - bd bd bd Dostępne interpolacje (kołowa/
spiralna)

- - - 4 4 - 0,470 0,470 0,470 Pamięć dostępna dla użytkownika 
(Mb)

tak tak tak TAK TAK - tak tak tak Komunikacja z siecią komputerową 
(tak/nie)

tak tak tak STANDARD STANDARD - tak tak tak Pilot zdalnego sterowania (standard/
opcja/brak)

- - - - - - opcja opcja opcja Napęd dyskietek (standard/opcja)

- - - - - - bd bd bd Twardy dysk (Gb)

TAK TAK - tak tak tak Możliwość symulacji innego 
programu w trakcie cięcia (tak/nie)

TAK TAK - tak tak tak Estymacja czasu cięcia przed 
wykonaniem programu (tak/nie)

- - - bd bd bd Możliwość cięcia bez zadania 
nastawy technologicznej (tak/nie)

tak tak tak TAK TAK - Tak tak Tak Zaopatrujemy w materiały 
eksploatacyjne

- - - 14-75 14-75 - 180 120 120 Standardowy czas dostawy od 
zamówienia (dni)

ul. Chrzanowskiego4/16,04-381 W-wa APX TECHNOLOGIE  ul. Osmańczyka 12/112
01-494 Warszawa ADRES

Leszek Kowalski, dyr. zarządzający RAFAŁ FILIPEK Daniel Kustrzepa, Arkadiusz Sewera OSOBA DO KONTAKTU

022 810 02 97 +48227596200; +482275963 44 +48 664 740 741,+48 664 482 982 TELEFON/FAX

info@soditronik.pl www.apx.pl; apx@apx.pl; r.filipek@apx.pl www.makino.sk 
kustrzepa@makino.sk; sewera@makino.sk

WWW
E-MAIL
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Centra obróbkowe Mikron XSM wyznaczają nowe standardy w technologii wydajnego frezowania ‘high speed milling’. 
Na podstawie odnoszącej sukcesy konstrukcji maszyn serii HSM inżynierowie GF AgieCharmilles opracowali nowe modele, jeszcze szybsze 

i jeszcze dynamiczniejsze: XSM 400, XSM 600, XSM 800 (wersje 3-osiowe) oraz XSM 400U i XSM 600U (wersje 5-osiowe). Obrabiarki te 
zawierają najnowocześniejsze dostępne rozwiązania techniczne  oraz wiedzę specjalistyczną i doświadczenie szwajcarskiego producenta  
i światowego lidera w technologii HSM, a ich przeznaczenie to obróbka z wysokimi prędkościami skrawania form i narzędzi, jak również 
małych i średnich serii elementów o wysokiej wartości dodanej.

Konstrukcja modułowa
Konstrukcja maszyn Mikron XSM jest oparta na nowoczesnej i 

sprawdzonej przez inżynierów z Nidau w Szwajcarii koncepcji modu-
łowej. Dzięki budowie modułowej na małej powierzchni można zinte-
grować zarówno samą 
maszynę, jak i zmieniacz 
narzędzi, zmieniacz 
palet, zbiornik chłodzi-
wa, czy układy odpro-
wadzania wiórów. Takie 
rozwiązanie zapewnia, 
niespotykany w innych 
obrabiarkach, dostęp 
do przestrzeni roboczej 
oraz widoczność procesu 
obróbki. Już na pierwszy 
rzut oka obrabiarka wy-
gląda nadzwyczaj nowo-
cześnie i dynamicznie, co 
koresponduje z uzyski-
waną wydajnością.

Zbudowana na solidnej podstawie
Jednolity portalowy korpus maszyny wykonany jest z polimerobe-

tonu.  Zapewnia to ekstremalną sztywność i wysokie tłumienie drgań  
(6-cio krotnie większe niż przy konstrukcji korpusu z żeliwa). Mniejsze 
wibracje oznaczają, że narzędzia wytrzymają dłużej, a jakość otrzymy-
wanej powierzchni będzie wyższa. Ciężki, solidny korpus maszyny za-
pewnia całej konstrukcji maszyny optymalny współczynnik pomiędzy 

masami statycznymi a ruchomymi. Ten właśnie współczynnik, mający 
decydujący wpływ na inercję i dynamikę osi, decyduje o charakterze 
konstrukcji obrabiarki typu ‘high speed milling’.

Wrzeciono – najnowocześniejsza technika sercem systemu

Wydajność obróbki jest ściśle związana z parametrami i możliwo-
ściami wrzeciona. Cechy wrzeciona, takie jak prędkość obrotowa, mo-
ment obrotowy, moc muszą być w sposób optymalny dobrane zgodnie 
z końcowym przeznaczeniem i zastosowaniem obrabiarki. GF Agie-
Charmilles jest jednym z niewielu uprzywilejowanych producentów 
frezarek, którzy wewnątrz własnej organizacji zajmują się konstru-
owaniem i produkcją elektro-wrzecion. Produkowane przez GF Agie-
Charmilles elektro-wrzeciona pod nazwą Step-Tec są znane i cenione 
na świecie z racji długiego okresu eksploatacji i prędkości obrotowych 
do 54,000 min-1. Szeroki zakres typów oferowanych elektro-wrzecion 

NOW
OŚĆNOWA LINIA 

MIKRON XSM
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umożliwia klientowi indywidualne dostosowanie maszyny tak, by jak 
najlepiej odpowiadała konkretnym wymogom produkcyjnym.

5-osiowa symultaniczna obróbka wymaga prawdziwej 
pracy zespołowej

Aby osiągnąć zakładaną wydajność obróbki przy 5-osiowej symultanicznej 
obróbce HSM wymagana jest bezbłędna koordynacja wszystkich elementów 
procesu. Sterowanie numeryczne,  osie liniowe XYZ, ale również osie obrotowe 
muszą być odpowiednio dynamiczne tak, by nie spowolnić całego procesu. Stoły 
uchylno-obrotowe wyprodukowane przez GF AgieCharmilles łączą w sobie kom-
ponenty umożliwiające taką wydajność. Bezpośrednie silniki momentowe, bez-
pośredni pomiar położenia kątowego poprzez przetworniki optyczne, hydrau-
liczny układ zacisku, chłodzenie stołu cieczą oraz zintegrowany w stole system 
paletyzacji to tylko część proponowanych rozwiązań.

Udoskonalona, ergonomiczna konstrukcja

Uwagi nie skupiono jednak tylko na technicznej wydajności produktu.  
Podczas prac nad konstrukcją obrabiarki centralnym punktem odniesienia był 
czynnik ludzki. Takie podejście zaowocowało nowoczesnym i eleganckim wy-
glądem, charakterystycznym dla nowych serii maszyn GF AgieCharmilles, za-

pewniającym zarówno wygodę, jak również najwyższe bezpieczeństwo pod-
czas użytkowania. Zarówno w konfiguracji podstawowej, jak również w pełni 
zautomatyzowanej, otwarcie pojedynczych drzwi zapewnia dostęp z dwóch 
stron do stołu roboczego i równocześnie powoduje otwarcie dachu kabiny, co 
z kolei umożliwia mocowanie ciężkich detali wymagających użycia dźwigu.

Dobra widoczność przestrzeni roboczej to gwarancja bezpiecznego i bły-
skawicznego startu procesu obróbki. Z tego powodu, główne, łukowo wygięte, 
drzwi wyposażone zostały w szerokie okno zapewniające wgląd w przestrzeń 
roboczą pod wieloma kątami. Maszyna posiada również okno trapezowe, wbu-
dowane w osłonę boczną, co daje bezpośrednią możliwość obserwacji pracy 
wrzeciona. Ten drobny szczegół w budowie jest niezmiernie doceniany przez 
operatorów, szczególnie podczas obróbki wymagającej ruchu uchylnego stołu.

Kiedy obrabiarka staje się “Inteligentna”
Kto w dzisiejszych czasach byłby w stanie skontrolować pełne działanie 

bolidu Formuły 1 bez pomocy elektroniki? Podobnie jest z nowoczesną fre-
zarką. Moduły „smart machine”, dostępne w maszynach Mikron, to inteli-
gentne układy elektroniki i oprogramowania zapewniające osiągnięcie wy-
sokich wymagań w zakresie dokładności obróbki, wykończenia powierzchni 
lub wydajności procesu w sposób szybszy i bardziej bezpieczny. Najbardziej 
znanymi przykładami są: moduł ITC sprawujący kontrolę nad odkształceniami 
temperaturowymi, moduł APS analizujący wibracje podczas obróbki, moduł 
OSS umożliwiający dostosowanie konfiguracji dynamiki osi do wykonywanej 
pracy, moduł PFP chroniący wrzeciono przy zaniku zasilania, czy nowy moduł 
dostępny dla serii Mikron XSM – SIGMA FMC do zarządzania produkcją.

Dane techniczne

Aleja Krakowska 81, Sękocin Nowy
05-090 Raszyn k. Warszawy

tel. 022 326 50 50, fax 022 326 50 99
info.pl@pl.gfac.com
www.gfac.com/pl

Centrum obróbkowe Mikron XSM 400 XSM 400U
Posuw Wzdłużny                         X mm 400 500

Poprzeczny                           Y mm 450 240
Pionowy                                Z mm 350 350
Uchylny                                 B ° - +/- 110
Rotacyjny                              C ° - n x 360

Wrzeciono Moc                                    40% ED kW 12
30,000 min –1 
HSK-E40

Moc                             100% ED kW 10
Moment obrotowy           40% ED Nm 8.0
Moc                                   40% ED kW 13

42,000 min –1 
HSK-E40

Moc                                 100% ED kW 10
Moment obrotowy           40% ED Nm 4.2
Moc                                 40% ED kW 8.5

54,000 min –1 
HSK-32

Moc                               100% ED kW 6.5
Moment obrotowy            40% ED Nm 3.5

Napęd posuwu Posuw szybki                      X, Y, Z m/min 100
Przyśpieszenie                    X, Y, Z m/s2 25
Prędkość uchyłu                      B min-1 165
Prędkość obrotowa   C min-1 250

Powierzchnie  
mocujące Paleta mm max 320 x 320 max Ø156

Maks. masa detalu kg 200 25

Jednostka  
sterująca Heidenhain iTNC 530 /2P

Automatyzacja Zmieniacz narzędzi
HSK-E40 narzędzia 18/36/68
HSK-E32 narzędzia 20/40
Zmieniacz palet
System 3R Dynafix (280x280mm) palet 7 -
Erowa UPS (320 x 320mm) palet 7 -
Mecatool GPS (240x240mm) palet 10 -
Erowa ITS 148 (Ø148mm) palet - 20
System 3R Macro Magnum  
(Ø156mm) palet - 18

Wyposażenie
Laserowy pomiar narzędzia standard
Liniały optyczne standard
Chłodzenie osi, wrzeciona 
i szafy elektrycznej standard

Masa maszyny kg 5,500 5,700



OBERON® Robert Dyrda, 88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15
tel. (052) 35-424-00, fax (052) 35-424-01, www.oberon.pl, oberon@oberon.pl
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Firma Afinomaq, położona 15 km na północ od Lizbony w São 
Julião do Tojal, została założona przez Paolo Lino, innowatora i inży-
niera, który uczył się sztuki operowania płynami jako pracownik glo-
balnego konglomeratu, jakim jest Unilever.

Afinomaq projektuje i buduje dwa zasadnicze typy maszyn napeł-
niających do płynów: systemy objętościowe z wieloma końcówkami 
wylotowymi do produktów spożywczych (oliwa, ocet), kosmetyków 
(woda, woda kolońska, alkohol) i produktów dla gospodarstw do-
mowych (płyny do mycia, zmiękczacze) oraz maszyny, które realizują 
zadania napełniania pod kontrolą liniową przepływomierzy elektroma-
gnetycznych. Mają wiele stacji napełniania dla cieczy o różnych lepko-
ściach. Typowe zastosowania obejmują majonez, ketchup, musztardę, 
olej z oliwek, a także środki myjące, zmiękczacz, szampon, żel pod 
prysznic oraz pieniący środek do kąpieli.

Ale maszyny do napełniania to tylko część historii o Afinomaq. Aby 
móc oferować kompletną obsługę, firma projektuje i produkuje także 
maszyny do etykietowania, zarówno półautomatyczne, jak i w pełni au-
tomatyczne, które mogą nakładać etykiety samoprzylepne (o wysokości 
do 200 mm) na opakowania różnych kształtów i rozmiarów z szybko-
ścią do 800 sztuk na godzinę oraz maszyny do kapslowania, w konfi-
guracjach zarówno liniowych, jak i obrotowych. Liniowe „kapslowarki” 
produkowane przez Afinomaq wykonują 1800 operacji na godzinę, na-
tomiast odmiany obrotowe zakładają 1000 kapsli w ciągu godziny.

Chociaż Afinomaq kupuje takie firmowe komponenty, jak sterowniki 

programowalne, silniki i części elektryczne, podstawy montażowe i inne 
części mechaniczne są obrabiane na miejscu w São Julião do Tojal.

Przed przeniesieniem do wybudowanego w tym celu obiektu w 
2004 roku, firma dysponowała tylko starszymi, głównie ręcznymi 
obrabiarkami. Aby lepiej dostosować się do nowego otoczenia oraz 
zapewnić sobie większą przewagę konkurencyjności, wkrótce najwyż-
szym priorytetem stało się centrum obróbkowe CNC.

Rozglądając się na wystawie obrabiarek, pan Lino po raz pierwszy 
zobaczył maszyny firmy Haas. Przypadkowo, tydzień później lub jakoś 
tak, zobaczył je ponownie w Orange County Choppers, w programie 
telewizyjnym o producencie niestandardowych motocykli w USA.

„Braliśmy pod uwagę wiele centrów obróbkowych, ale żadne z 
nich nie dorównywało jakości oferowanej przez maszynę VF-4 firmy 
Haas za tę samą cenę”, mówi pan Lino.

Maszyna Haas VF-4 to wytrzymałe pionowe centrum obróbkowe 
CNC o przesuwach 1270 x 508 x 635 mm odpowiednio w osiach X, Y 
i Z. Posiada wrzeciono o zamkniętej budowie ze stożkiem typu SK40, 
napędzane silnikiem z systemem Dual Drive (Y-Delta) o mocy 14,9 kW. 
VF-4 wytwarza moment obrotowy 102 Nm przy prędkości 1200 obr/min 
lub 339 Nm przy prędkości 450 obr/min z zastosowaniem opcjonalnej 
dwubiegowej skrzyni przekładniowej. Najważniejsze dla firmy Afinomaq 
było to, że maszyna mogła przyspieszać do prędkości 7500 obr/min w 
ciągu 1,2 sekundy w celu obróbki wykańczającej aluminium.

Po zainstalowaniu w siedzibie głównej firmy, pan Lino skorzy-

Stacje napełniające

Projektowanie i budowanie maszyn operujących płynami na pewno nie należy do prostych przedsięwzięć. Liczba zmiennych czynników 
związanych z lepkościami i objętościami płynów determinuje potrzebę innowacji, doświadczenia oraz nieugiętych zasad inżynierii wraz z 
niezawodnym i precyzyjnym wyposażeniem produkcyjnym. W tym ostatnim przypadku, nowa technologia centrów obróbkowych firmy Haas 
Automation pomaga portugalskiemu specjalistycznemu producentowi maszyn, Afinomaq, w podwyższaniu wydajności oraz doskonaleniu 
elastyczności na wysoce konkurencyjnym rynku.
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stał ze szkolenia KellerCNCPlus-Training, wspólnego przedsięwzięcia 
Haas Automation Europe i wiodącego w branży, niemieckiego twórcy 
oprogramowania, firmy Keller, które oferuje klientom Haas bezpłatne 
oprogramowanie do programowania offline, aby zapewnić szkolenie 
swym operatorom maszyn, na miejscu w siedzibie firmy.

Keller CNCPlus-TRAINING to nowatorski program służący do nauki 
operatorów stawiających pierwsze kroki, a także doświadczonych opera-
torów, nie posiadających biegłości w zakresie programowania obrabiarek 
Haas, wykorzystujący firmowe układy komputerowego sterowania nume-
rycznego Haas. Od stycznia 2007 roku, każdemu klientowi kupującemu 
obrabiarkę Haas w Europie oferowano ten innowacyjny i bardzo efektyw-
ny system szkolenia – o wartości kilku tysięcy euro – całkowicie bezpłatnie. 
System ten osiągnął taki sukces, że firma kontynuuje taką ofertę także w 
roku 2008. Firma Afinomaq przeszkoliła w ten sposób czterech operato-
rów w zakresie użytkowania swej nowej maszyny VF-4.

Typowymi częściami obrabianymi w Afinomaq są korpusy przepły-
womierzy oraz prowadniki. Te części oraz wiele innych obrabia się w 
aluminium, ale pewna liczba przedmiotów obrabianych na VF-4 jest 
wykonanych ze stali nierdzewnej, polipropylenu EP-100 oraz PCW.

 Utrzymywane tolerancje mieszczą się zazwyczaj w okolicy 0,025 

mm, natomiast firma stwierdza również, że wykończenie powierzchni 
jest bardzo ważnym czynnikiem. Detale są obrabiane zestawami, aby 
zapewnić dostosowanie do każdego typu przepływomierza lub ma-
szyny. Czasy cykli równe zazwyczaj około 30 minut, są wartościami 
typowymi dla takich detali, jak korpusy przepływomierzy mechanicz-
nych z wieloma gwintowanymi otworami przelotowymi, otworami z 
pogłębieniem walcowym, podcięciami oraz szczelinami.

„Porównałem obrabiarki Haas z naszymi własnymi”, mówi pan Lino. 
„Oferują innowacyjność, prostotę oraz wysoką jakość za przystępną cenę”.

Chociaż firma została założona w 1992 roku, jej sukcesy w ostat-
nich latach spowodowały wzrost liczby zatrudnionych o 60% – do 24. 
Co więcej, na liście klientów firmy Afinomaq jest już ponad 200 pozycji 
z takich branż, jak kosmetyki, żywność, detergenty, farmacja, agro-
chemia oraz lakiery.

„Mamy potencjał odniesienia jeszcze większego sukcesu i dalsze-
go rozwoju w przyszłości”, konkluduje pan Lino. „Dysponując maszyną 
Haas VF-4, nie ma powodu, abyśmy nie mogli w dalszym ciągu wyko-
rzystywać jej możliwości, aby stawiać czoło nowym wyzwaniom tech-
nicznym w sposób niezawodny i efektywny ekonomicznie”.
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Przemysł:
Medyczny, lotniczy, elektroniczny, narzędziownie, formy i tłoczniki

Makino DUO 43 & 64: podnosząc standardy 
technologii EDM

Zdecydowanie lepsza praca
W DUO 43 & 64 zastosowano nowy specjalny system napinający 

drut, o ulepszonej geometrii, który wpływa widocznie na poprawę efek-
tów obróbki, polepszenie jakości obróbki w rogach, zmniejszenie błędu 
prostoliniowości i pozwala na szybszą pracę.  Znaczne udoskonalenie 
technologii firma Makino zrealizowała przez polepszenie pracy w pro-
mieniach naroży i wybrzuszeń - cechy te powinny szczególnie intereso-
wać producentów stempli oraz form z tworzywa sztucznego.

DUO 43 & 64 wyposażona jest w nową technologię DUO Tec, przy 

której użyciu obróbka zachodzi w dwóch przejściach. W rezultacie uzy-
skano do 50% wzrost prędkości wycinania w stosunku do technologii 
obecnej - bez zmniejszenia dokładności. Prędkość obróbki przy jednym 
przejściu także została zwiększona, co możliwe było dzięki zastosowa-
niu nowej technologii Topas Plus H.E.A.T.

Pomimo znacznej poprawy w działaniu, DUO 43 & 64 wymaga-
ją mniej miejsca niż porównywalne maszyny innych producentów.  
Mniejsza wymagana powierzchnia podłoża może być dużą zaletą dla 
małych i średnich firm, gdzie przestrzeń robocza jest bardzo cenna. 

Kolejną szczególnie istotną cechą DUO 43 & 64 jest żywotność 

Makino DUO 43 & 64, zupełnie nowa maszyna do wycinania drutem odsłonięta zostanie na targach już na jesieni tego roku. Projektanci 
i konstruktorzy skupili się przede wszystkim na potrzebach użytkownika oraz wymaganiach związanych z obrabianym materiałem. 
Maszyna zapewnia maksymalną ilość przestrzeni roboczej przy  wymaganym minimum miejsca, które zajmuje. Czy w DUO43 i DUO64 
zostanie zapewniona wysoka wydajnośc? Sama nazwa mówi wszystko. Firma Makino wykorzystała system DUO (Dual Use Operation), 
pozwalający osiągnąć takie korzyści jak polepszenie efektów obróbki w narożach oraz prostoliniowość obrabianych kształtów, wyższe 
prędkości obróbki, zwiększenie żywotności genertora, zmniejszenie ilości wymaganego miejsca oraz jeszcze łatwiejsza obsługa.

Nowości firmy MAKINO

DUO43  DUO64

Maks. rozmiar  
elementu  710 x 560 x 300mm 910 x 660 x 400 mm

Maks. waga 
 elementu  800 Kg 1000 Kg

Obszar stołu 
 roboczego 710 x 540 mm 930 x 640 mm

Przesuw 
(osie X, Y, Z) 450 x 300 x 320 mm 650 x 400 x 420 mm

Przesuw  
(osie U, V) ±101 x ± 101 mm ±101 x ± 101 mm

Średnica  
elektrody drutowej  Od 0.10 do 0.3 mm Od 0.10 do 0.3 mm

Maks. waga  
szpuli drutu 16 Kg 16 Kg 

Specyfikacja: Makino DUO 43 & 64
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generatora. Nowy generator iskrowy DUO charakteryzuje się podwo-
jonym cyklem życia elektrod płytkowych, co pozwala na przykład na 
pracę maszyny przez trzy noce bez interwencji operatora.

Nowy system przewijania drutu wykorzystuje mniejszą prędkość 
podawania drutu, co pozwala na jego automatyczne przewlekanie i lep-
szą stabilność napięcia. Możliwość zwiększenia naciągu drutu otwiera 
drogę do wielu innych opcji poprawiających prędkość i prostoliniowość 
obróbki. Ulepszony system podawania drutu umożliwia zamontowanie 
16 kg szpuli, przy czym istnieje również opcja zamontowania na podło-
żu podajnika dla szpul o wadze 30 kg.

Łatwość obsługi
Poprawa działania maszyny w żaden sposób nie wpływa na zwięk-

szenie poziomu trudności jej obsługi. Jest nawet dokładnie odwrotnie, 
szereg udoskonaleń pozwolił na jeszcze łatwiejszą obsługę i konserwację 
DUO 43 & 64. Duże i małe drzwi zbiornika roboczego są niezwykle łatwe 
w obsłudze. Operator posiada dostęp do stołu i zbiornika, a otoczenie 
stołu zaprojektowane zostało w ten sposób, aby zapewnić prawidłowe 
odprowadzanie wody, co pozwala uniknąć gromadzenia odpadów. Panel 
operacyjny oraz przenośny panel operacyjny został także przebudowa-
ny tak, aby był bardziej przyjazny użytkownikowi.

Idąc dalej, DUO 43 & 64 sprawdza się doskonale jeżeli chodzi o 
konserwację, co osiągnięto dzięki łatwemu do czyszczenia zbiornikowi 
wody, centralnie umieszczonym ręcznym punktom smarowania, obu-
dowie filtra położonej na zewnątrz, standardowemu wolnostojącemu 
dejonizatorowi oraz złączu przewidzianemu dla pistoletu myjącego.    

Technologia DUO
Nazwa DUO 43 & 64 nadana została przez Makino niebezpodstawnie. 

Otóż w maszynie tej nie braknie podwójnych zespołów: 

• Podwójne prowadzenie drutu wykorzystujące system Makino V-Flat 
Split lub Pico Precision pozwalający na podawanie najróżniejszych 
drutów – zaprojektowany szczególnie do pracy przy przewlekaniu 
mocnych drutów lub przy trudnego rodzaju cięciach.

• Podwójna dysza wodna, w którą wyposażono górną oraz dolną 
głowicę, umożliwiająca pewny uchwyt drutu podczas jego prze-
wlekania; System Makino Pico z podwójną dyszą zaprojektowany 
został do precyzyjnej kontroli strumienia początkowego i zapew-
nienia niezawodności i dokładności procesu przewlekania.

• Podwójne pompy do precyzyjnej kontroli wody wypływającej z dysz 
podczas automatycznego przewlekania drutu jak również podczas 
erozji; unika się użycia wielu zaworów, gdyż jest to przeważnie roz-
wiązanie bardzo niestabilne

• Podwójne podparcie śrub kulowych zapewnia sztywną konstrukcję 
i wysoką dokładność na długi czas 

• Podwójne drzwiczki z możliwością szybkiego ustawiania: górne 
drzwiczki aktywowane przez przełącznik działania półautoma-
tycznego; dolne drzwi otwierane są manualnie i umożliwiają do-
stęp użytkownika do dużych oraz ciężkich elementów oraz umoż-
liwiają dokonywanie skomplikowanych prac konserwacyjnych.

• Podwójne kasety filtrów jako wyposażenie standardowe, zapew-
niają długotrwałe działanie filtrów dla gwarantowanego okresu 
żywotności maszyny; Podwójna kaseta filtra Makino jest umiesz-
czona w wygodnym miejscu, umożliwiającym szybką i łatwą wy-
mianę

• Dwojaki sposób sterowania: myszą lub za pośrednictwem ekranu 
dotykowego

• Podwójna ochrona głowicy: ochrona przed uszkodzeniem górnej i 
dolnej głowicy

• Podwójna powłoka cynkowa przewidziana, aby zapewnić niezwykle 
duże prędkości cięcia nawet w najcięższych warunkach

Dwie nowe, zapewniające „podwójne korzyści”, maszyny 
Makino zwiększą widocznie standardy technologii EDM.

Zapraszamy na Targi EUROTOOL do Krakowa, 8-10 październik 2008

pawilon główny, stoisko 123
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www.nakanishi.pl

Idąc z duchem czasu i obowiązującymi na świecie trendami sprzedaży 
chciałbym Państwu przedstawić oddaną niedawno do użytku stronę inter-
netową NSK Nakanishi. Jako nowczesna firma, poprzez tę stronę chcemy 
dać Państwu możliwość pozostania w kontakcie z nami i z naszą ofertą

Strona www adresowana jest do wszystkich, którzy kierując się racjonal-
nym wyborem przeczesują zasoby Internetu w poszukiwaniu informacji i ko-
rzystnych ofert zakupu. Dlaczego www.nakanishi.pl?  Do niedawna produkty 
z kraju kwitnącej wiśni były rozpoznawane pod marką NSK. Producent z Japo-
ni zaopatruje w specjalistyczny, precyzyjny sprzęt dwie branże: dentystyczną i 
przemysłową. Zdecydowano, że dla pierwszej grupy produktów zostanie za-
rezerwowana nazwa NSK, a dla drugiej przypisano nazwę Nakanishi.

Przeglądanie strony jest bardzo proste i obsługuje się ją w sposób 
i intuicyjny. Klikając na zakładki w górze ekranu wyświetlają się urzą-
dzenia „RĘCZNE” – wszelkiego rodzaju szlifierki do obróbki ręcznej i 
„MASZYNOWE”- przeznaczone do zastosowania na centrach obrób-
kowych; w wydajny sposób zwiększają obroty i zwiększają ich moż-

liwości . Produkty zostały podzielone ze względu na rodzaj napędu: 
pneumatyczne i elektryczne.

W zakładce „KONTAKT” znajdziecie Państwo adres e-mail i telefon 
pod który należy kierować zapytania, a także linki do innych stron firmy 
OBERON Robert Dyrda.

Będę wdzięczny za wszelkie informacje i sugestie dotyczące strony, co 
chcielibyście Państwo jeszcze na niej zobaczyć, co poprawić lub zmienić.

Uprzejmie proszę dodać naszą stronę do zakładki „ulubione” i odwie-
dzać. Uwaga, na stronie będziemy zamieszczać informacje o promocjach i 
rabatach. Dla tych z Państwa, którzy preferują tradycyjną formę zakupów 
proponuję odwiedziny przedstawiciela regionalnego, a także spotkanie na 
kolejnej edycji targów w Krakowie – EUROTOOL 2008, 8-10.10.08, stoisko 
301. Do zobaczenia.

 Marek Adelski
m.adelski@oberon.pl

Wyłącznym przedstawicielem                                    na terenie Polski jest:
®

 Robert Dyrda, ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław

tel.: (052) 354 24 00 wew. 24, fax: (052) 354 24 01,  e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl
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Rynek drążarek drutowych WEDM przeżywa swoiste ożywienie. Wy-
chodząc naprzeciw klientom zakupującym tego typu nowe maszyny firma 
SYSTEM 3R daje produkty pozwalające na bardzo dokładne i bezkolizyjne 
mocowanie na stole maszyn WEDM.

Zaprojektowano 3 typy mocowań według indywidualnych potrzeb klienta:

• RULER

• Imadła i głowice 3hp

• System 3P
Pierwsza grupa to system mocowań RULER, który umożliwia moco-

wanie średnich i dużych detali. Umożliwia również wykorzystanie całej 
powierzchni roboczej stołu maszyny. Detale mocowane w systemie 3Ruler 
mogą, ważyć od 15 kg do 200 kg w imadle podwójnym.

Głowica 3HP dzięki nowoczesnej konstrukcji jest kompatybilna z pełną 
gamą imadeł oferowanych do zamocowania bezpośrednio na stole maszy-
ny, ale właśnie i do pracy razem z głowicą HP, dzięki której użyteczność, do-
kładność imadła podnosi się w znaczący sposób.

Zalety głowicy 3HP to:

• niwelacja drgań podczas płukania z zastosowaniem zmiennego ciśnienia

• minimalizacja rezonansu

• zapewnienie największej precyzji podczas obróbki detalu

• możliwość zainstalowania imadeł do różnych rozmiarów detali jak 
również ich różnego ciężaru.

• możliwość przeniesienia detalu i zainstalowania, na maszynie z po-
wtarzalnością do 0,002mm

• zakresy wielkości mocowanego detalu: od 4 do 150 mm, jeśli cho-
dzi o detale okrągłe.

• zakres, jeśli chodzi o detale krawędziowe: od 15 do 150mm
• maksymalna waga detalu zamocowanego na pojedynczym imadle: 12kg.

System 3P – system podparcia w 3 punktach, z minimalizacją ryzyka 
kolizji. Prosty system pozwalający na zainstalowanie detalu o wadze do 
50kg, chwytając w trzech punktach.

System 3R zapewnia również zestawy startowe, które pozwalają 
klientowi na rozpoczęcie pracy z maszyną praktycznie zaraz po jej uru-
chomieniu. Konfiguracja zestawów pozwala na wykorzystanie możli-
wości maszyny do maksimum jak również łączenie maszyny WEDM z 
innymi znajdującymi się w narzędziowni zapewniając dokładność sys-
temową mierzoną w tysięcznych częściach milimetra. Zakup zestawów 
lub pojedynczych elementów jest indywidualna sprawą każdego klien-
ta, my jesteśmy po to żeby Państwu pomóc, dlatego zapraszamy na 
najbliższe Targi Eurotool w Krakowie lub do indywidualnego kontaktu 
z naszymi przedstawicielami w Polsce.

Pozdrawiam
Rafał Chmielewski

Zapraszamy na Eurotool, 

Kraków 8-10.10 2008 

stoisko 301

System 3R
Drążarki drutowe, a stabilność 
mocowania detali



DEMAT POLSKA Sp. z o.o., 
30-798 Kraków, ul. Christo Botewa 4A
tel. +48 12 653 11 72, fax +48 12 659 00 56

Doosan Infracore
Machine Tools

W związku z dynamicznym rozwojem 
firmy poszukujemy osób na stanowiska:
•       Przedstawiciel Handlowy
•       Inżynier serwisu
Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres: 
bkrzanowska@dematec.pl



®Robert Dyrda; 88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15
tel. (052) 35-424-00, fax (052) 35-424-01

oberon@oberon.pl, www.oberon.pl



OBERON® 
Robert Dyrda, 

88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15
tel. (052) 35-424-00, fax (052) 35-424-01, 
ewww.oberon.pl, oberon@oberon.pl
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Konferencja firmy Siemens PLM Software 
poświęcona nowemu produktowi - NX6

Firma Siemens PLM Software jest w Polsce liderem na rynku oprogramowania i usług związanych z „zarządzaniem całym cyklem życia produk-
tu” (Porduct Lifecycle Management - PLM). Należy do elitarnego klubu dziesięciu firm - najwięszych światowych producentów oprogramowania. 
Oferuje pełen zestaw oprogramowania, usług i serwisu w zakresie CAD/CAM/CAE/PDM, m.in. oprogramowanie Unigraphics, Solid Edge, NX 
Nastran. Wśród klientów firmy Siemens PLM Software znajdą Państwo wielu światowych liderów kluczowych sektorów rynkowych. Jest to wiele 
firm ze wszystkich gałęzi przemysłu i z różnych stron świata np.: lotnictwo, sprzęt AGD, motoryzacja, zaawansowane technologie, maszyny. Po-
siada około 46.000 klientów i blisko 4 miliony stanowisk pracujących na całym Świecie w oparciu o ich technologię.

11 września firma Siemens PLM Software zorganizowa-
ła konferencję poświęconą nowej wersji oprogramowania NX - NX6.   
Wzięło w niej udział około 200 użytkowników poprzednich wersji i potencjalnie 
zainteresowanych zakupem, nowych klientów,  reprezentujących cały przekrój 
polskiego przemysłu oraz niezależnych biur konstrukcyjnych. Organizatorzy nie 
ograniczyli się do przygotowania nudnej  prezentacji  nowej wersji systemu,  lecz 
prezentowane były  rzeczywiste zastosowania  nowych funkcji.  Zmodyfikowany 
interfejs,  kontekstowe menu,  realistyczna wizualizacja części, łatwość  łączenia  
detali  (nie tylko z własnej aplikacji),  łatwość  modyfikacji  gotowych projektów  
wzbudziły żywe zainteresowanie  wśród  uczestników konferencji.  

Nowa wersja sytemu to nie tylko  nowe funkcje. Warto  wspomnieć,  
że firma Siemens, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  zgłaszanym przez 

swoich klientów, w nowej odsłonie  dokonała wielu modyfikacji. Wyraźnie 
można było to zobaczyć  podczas panelu poświęconemu modułom  CAM.  
Wypada tu wspomnieć o nowych algorytmach prowadzenia  narzędzia, 
które pozwalają  osiągnąć lepszą jakość  obrabianych powierzchni bez wy-
dłużenia czasu obróbki.  Operatorowi  zapewniono  swobodę  wyboru obra-
bianych  płaszczyzn i  pełną kontrolę nad prowadzeniem narzędzia.

Całość  prezentowanych aktualnych  wersji rozwiązań dostarczanych 
przez  firmę Siemens została uzupełniona o  pakiet  systemów wspomagają-
cych oprogramowanie CAD CAM.  Rozwiązania te zapewniają pełną kontrolę  
nad dokumentacją techniczną, wersjonowanie dokumentacji,  ale  do tego 
jesteśmy już przyzwyczajeni.  Firma  Siemens nie poprzestała na tym, oferta  
firmy zawiera kompletne rozwiązanie pozwalające na zarządzanie  i  kontrolę  
nad złożonymi projektami nie tylko od strony projektów i konstrukcji, ale i od 
strony handlowej. Ofertę zamyka kompletny system z tak modnego aktualnie  
zagadnienia  „Work flow”  zapewniając  pełną kontrolę nad terminowością i 
metodyką przekazywania wszystkich dokumentów w przedsiębiorstwie. 

Zgromadzeni uczestnicy śledzili z wielkim  zainteresowaniem wszystkie 
panele tematyczne. Podczas konferencji  nie zapomniano o przerwach, na 
których można było wymienić uwagi na temat NX6 . Nie można pominąć  
wartościowych nagród,  które  zostały rozlosowane  wśród  uczestników.  
Nagrody to między innymi: pakiety „bezcennych” szkoleń  dla użytkowni-
ków systemu NX6,  najnowsze modele myszek komputerowych i  nie lada 
gratka dla każdego projektanta - „ manipulator „.

Można śmiało powiedzieć, że  warto pogratulować firmie Siemens  ko-
lejnej znakomitej wersji produktutu i życzyć sobie by inne firmy w tak profe-
sjonalny sposób  potrafiły organizować promocję swoich produktów.

Pozdrawiam
Danuta Saja
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Precyzyjne, modułowe i wydajne obrabiarki do metali, 
z obrotowym stołem  indeksującym firmy Pfiffner.

Szwajcarska, sprawdzona technika na najwyższym 
poziomie nowoczesności.

Ponad 2000 obrabiarek firmy Pfiffner z wielostanowiskowym stołem obro-
towym typu Hydromat® produkuje na całym świecie wymagające części dla 
takich branż jak przemysł samochodowy, technika mocowania, hydraulika i 
pneumatyka, armatury, elektrotechnika, techniki zamknięć itp. 
Jedna maszyna marki Pfiffner potrafi zastąpić kilka automatów tokarskich 
wielowrzecionowych.

Technika taktu - precyzja w ułamku sekundy.
Firma Pfiffner już od 25 lat rozwija konstrukcję obrabiarki z obrotowym 
stołem indeksującym w systemie modułowym. Przemyślany program obra-
biarek z obrotowym stołem indeksującym Hydromat® pokrywa całkowicie 
zapotrzebowanie na seryjną produkcję prostych i skomplikowanych detali. 
Obrabiarki Hydromat® są stosowane do obróbki materiałów z pręta, pier-
ścieni, z zastosowaniem automatycznego podajnika materiału. Zapewniają 
one precyzyjną obróbkę detali w taki sposób, że jest ona prowadzona jed-
nocześnie na wszystkich stacjach obróbczych. Maszyna wyposażona może 
być maksymalnie w 16 jednostek obróbczych poziomych, pozwalających na 
realizację różnych prac. Poza tym, do obrabiania poprzecznego i wykonań 
specjalnych, można dobudować 8 stacji pionowych. Wszystkie operacje są 
realizowane równolegle, dzięki czemu czasy produkcji detali są niezwykle 
krótkie. Wysoka elastyczność tych elektrohydraulicznych urządzeń pozwala 
naszym klientom na osiągnięcie dużych korzyści w odniesieniu do wymo-
gów globalnego rynku. 

Perspektywa uniwersalności, głębia inteligencji.
Wiercenie, obracanie, skrawanie, szlifowanie lub gwintowanie - poszcze-
gólne stacje obróbcze, które są rozmieszczone wokół stołu obrotowego, 

obsługują wszystkie kroki produkcyjne, których wymaga kompletny wyrób. 
Konstrukcję i wyposażenie poszczególnych jednostek determinuje każdo-
razowo poddawany obróbce przedmiot. Zależnie od wymogów, surowiec 
najczęściej w postaci prętów z metalu lub jego różnego rodzaju stopów, jest 
doprowadzany i obrabiany w pełni automatycznie przez maszynę. Aby ele-
ment mógł być obrabiany z obu stron, na odpowiedniej stacji znajduje się 
jednostka obracająca, która wyciąga element ze szczęk, obraca go i ponow-
nie wsuwa do szczęk. Wszystkie maszyny typu Hydromat® są zbudowane 
modularnie - do każdej jednostki obróbczej przyporządkowane są różne 
głowice narzędziowe, które można dowolnie wymieniać. Do każdej stacji 
obróbczej można podłączać też różne typy jednostek obróbczych. Dzięki 
takiej budowie, maszyna daje nieograniczone możliwości. Jeśli chodzi o za-
stosowanie – ta maszyna nie zna granic. 
Istotnym czynnikiem sukcesu jest możliwość bardzo szybkiej, taniej produk-
cji wysoce skomplikowanych detali w masowych ilościach.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska firmy 

Pfiffner na targach EURO TOOL 2008 w Krakowie  

w dniach 8-10 października 2008. 

Będziecie Państwo mieli możliwość zobaczenia  

maszyny Pfiffner podczas pracy. 

Nasze stoisko – 115.

Wyłączne przedstawicielstwo firmy K.R. Pfiffner AG w Polsce: 
DAWIN PLUS

ul. Koronkarska 5, 61-005 Poznań
tel. +48 61 8773730
fax. +48 61 8772501

e-mail:biuro@dawin.pl; www.dawin.pl

O B R A B I A R K I  D O  M E T A L I

O B R A B I A R K I  D O  M E T A L I
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Raport - frezarki do obróbki grafitu

Co jakiś czas na łamach FN OBERON mamy przyjemność przedstawiać 
Państwu raporty dotyczące frezarek do obróbki grafitu. Ostatni taki ra-
port ukazał się w nr 03/2006. Czas więc na odświeżenie owej listy, a także 
przedstawienie aktualnych danych technicznych tychże maszyn.

Przy obecnym tempie rozwoju technologii narzędziowych, jak i 
wzroście zainteresowania używaniem grafitu, rzeczą oczywistą są także 
pytania dotyczące jego obróbki. Jedynym kłopotem, z jakim borykają się 
narzędziowcy jest pył grafitowy, mający niekorzystny wpływ głównie na 
elementy elektryczne maszyn. Liczna ilość frezarek będących w sprzeda-

ży na naszym rynku, posiada możliwość wyposażenia w specjalny sys-
tem odsysania pyłu z jej obszaru roboczego. Dzięki temu udogodnieniu 
mamy możliwość  pracy w sprzyjających warunkach, bez uciążliwego 
zapylenia otoczenia jak i samej maszyny.

Poniższa tabela pozwoli Państwu na przybliżenie wiedzy dotyczącej 
frezarek do obróbki grafitu. Mam także szczerą nadzieję, iż analiza pa-
rametrów wymienionych tutaj maszyn okaże się pomocna, a zakupy jak 
najbardziej trafne.
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Raport - frezarki do obróbki grafitu

PRODUCENT GF AgieCharmilles (Szwajcaria) DMG

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Agie Charmilles Sp. z o.o. Abplanalp Consulting DMG Polska Sp. z o.o.

TYP MASZYNY MASZYNA DUŻA MASZYNA MAŁA MASZYNA DUŻA MASZYNA MAŁA MASZYNA MAŁA MASZYNA DUŻA

MODEL MASZYNY 800 300 GraphiteMaster OPS850 OPS550 HSC 20 linear HSC 55 linear, wersja 5-osiowa
Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny  
(prostokąt opisany na rzucie maszyny na podłogę) (mm x mm) 2700 x 4000 1200 x 2300 2100x2600 2100x2600 1950x2000 wraz z obsługą:

3.500 mm x 3.500 mm 3510 x 2650

Waga maszyny (kg) 8200 2900 8500 8500 4 000 9 500

Przesuw w osi x (mm) 800 380 880 550 200 450

Przesuw w osi y (mm) 600 390 650 400 200 580

Przesuw w osi z (mm) 500 255 520 400 280 400
Wielkość stołu roboczego 
(mm x mm) 900 x 600 410 x 325 900x830 650x500 Ø 200 400x400

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy nieruch. nieruch. Obrotowo-uchylny Obrotowo-uchylny oraz 
przesuw osi Y

Maksymalny ciężar detalu, który można  
położyć na stole roboczym (kg) 1000 68 2400 500 b.d. 200
Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na  
stole roboczym (długość x szerokość x wysokość w mm) 900 x 600 x 500 380 x 390 x 375 - - b.d. b.d.

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) Korpus z 
polimerobetonu

Korpus z 
polimerobetonu jednolity jednolity jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) Elektrowrzeciono Elektrowrzeciono elektrowrzec. elektrowrzec. Elektro-wrzeciono Elektro-wrzeciono

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 24’000, 30’000, 
36’000, 42’000, 54’000 30’000 42000 42000 42000 28000/18000,42000

Posuw roboczy (m/min) 40 20 - - 30 80

Szybki posuw (m/min) 40 30 20 30 30 80

Maksymalna moc wrzeciona (KW) 32 ( przy S6/40% ED) 12 (przy S6/40% ED) 15 kW 15 kW b.d. 29

Moment obrotowy wrzeciona (Nm) 6,5 - 46 8,8 - - 25

Końcówka stożka wrzeciona (typ) HSK-E32, HSK-E40, 
HSK-E50 HSK-E40 HSK E40 (HSK E50) HSK E32 (HSK E40) HSK-32E HSK-A63/HSK-E50

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) Wymuszone aktywne 
chłodzenie 2,4 kW

Wymuszone aktywne 
chłodzenie 2,4 kW WYMUSZONE wtymuszone wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min./max. w 
mm) 100/600 120/375 20-540 50-450 b.d.

Moc silnika głównego (KW) 36 7 15 9 29

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 15 / 18 / 20 / 30 / 36 
/ 40 / 50 / 60 / 68 18 / 27 32 56 24/60 16/30/60

Czas wymiany narzędzia (sek.) 10 10 5 5 <10 8

Maksymalny ciężar narzędzia we wrzecionie (kg) 6 1,8 - - b.d. 6

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) Zależnie od 
wrzeciona, 12-30 13 - - 30 80

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 3 1,8 - - b.d. 6

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) Wszystkie Wszystkie 16 osi 16 osi x/y/z/c/a x/y/z/c/a

Osie jednocześnie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) Maks. 4 Maks. 4 16 osi 16 osi x/y/z/c/a x/y/z/c/a

Sterowanie (typ) Heidenhain iTNC 530 Heidenhain iTNC 530 ANDRONIC 2030 ANDRONIC 2060 Siemens 840D powerline Heidenhain iTNC 530 
DMG ERGOline

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał 
optyczny) Liniały optyczne Liniały optyczne liniały liniay liniał optyczny liniał optyczny

Maksymalny pobór mocy (kVA) 26kW 12 kW 38 30 17 55
Dokładność pozycjonowania przestrzennego 
w osiach (wg normy VDI/DGQ 34441) (x/y/z w mm) 6 µm 6 µm - - <0,006 <0,008
Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach 
(a/b/c) 6 µm 6 µm - - 10 arc sec 10 arc sec

Powtarzalność pozycjonowania (mm) 3 µm 3 µm - - <0,002 <0,004

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) Tak Tak tak tak tak tak

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) Tak Tak tak tak tak tak

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) Opcja Opcja - - nie opcja
Czy obrabiarka jest przystosowana do  
pracy „na sucho” (tak/nie) Tak Tak tak tak tak tak

Opcja automatyzacji – współpraca z robotem (tak/nie) Tak Tak tak tak tak tak

Transporter wiórów (tak/nie) Opcja Opcja nie nie tak

Zmieniacz palet (tak/nie) Opcja Opcja tak tak tak nie

Magazyn palet (tak/nie) Opcja Opcja tak tak tak tak

Serwis na rynku polskim (tak/nie) Tak Tak tak tak tak tak

Skład części zamiennych na rynku polskim (tak/nie) Tak Tak nie nie nie nie

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) Tak / wszystkie Tak / wszystkie tak tak - -

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 8 – 12 tyg 8 – 12 tyg. 4 tyg. 4 tyg. b.d.

ADRES Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy 05-090 Raszyn 
k.Warszawy ul. Marconich 11/10 02-954 W-wa DMG Polska Sp. z o.o. Pleszew

OSOBA DO KONTAKTU Grzegorz Bosak Dyrektor sprzedaży Jan Zach Artur Malak

TELEFON/FAX (22) 326 50 50/ (22) 326 50 99 22 858 63 50/8587854 48 600 223013

WWW/E-MAIL www.gfac.com/pl
Info.pl@pl.gfac.com www.abplanalp.com.pl artur.malak@gildemeister.com
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Raport - frezarki do obróbki grafitu

MAKINO PRODUCENT

MAKINO KIMLA PRZEDSTAWICIEL W POLSCE

MASZYNA DUŻA MASZYNA MAŁA MASZYNA DUŻA MASZYNA MAŁA TYP MASZYNY

V77 graphite V22 graphite BFN1507 BFN7050 MODEL MASZYNY

3700x3000 1500x2000 2300x1700 1400x1200 Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny  
(prostokąt opisany na rzucie maszyny na podłogę) (mm x mm)

16000 4200 2200kg 1700kg Waga maszyny (kg)

1200 320 1500 700 Przesuw w osi x (mm)

700 400 750 500 Przesuw w osi y (mm)

640 340 400 400 Przesuw w osi z (mm)

1400x700 450x350 1500x750 700x500 Wielkość stołu roboczego 
(mm x mm)

Ruchomy w osi Y Ruchomy w osi Y ruchomy ruchomy Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy)

800 100 500kg 300kg Maksymalny ciężar detalu, który można  
położyć na stole roboczym (kg)

1050x720x450 450x475x200 1500x750x400 700x500x400 Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na  
stole roboczym (długość x szerokość x wysokość w mm)

jednolity jednolity spawany lub żeliwny spawany lub żeliwny Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany)

elektrowrzeciono elektrowrzeciono elektrowrzeciono elektrowrzeciono Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia)

20.000 (30.000) 40.000 do 50.000 do 50.000 Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min)

- - 30 30 Posuw roboczy (m/min)

20 20 30 30 Szybki posuw (m/min)

18.5/15 8.4 (stały) 2.4 - 16 2.4 - 16 Maksymalna moc wrzeciona (KW)

95.5 max 1.5 - 18 1.5 - 18 Moment obrotowy wrzeciona (Nm)

HSK-A63 HSK-E32 HSK25, HSK63 HSK25, HSK63 Końcówka stożka wrzeciona (typ)

wymuszone wymuszone Ciecz, stabilizacja temperatury Ciecz, stabilizacja temperatury Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne)

260-900 150-450 20 - 420 20 - 420 Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min./max. w 
mm)

? ? Nie dotyczy Nie dotyczy Moc silnika głównego (KW)

20 (30,80) 15 (30,60) 10 - 16 10 Pojemność magazynu narzędzi (szt.)

5 4 3 3 Czas wymiany narzędzia (sek.)

- - 2 2 Maksymalny ciężar narzędzia we wrzecionie (kg)

120 26 50 30 Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm)

8 0,5 2 2 Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg)

X/Y/Z (4 i 5 oś opcja) X/Y/Z (4 i 5 oś opcja) a/y/z/c/a/b a/y/z/c/a/b Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b)

X/Y/Z (4 i 5 oś opcja) X/Y/Z (4 i 5 oś opcja) x/y/z/c/a/b x/y/z/c/a/b Osie jednocześnie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b)

PRO5 (Fanuc 310i) PRO5 (Fanuc 310i) KIMLA KIMLA Sterowanie (typ)

Liniały 0,05µm Liniały 0,05µm En koder/liniał Enkoder/liniał Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał 
optyczny)

52 18 6 - 20 6 - 20 Maksymalny pobór mocy (kVA)

1,5 µm 1,5 µm 0.02mm 0.02mm Dokładność pozycjonowania przestrzennego 
w osiach (wg normy VDI/DGQ 34441) (x/y/z w mm)

- - 0.01mm/300mm 0.01mm/300mm Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach 
(a/b/c) 

1,0 µm 1,0 µm 0.01 0.01 Powtarzalność pozycjonowania (mm)

Tak Tak nie nie Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie)

tak tak tak tak Możliwość obróbki grafitu (tak/nie)

standard standard opcja opcja Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja)

tak tak tak tak Czy obrabiarka jest przystosowana do  
pracy „na sucho” (tak/nie)

tak tak nie nie Opcja automatyzacji – współpraca z robotem (tak/nie)

tak tak nie nie Transporter wiórów (tak/nie)

tak tak nie nie Zmieniacz palet (tak/nie)

tak tak nie nie Magazyn palet (tak/nie)

tak tak tak tak Serwis na rynku polskim (tak/nie)

słowacja słowacja tak tak Skład części zamiennych na rynku polskim (tak/nie)

tak tak tak tak Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie)

150 120 60 60 Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni)
Ul. Osmańczyka 12/112

01-494 Warszawa Ul. Bałtycka 32/34, 42-200 Częstochowa ADRES

Daniel Kustrzepa Przemysław Kimla OSOBA DO KONTAKTU

664740741/ 22 2512983 034 3658885/ 034 3698611 TELEFON/FAX
www.makino.sk

kustrzepa@makino.sk www.kimla.pl; kimla@kimla.pl WWW/E-MAIL
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Drążenie grafitem, a jakość powierzchni

Na uzyskanie dobrej jakości powierzchni drążonego materiału wpływ 
mają czynniki takie jak: czas trwania impulsu (on-time) oraz natężenie prą-
du. Nie bez znaczenia jest także gatunek grafitu, którego używamy oraz 
sam materiał, w którym dokonywać będziemy obróbki.

Frezowanie, toczenie, czy szlifowanie to najpopularniejsze metody ob-
róbki elektrod grafitowych. Po skończonym cyklu obróbczym kształt, czy 
forma elektrody jest dokładnym odwróconym obrazem tego, co uzyskamy 
po drążeniu. Dlatego też wszelkie niedokładności wymiarów oraz wady mu-
szą zostać wyeliminowane przed rozpoczęciem drążenia. W przeciwnym 
wypadku dokładne odwzorowanie kształtu założonego podczas projekto-
wania elementu może okazać się niemożliwe. 

Krótki czas trwania impulsu oraz niskie natężenie prądu drążenia, pozwala 
na uzyskanie najlepszej jakości powierzchni.  Aby kratery wypalane w metalu 
miały niewielkie rozmiary konieczne jest spełnienie tych warunków.

Jak widać na poniższym wykresie najlepsza jakość powierzchni możliwa 
jest do uzyskania przy grafitach typu Angstrofine (EDM-AF5) oraz Ultrafine 
(EDM-3, EDM-1, ELLOR+50, ELLOR+40, ELLOR+30). Charakteryzuje je małe 
ziarno oraz wysoka wytrzymałość, dlatego też wydają się one najlepszym roz-
wiązniem kiedy zależy nam na jak najlepszej jakości powierzchni.

Wiele nowoczesnych maszyn EDM wyposażonych jest w funkcję orbito-
wania elektrody. Ponadto, operator ma możliwość programowania maszyny w 
ten sposób, aby sama redukowała wartość natężenia prądu wraz z upływem 
pracy. Funkcje te sprzyjają osiągnięciu żądanej i dobrej jakości powierzchni.

Europejskim standardem określania jakości powierzchni jest jednostka 
VDI. Z kolei amerykański standard to jednostka Ra (arithmetic average) i może 
być wyrażona w mikrometrach oraz mikrocalach. W niektórych publikacjach 
znaleźć można jeszcze jednostkę określaną symbolem RMS (root mean squ-
are), lecz jest ona już przestarzała i występuje bardzo rzadko. Poniżej tabela 
porównująca wartości dwóch głownych jednostek VDI oraz Ra.

Pozdrawiam
Dawid Hulisz

d.hulisz@oberon.pl

Miło mi poinformować, że w dniu 14 lipca 2008 amerykański koncern 
Entegris, specjalizujący się w branży półprzewodników zawarł umowę 
z producentem grafitów - firmą POCO Graphite, na mocy której przejął 
udziały tej spółki. Dzięki połączeniu obie te spółki mają szansę stać się 
gigantami handlowymi, połączenie daje szansę na dodatkowy rozwój  
i wyjście naprzeciw wszystkim oczekiwaniom swoich klientów.

 Robert Dyrda jest wyłącznym dystrybutorem grafitu 
amerykańskiej firmy POCO. Zapewniamy doradztwo techniczne oraz 
niezbędną literaturę, pomagającą ustawić parametry do żądanego 
typu pracy.  Gwarantujemy 1-2 dniowe terminy realizacji zamówione-
go materiału. Posiadamy najbogatszą ofertę grafitu na polskim rynku. 
Zapraszamy do współpracy !!!
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WIĘCEJ BYVENTION

Pierwsza wprowadzona zmiana w 2008 roku dotycząca najmniejszej wy-
krawarki laserowej do standardowych formatów arkuszy firmy Bystronic 
opiera się na jej mocy i inteligencji: Użytkownicy firmy Bystronic mają teraz 
do wyboru pomiędzy rezonatorem o mocy 2,2 i 4,4 kilowaty 

WIĘCEJ MOCY.
Więcej mocy oznacza: szybsze prędkości cięcia, co przekłada się bezpo-
średnio na krótsze czasy przebicia wiązki przez blachę oraz mniejszą niż 
dotychczas ilość cięć separacyjnych. Większa moc oznacza szybszy czas 
cięcia, a za tym redukcję kosztów cięcia. Już od grubości 4 milimetrów 
przy stali konstrukcyjnej , 2 milimetrów przy stali nierdzewnej i 1 milimetr 
przy aluminium, użytkownik zaoszczędza na znacznej części nakładów. 
100 % więcej mocy przy 7% większej powierzchni instalacyjnej niż By-
Vention z rezonatorem o mocy 2,2kW: w celu zaoszczędzenia miejsca 
nowe źródło lasera ByLaser 4400 zostało zintegrowane z ramą podsta-
wy maszyny. ByVention był i pozostaje najmniejszą na świecie wykra-
warką laserową do standardowych formatów arkuszy.

WIĘCEJ PRECYZJI
ByVention z rezonatorem o mocy 4,4 kilowaty standardowo dostarczany 
jest z dwiema głowicami tnącymi.  7,5 calowa głowica tnąca gwarantuje 
najwyższą jakość cięcia przy grubszych arkuszach blach.  Jeżeli chodzi o wy-
krawarkę laserową ByVention z rezonatorem o mocy 2,2 kilowaty, głowica 
7,5 calowa występuje jako opcja.  Najwyższa precyzja cięcia umożliwiona 
jest dzięki wolnej od wibracji ramy maszyny.

WIĘCEJ ELASTYCZNOŚCI
Ta informacja w szczególności dotyczy zaawansowanych użytkowników 
wykrawarek laserowych typu high end: Bez względu na moc urządzenia, 
systemy wyposażone w rezonator o mocy 2,2kW lub 4,4kW mogą być ste-
rowane za pomocą wysoko wydajnego oprogramowania ByVision.  Powyż-

sze oprogramowanie opracowane zostało przez firmę Bystronic i stanowi 
główne źródło obsługi systemów do cięcia laserem i wodą.  Przy ByVention 
natomiast oprogramowanie ByVision pozwala na pełną regulację parame-
trów i technologii cięcia co nie zawsze jest możliwe u innych producentów 
po wgraniu programu cięcia. Główną przewagą takiego rozwiązania jest: 
większa elastyczność, większe przekonanie operatora do systemu oraz 
większe możliwości jeżeli chodzi o obróbkę detali wymagających specjal-
nych parametrów cięcia.

WIĘCEJ WYBORU
Który z modeli ByVention byłby idealnym rozwiązaniem dla firmy?

• Jeżeli do cięcia wykorzystujesz w większości tlen do obróbki blach o 
grubości od 1 mm do 3 mm.  

• Zakres materiałów jest mało zależny od mocy rezonatora; optymal-
nym rozwiązaniem dla tego typu obróbki byłby ByVention z rezonato-
rem o mocy 2200 Watt.

• Jeżeli większość obrabianych grubości zamyka się w spektrum pomię-
dzy 4 i 8 milimetrów.

• Obróbce poddaje się dużo stali nierdzewnej i aluminium do do 8 mm 
grubości.

• Dużą uwagę skupia się na krawędziach wolnych od oksydacji.

ByVention z rezonatorem o mocy 4400 Watt byłby najlepszym rozwiąza-
niem. Podczas cięcia przy asyście gazu tnącego Azotu, system pozwala na 
dużą przewagę prędkościową już od grubości 1 milimetra.

PEŁNA INNOWACJA, A NIE IMITACJA
Urządzenie w pełnym pakiecie w skład którego wchodzi: oprogramowanie 
CAD/CAM Bysoft, transport, instalacja, szkolenie operatorów i programi-
stów oraz dwuletnia gwarancja wraz z serwisem konserwacyjnym dostępne 

TERAZ KAŻDY MOŻE ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIO COŚ DLA SIEBIE.  
NAJMNIEJSZA WYKRAWARKA LASEROWA DO STANDARDOWYCH FORMATÓW ARKUSZY DOSTĘPNA JEST 
TERAZ W DWÓCH WERSJACH:  Z REZONATOREM O MOCY 2,2 KILOWAT I 4,4 KILOWAT.

Szybka i wydajna wykrawarka laserowa ByVention z rezonatorem o mocy 4400Watt
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są w bardzo atrakcyjnej cenie.  W celu uzyskania większej ilości informacji 
zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:  www.bystronic.pl lub kontakt 
telefoniczny z firmą Bystronic Polska.

Bystronic na targach EuroBLECH 2008
Tegorocznym mottem firmy Bystronic na targach  EuroBLECH 2008, 
które odbędą się od 21 do 25 Października jest hasło „Za Ewolucją idzie 
Rewolucja”. Podczas gdy dwa lata temu tematem przewodnim targów 
była prezentacja innowacyjnego systemu do cięcia laserem ByVention 
3015 z rezonatorem o mocy 2200W, odwiedzający w tym roku będą 
mogli zapoznać się z kolejną serią modyfikacji i unowocześnień istnie-
jących produktów.

Każdy kto chciałby się przyjrzeć bliżej innowacyjnym rozwiązaniom, 
zapraszamy na spacery z przewodnikiem po stanowisku wystaw-
czym firmy Bystronic, które będą odbywać się codziennie o godzinach 
10:00, 11:30 i 14:00 w języku angielskim i  niemieckim. Nie trzeba się 
rejestrować w celu wzięcia udziału w spacerze z przewodnikiem.

 Serdecznie zapraszamy.

Miejsce spotkania: Hala 12, Stanowisko B30/B48

O firmie Bystronic
Bystronic jest światowym dostawcą wysoko technologicznych rozwiązań 
do ekonomicznej obróbki materiałów metalicznych i niemetalicznych.  Na-
szym użytkownikom proponujemy dopracowane do perfekcji urządzenia do 
wykrawania laserowego, cięcia wodnego oraz gięcia. Szwajcarska firma ze 
swoją siedzibą w Niederönz (w Szwajcarskim kantonie  Bern), jest jednym 
z nielicznych dostawców urządzeń, których wszystkie elementy wywodzą 
się od jednego producenta i zostały stworzone pod jednym dachem. Tego 
typu strategia wpływa na niezawodność urządzeń, wysoką precyzję i gwa-
rantowaną satysfakcję naszych użytkowników.  Bystronic Polska z siedzibą 
w Jankach zapewnia pełne zaplecze logistyczne i wsparcie serwisowe, z 
polskojęzycznymi serwisantami technicznymi na terenie całej Polski. Dodat-
kowo w celu obejrzenia naszych maszyn zapraszamy do naszego centrum 
wystawienniczego Bystronic w Jankach.

Bystronic jest częścią  holdingu Conzzeta, szwajcarskiego przemysłowego 
holdingu w skład, którego wchodzą  firmy z dziedziny maszyn i inżynierii, automa-
tyzacji, produkcji pianek izolacyjnych, osprzętu sportowego oraz nieruchomości.

Nasz adres:
Bystronic Polska Sp. z o.o.                                T: +48 22 33 13 770
Al. Krakowska 38, Janki                                    F: +48 22 33 13 771
05-090 Raszyn                                                 www.bystronic.pl

Precyzja i elastyczność dzięki 7,5 calowej głowicy i wydajnemu sterowaniu ByVision firmy Bystronic
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Urządzenia pomiarowe CNC 
serii HELICHECK

URZĄDZENIA POMIAROWE HELICHECK.
Maszyny miernicze z czterema osiami sterowanymi numerycznie i z sys-

temem bezdotykowej, wielo czujnikowej techniki pomiarowej. 
Służą do w pełni zautomatyzowanego pomiaru narzędzi precyzyjnych, 

takich jak frezy, wiertła, wiertła stopniowe, narzędzia stopniowe, narzędzia 
do obróbki drewna, noże profilowe, narzędzia stopniowe, narzędzia do ob-
róbki drewna, noże profilowe, narzędzia profilowe i ściernice.

Przedstawiciele rodziny HELICHECK:
- Helicheck Basic
- Helicheck Pro
- Helicheck Plus
Na szczególną uwagę zasługują innowacyjne rozwiązania wykorzysta-

ne w urządzeniu pomiarowym Helicheck Pro i Helicheck Plus:

• zastosowanie powiększeń 400 x – możliwość 
pomiaru mikronarzędzi od 0,1 mm

• zastosowanie dodatkowej – piątej- ruchomej 
kamery o powiększeniu 1000 x –  do pomiaru 
kształtu ( szerokość fazy, promień, ujemny kąt 
natarcia)  krawędzi tnącej 

• zastosowanie czujnika dotykowego, Reni-
show Messtaster, do pomiaru kształtu rowka 
narzędzia.

• zastosowanie dodatkowego uchwytu – moż-
liwość precyzyjnego pomiaru (w kłach).

Więcej informacji:
Zdzisław Babik – przedstawiciel firmy 

Walter Maschinenbau GmbH oraz firmy Ewag AG
e-mail: zdzislaw.babik@walter-machines.com

tel. nr : 604 524 011

Firma Walter Maschinenbau GmbH to nie tylko producent najwyższej klasy szlifierek CNC serii HELITRONIC do produkcji i ostrzenia narzę-
dzi, ale także producent urządzeń pomiarowych CNC serii HELICHECK.

Helicheck Pro Helicheck Plus
Średnica narzędzi 1 - 150 mm  0,1 - 110 mm

Dokładność pomiaru
- średnica
- długość
pomiar na certyfikowanym trzpieniu pomiarowym

≤ 1µm
≤ 1µm

≤ 1µm
≤ 1µm

Powiększenie:
- kamera prześwietlna I
- kamera prześwietlna II
- kamera światła odbitego
- kamera do czoła
- kamera od pomiaru krawędzi

x 50

x 200
x 200
x 1000

x 50
x 400
x 400
x 400
x 1000

Wysokość narzędzia max. 300 mm max. 300 mm

Ciężar narzędzia wraz z systemem mocowania 20 kg 20 kg

W tabeli porównano ważniejsze parametry w/w urządzeń:



Eurotool 2008, Kraków 08-10 października 2008, Stoisko 121- Zapraszamy
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Oprogramowanie NX (dawniej Unigraphics) to system CAD/CAM/
CAE/PDM wyższego rzędu, szeroko stosowany w światowym i krajowym 
przemyśle, zwłaszcza lotniczym, motoryzacyjnym, narzędziowym 
i dóbr konsumpcyjnych. NX6 - najnowsza wersja programu - jest 
dostępna od połowy lipca 2008 roku; trwają również prace nad polską 
wersją pakietów. Postaramy się przybliżyć najważniejsze zmiany, jakie 
zaszły w tym zintegrowanym systemie CAx, do którego wprowadzono 
nowatorską technikę modelowania - Synchronous Technology.

NX6 to pierwsza wersja programu w pełni opracowana przez Siemens 
PLM Software, jednostkę powstałą po przejęciu (w maju 2007 roku) firmy 
UGS Crop. przez Siemens AG. Siemens PLM Software zaczął mocno rozwi-
jać technikę edycji i budowy modeli na bazie istniejącej już techniki Direct 
Modeling i tak powstało całkowicie nowatorskie w skali światowej rozwią-
zanie Synchronous Technology wspierające ‘Design Freedom’.

Synchronous Technology (ST) - opis
Słowo „Synchronous” nie odnosi się do procesu modelowania, ale 

raczej do synchronicznego solwera. Solwer jest algorytmem komputero-
wym, który rozwiązuje grupę równań matematycznych. Każdy program 
CAD obsługujący tworzenie i edycję operacji (feature) ma swój solwer 
ukryty głęboko w kodzie. Sekwencyjne solwery są najstarszą, spraw-
dzoną i najczęściej spotykaną odmianą, posiadającą jednak narzucone 
zależności dotyczące kolejności wykonywania działań. Zmiana pierwszej 
operacji pociąga za sobą przeliczanie wszystkich po kolei, aż do ostatniej 
operacji, co często jest procesem długotrwałym i nie zawsze zwieńczo-
nym powodzeniem. Symultaniczne solwery wprowadzają dodatkowo 
możliwość równoczesnego rozwiązywania równań, co umożliwia analizę 
relacji z innymi elementami w ramach jednej operacji.

Synchroniczny solwer nie musi używać drzewa operacji. Przy 
dokonywaniu zmian kształtu części analizuje, wychwytuje i za-
chowuje relacje/powiązania (istniejące lub narzucone), jakie wy-
stępują między elementami lub poszczególnymi powierzchniami 
w całym modelu części. Umożliwia to szybką edycję kształtu w czasie 
rzeczywistym bez długotrwałych obliczeń.

Synchronous Technology to przełomowa, niezwykła technika mo-
delowania, która obejmuje także możliwość edycji nieparametrycz-
nych plików pochodzących z innych systemów CAD (multi-CAD) 
np. wczytanych przez formaty pośrednie PARASOLID, STEP, IGES.

Użytkownik może przełączać się pomiędzy standardowym modelowa-
niem (History Mode), a wolnym od pamiętania historii (Synchronous Mode).

Synchronous Technology (ST) - w akcji
Podstawowe polecenia, jakie ma do dyspozycji użytkownik, to opcje 

pracy na powierzchniach typu Move Face, Pull Face, Offset Region, Repla-
ce Face, Delete Face . Za ich pomocą można dowolnie zmieniać położenia 
ścianek, usuwać je lub zastępować. Co ważne - zmiany wprowadzone 
przy pomocy poleceń Direct Modeling są w pełni edytowalne.

Przyjrzyjmy się bliżej prostym przykładom obrazującym te operacje. Wczy-
tane modele pochodzą z zewnętrznych systemów CAD (format STEP) i nie 
posiadają historii tworzenia modelu. Na rysunku 1. po prawej stronie widzimy 
geometrię wejściową. Po kliknięciu na powierzchnię możemy ją jednocześnie 
przesunąć i obrócić o zadane parametry lub dynamicznie przesuwać przy po-
mocy kursora. Jednocześnie widzimy dynamicznie zmieniającą się bryłę mode-
lu 3D, a styczne powierzchnie promieni również za nią podążają.

Autor: Krzysztof Augustyn

Rys.1. Przesunięcie i obrót jednej powierzchni.

Rys.2.Przesunięcie grupy ścianek.

Rys.3. Edycja promienia zaokrąglenia na matrycy.

NX6 z Synchronus 
Technology

Rys.4. Edycja przy pomocy wymiarów.
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Na rysunku 2. zaznaczono kilka ścianek, które są przesuwane wzdłuż 
modelu – przesuwany kształt jest automatycznie dopasowany do 
istniejącej geometrii.

Kolejna grupa funkcji to Resize Blend, Resize Face oraz Linear, Angular, 
Radial Dimension, Cross Section Edit, którymi użytkownik może w każdej 
chwili zwymiarować położenie względem siebie powierzchni modelu i je 
zmienić. Na rysunku 3. pokazano edycję promienia zaokrąglenia. Po klik-
nięciu jednej powierzchni można automatycznie wyszukać ciąg zaokrąglenia 
z rozpoznaniem promienia, który można zmienić przy zachowaniu istnieją-
cych styczności. Na rysunku 4. pokazano zmierzoną odległość między ścian-
kami i zmianę położenia grupy powierzchni przy zmianie tego wymiaru. 

Dodatkowe funkcje Copy, Cut, Paste, Mirror, Pattern Face służą do ko-
piowania powierzchni w ramach jednej lub wielu części, również pomiędzy 
częściami pochodzącymi z różnych systemów CAD.

Ostatnią grupę stanowią funkcje pozwalające narzucić lub wychwycić zależno-
ści geometryczne między powierzchniami (np. Coplanar, Tangent, Symmetric…).

Reverse Engennering
Ta technika została wyposażona w nowe funkcje i algorytmy do 

odtwarzania istniejących modeli, pozwalające na automatyczną lub 
zdefiniowaną przez użytkownika naprawę geometrii.

Funkcja Rapid Surfacing zamienia modele STL na powierzchnię 
swobodną – rysunek 5. Konwersja jest realizowana przez generowanie na 
STL powierzchni swobodnych, krawędzi oraz punktów.

NX Sheet Metal
Moduł Sheet Metal został wyposażony między innymi o funkcje au-

tomatycznego generowania konstrukcji obudowy z blachy wokół 
wskazanej bryły (rys. 6.), rozbicie wykonywanego pojedynczego zagięcia 
na kilka procesów (dodatkowy podział krawędziami obszaru giętego) i pro-
jektowanie wycięcia krzywymi 3D.

NX CAM
Istotnymi w ST, zwłaszcza z punktu widzenia technologa-progra-

misty, są polecenia służące do przygotowania pod względem techno-
logicznym części do obróbki (zaślepienie otworów/powierzchni, usu-
wanie, wydłużanie…). Do CAM wprowadzono m.in. nowe algorytmy 
do obróbki HSM, synchronizację punktów ścieżki (rys.7.), skutkującą 
uzyskaniem nieporównywalnie lepszej jakości powierzchni po obróbce, 
operację automatyzującą obróbkę krzywych 3D i wyświetlanie wielko-
ści naddatków na części po obróbce (rys.8). 

NX CAE
W modułach CAE wprowadzono ponad 350 usprawnień we wszystkich 10 

aplikacjach. Szybka edycja geometrii z ST umożliwia pracę w środowisku multi-
CAD, błyskawiczną aktualizację siatki i wyników obliczeń i ich wizualizację.

NX MoldWizard
Kolejna wersja zintegrowanego pakietu do wspomagania projektowa-

nia form wtryskowych i elektrod wprowadza usprawnienia m.in. do walidacji 
kształtu części, linii podziału i oferuje szybszy podział części. Zastosowanie 
ST znacznie przyspiesza prace nad przygotowaniem modeli importowanych 
do procesu tworzenia formy.

NX i ST
Do wszystkich modułów NX wprowadzono całą gamę usprawnień i 

trudno je wszystkie wymienić – szczegółowy opis znajdą Państwo na pol-
skiej stronie producenta www.siemens-plm.pl. Zastosowanie w nich 
Synchronous Technology daje użytkownikom niezwykły komfort pracy w 
środowisku multi-CAD, możliwość bardzo szybkiego wprowadzania zmian 
do istniejących projektów oraz pełną swobodę modelowania. Wyposażo-
ny w te narzędzia użytkownik łatwo uzyskuje przewagę nad konkurencją.

Rys.5. Konwersja obiektu STL na   
obiekt powierzchniowy.

Rys.6. Automatyczne tworzenie obudowy na bryle

Rys.7. Synchronizacja rozmieszczenia punktów na 
ścieżce widoczna po prawej stronie

Rys.8. Wyświetlenie naddatków w formie  bitmapy 3D. Rys.9. Tworzenie powierzchni środkowej i siatki. Rys.10. Środowisko pracy MoldWizard

Siemens Product Lifecycle Management Software (PL) Sp. z o.o.
ul. Marynarska 19 A (Optimus Tower Center) 
02-674 Warszawa 
Tel. + 48 22 339 36 80; Fax + 48 22 339 36 99
e-mail: info@ugs.pl,  www.siemens-plm.pl
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Osiemdziesiąta edycja ITM Polska - relacja

Huk kilku tysięcy pracujących maszyn, uwijająca się w rytmicznym tańcu brygada robotów przemysłowych i migające zdawałoby się w takt 
ich ruchów ciekłokrystaliczne ekrany supernowoczesnych komputerów sterujących pracą tych wszystkich urządzeń – tak wyglądało wnętrze 
pawilonów Międzynarodowych Targów Poznańskich, które na cztery czerwcowe dni przemieniły się w ultranowoczesną fabrykę przyszłości. W 
dniach 9-12 czerwca odbyła się w Poznaniu jubileuszowa, osiemdziesiąta edycja ITM Polska – największych targów nowoczesnych technologii 
dla przemysłu w Nowej Europie. 

Targi ITM Polska, bijąc kolejne rekordy, umocniły swoją pozycję lide-
ra w Europie Środkowo-Wschodniej. Ekspozycja sięgnęła 30.000 mkw. 
W porównaniu do roku 2003 powierzchnia targów ITM Polska była 
dwukrotnie większa. Ekspozycja Salonu Obrabiarek i Narzędzi MACH-
TOOL - największego z tematycznych salonów tych targów - zwięk-
szyła się  w tym okresie o prawie 150 proc. W targach wzięło udział 
blisko 1400 firm z 34 krajów i terytoriów: Austrii, Belgii, Chin, Czech, 
Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Izraela, 
Japonii, Korei Południowej, Luksemburga, Litwy, Łotwy, Niemiec, Nor-
wegii, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, 
Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i 
Włoch. O rosnącym znaczeniu targów ITM Polska na światowym rynku 
targowym świadczy fakt, że do grona wystawców dołącza coraz więcej 
zagranicznych producentów, których marki prezentowane były dotąd 
jedynie na stoiskach polskich przedstawicieli.

Salony tematyczne ITM Polska 2008 to m.in. Salon Obrabiarek i 
Narzędzi MACHTOOL. MACH-TOOL to największe targi branży ma-

szynowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ekspozycja salonu zajęła 
blisko 20.400 mkw i była o 20 proc. większa niż w roku 2007. W salonie 
uczestniczyło ponad 800 wystawców i firm reprezentowanych z 24 
krajów: Austrii, Belgii,  Chin, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hisz-
panii, Holandii, Indii, Irlandii, Izraela, Japonii, Korei Południowej, Litwy, 
Niemiec, Norwegii,  Polski, Słowacji, Słowenii,  Stanów Zjednoczonych, 
Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. 
Tradycyjnie w ramach salonu MACH-TOOL zaprezentowało się wielu 
liderów rynków.  Honorowy patronat nad targami sprawowali: minister 
gospodarki oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego. Uroczystego 
otwarcia targów dokonał wiceprezes Rady Ministrów, minister gospo-
darki Waldemar Pawlak. Wicepremier zapoznał się także z ekspozycją 
wystawców i wziął udział w konferencji prasowej.

Bogata międzynarodowa oferta wystawców przyciągnęła liczną 
grupę zwiedzających z całego niemal świata. Targi zwiedziło 22.000 
zwiedzających z 36 państw i terytoriów: Austrii, Belgii, Białorusi, Brazy-
lii, Chin, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, 
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Irlandii, Japonii, Litwy, Łotwy, Malezji, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Paki-
stanu, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, 
Szwajcarii, Szwecji,  Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i 
Włoch. Największą atrakcją dla zwiedzających targi profesjonalistów 
były liczne nowości prezentowane na stoiskach. Targi to bowiem do-
skonała okazja do zapoznania się z najnowszymi produktami i techno-
logiami, które wprowadzane są na polski rynek. Wystawcy ITM Polska 
przedstawili kilkaset nowych rozwiązań. Stoiska wystawców, którzy 
zgłosili swoje nowości, zostały specjalnie oznakowane. Podczas targów 
zostały wręczone nagrody w licznych prestiżowych konkursach. Najlep-
sze, szczególnie innowacyjne produkty prezentowane podczas targów 
nagrodzone zostały Złotymi Medalami Międzynarodowych Targów Po-
znańskich. W skład kapituły konkursu weszły największe autorytety na-
ukowe z branż reprezentowanych na targach ITM Polska.  

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich to najstarsza i naj-
bardziej prestiżowa nagroda targowa w Polsce. Honoruje się w ten sposób 
targowe eksponaty, lecz splendor jest udziałem także producenta - produkt 
ze znakiem Złotego Medalu MTP jest bowiem gwarancją jakości. W tym roku 
nagrodę otrzymały m.in. takie firmy jak:

• System mocowania narzędzi powRgrip 
REGO-FIX AG, Szwajcaria 

• Wycinarka laserowa TRULASER 3530 
TRUMPF GROUP GmbH+Co. K.G., Niemcy 

• Prasa krawędziowa PPEB-EFL 
LVD COMPANY N.V., Belgia 

• Modułowy system do pomiaru i analizy topografii powierzchni TOPO 01 
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków 

• Poziome centrum obróbkowe BA 321 
Schwabische Werkzeugmaschinen GmbH ( EMAG Group), Niemcy 

• Wieloosiowa tokarka sterowana numerycznie CTX alpha 300 
FAMOT Pleszew S.A., Pleszew 

• Pionowe Centrum Obróbkowe VMC 1300 
Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A., Warszawa 

• Tokarka CTX GAMMA 2000 
GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH, Niemcy 

• Wycinarka laserowa MAZAK 3D 150 2,5 KW 
YAMAZAKI MAZAK, Japonia 

Na tych jubileuszowych targach z szeroką ofertą firmy Oberon można 
było się zapoznać tym razem na trzech odrębnych stoiskach.  Dużym zain-
teresowaniem wśród zwiedzajacych cieszyły się szlifierki i przystawki ma-
szynowe japońskiej firmy prezentowane przez naszego specjalistę Marka 
Adelskiego na stoisku NSK Nakanishi. Na kolejny stoisku kolega Rafał Chmie-
lewski prezentował nowości Systemu 3R.  Ilość osób zainteresowanych tym 
systemem mocowań przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Potwierdza to 
najwyższą markę zastosowanych rozwiazań. 

Po raz pierwszy na MACHTOOL’u mogli się Państwo zapoznać z 
oferta najwyższej jakości płyt szlifowanych dostarczanych przez naszą 
firmę.  Na wszelkie pytania odpowiadał specjalista w tej dziedzinie, ko-
lega Jarosław Pankowski. 

Na wszystkich naszych ekspozycjach można było również uzyskać in-
formacje na temat naszej podstawowej oferty zwiazanej ze sprzedażą stali 
narzędziowej oraz grafitu firmy POCO jak i Ellor.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością za tak liczne przybycie. Do zobaczenia na następnych im-
prezach targowych.





 Robert Dyrda, 88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15
tel. (052) 35-424-00, fax (052) 35-424-01

oberon@oberon.pl; www.oberon.pl



563 km/h 
– nowy rekord 
prędkości pojazdu 
z silnikiem diesla
Zespół JCB DIESELMAX ustanowił niedawno nowy 
rekord prędkości dla pojazdów napędzanych silnikiem 
diesla – ponad 350 mil na godzinę (563 km/h). Ten 
fascynujący pojazd ma moc i prędkość dwukrotnie 
większą niż samochody Formuły1, przy ponad 
czterokrotnie większej wadze i zużyciu połowy paliwa.

Dzięki wykorzystaniu systemów do zarządzania 
cyklem życia produktu (PLM) oferowanych przez 
Siemens PLM Software, JCB i partner technologiczny 
Ricardo Consulting Engineers mogli stworzyć silnik 
diesla o największej mocy przypadającej na jednostkę 
pojemności. Skrupulatne zarządzanie procesem 
rozwoju produktu umożliwiło stworzenie najszybszego 
modelu turbodoładowanego diesla -  JCB444.

Wykorzystując NX
®
, oprogramowanie do cyfrowego 

modelowania produktów, dwudziestu inżynierów 
mogło jednocześnie pracować nad projektem. 
Integralność i dokładność bazy części NX zapewniła 
najwyższą niezawodność podczas przeprowadzonych 
kompleksowo testów, co znacząco skróciło długość 
cyklu rozwoju produktu.

Więcej informacji na stronie:
 www.siemens.com/plm/assessment

Siemens PLM Software (do maja 2007 UGS) 
oferuje oprogramowanie CAD/AM/CAE/PDM/PLM

Poza aplikacją NX (dawny Unigraphics), portfolio 
Siemens PLM Software obejmuje również NX I-deas, 
NX Nastran, Teamcenter, Velocity Series (Solid Edge, 
CAM Express, Femap i Teamcenter Express).
Więcej informacji na stronie www.ugs.pl 

Daj swojemu zespołowi narzędzia do wprowadzania innowacji!
Więcej dowiesz się na jednym z naszych seminariów lub na 
stronach:
www.siemens.com/plm/greaterpowers
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