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... dla automatyzacji transportu

... dla automatycznego załadunku maszyny

... w tokarce

... dzięki modułowej  
automatyce montażowej

... w centrum obróbkowym

... dzięki  
mobilnym systemom 
chwytakowym

Superior Clamping and Gripping - Najwyższy czas, aby wykorzystać cały potencjał Państwa obrabiarki!
Dzięki przemyślanym rozwiązaniom odkrywamy potencjały tam, gdzie nikt się ich nie spodziewał. W Państwa maszynie.

Odkryjcie nowy potencjał 
właśnie teraz:
www.pl.schunk.com/Wykorzystujemy-potencjalyJens Lehmann, Ambasador Marki 

rodzinnej firmy SCHUNK

„

“

Aby osiągnąć 100 % wydajności, szukam  
granic swoich możliwości i często stwierdzam, 
że osiągam więcej niż się spodziewałem.  
To samo może dotyczyć Państwa maszyny.
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6. Międzynarodowe Targi Stali, Metali 
Nieżelaznych, Technologii i Produktów

2. Targi Produkcji i Zastosowania  
Elementów Złącznych

7. Międzynarodowe Targi  
Zabezpieczeń Powierzchni

www.steelmet.pl              www.tezexpo.pl     www.surfprotect.pl            

Sosnowi c5 – 6 listopada 2013

W tym samym terminie odbędą się:
- Salon Recyklingu Metali Scrap EXPO

- Salon Odlewnictwa Metali Foundry EXPO

kontakt: Michał Wadowski
tel. 32 788 75 27, fax 32 788 75 02
kom. 515 220 057
e-mail: michal.wadowski@exposilesia.pl  

tereny targowe: Expo Silesia Sp. z o.o
Centrum Targowo-Konferencyjne
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec
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Witam drogich Czytelników,

Powyższe zdjęcie pochodzi z zeszłorocznych wakacji. Testowałem 
różne lornetki na zlocie miłośników astronomii organizowanym przez 
Delta Optical w Krzyżach. Gdy mieszka się w mniejszej miejscowości niż 
Warszawa, lepiej nosić ze sobą lornetkę, by dostrzec, co się naprawdę 
dzieje na horyzoncie. A że od najmłodszych lat lubię sprzęt optyczny – 
łączę przyjemne z pożytecznym.

Robiłem w czerwcu casting jak, mówią pracownicy, czyli 
poszukiwaliśmy nowych, odpowiednich kandydatów do pracy w Oberonie. 
Pięć lat temu na ogłoszenia w Urzędzie Pracy i gazetach odpowiadało 5 – 
10 osób. Teraz ponad setka. Bez lornetki widać, że zielona wyspa Europy 
była malowana farbą, jak trawniki za czasów Gierka. Dodajmy do tego 
historię Andrzeja Filipiaka, bezrobotnego ze świętokrzyskiego, który 
podpalił się, by pokazać, że już nie daje rady. „Zrobił to z biedy i rozpaczy” 
mówiła żona 56-letniego kielczanina. Pan Andrzej podpalił się przed 
kancelarią premiera D. Tuska, który, biedny, uległ kontuzji w czasie meczu. 
Na dodatek nasz prezydent skręcił nogę w kostce i też kuleje. O podpaleniu 
było głośno ze dwa - trzy dni. O kulejących politykach media żartowały 
dłużej. Mam niestety, wrażenie, że to taki śmiech przez łzy. Bo ani premier, 
ani Prezydent RP tak naprawdę nie mają pomysłu na Polskę. Przywódca 
powinien mieć cel, i to cel tak atrakcyjny, że pociągnie za sobą innych 
ludzi. A na razie nie widzę porywającej wizji pokazującej nam, Polakom, 
dokąd mamy dążyć, nie widzę konkretnego celu. Widzę za to bezwład, 
bałagan, olbrzymią biurokrację i konkretne działania na szkodę obywateli  

III Rzeczypospolitej (np. kolejne „reformy” służby 
zdrowia lub szkolnictwa). Chyba nie ma już dziedziny, 
w której dobrze by się działo! Jeżeli ktoś widzi takową, 
to proszę o kontakt i wniesienie odrobiny optymizmu! 
Na razie nasi politycy mniej lub bardziej pomału pakują 
walizki, by wyskoczyć do Brukseli, a może w ogóle gdzieś 
dalej?

Jak to wygląda w naszych firmach? No, na stronach 
internetowych firm, czy w ich ISO-wskiej Polityce Jakości 
można znaleźć rozmaite cele, czy szumnie nazywane 
„misje firmy”. Sądzę, że misją każdej typowej firmy 
tak naprawdę jest rozwój. Rozwój oznacza dawanie 
zatrudnienia kolejnym ludziom, którzy pozwolą 
udoskonalać działanie przedsiębiorstwa. Wiadomo, że 
pracownicy będą przychodzić i odchodzić, bo każdy goni 
za większym szczęściem, często leżącym ponoć gdzieś 
za kolejnym rogiem ulicy. Przedsiębiorstwo będzie za to 
gromadziło swoją wiedzę i wpajało ją kolejnym adeptom, 
by ci z kolei pociągnęli firmę ciut do przodu. No, brzmi 
to prawie tak, jak Hindusi mówią o kolejnych cyklach 
wcieleń, a ja tymczasem próbuję tylko pokazać jakiś cel 

nadrzędny właścicielom firm. Cel poza zgarnianiem coraz większej kasy 
do kieszeni. No bo iloma autami można jeździć? Jakie zegarki nosić (nie 
będąc ministrem)? Odejdziemy z tego świata bez zegarków, aut, domów, 
niekoniecznie pamiętając o swych zagranicznych wojażach. Będą nas za to 
pytać o uczynki miłości i miłosierdzia wobec drugiego człowieka. Dlatego 
warto pomyśleć o zatrudnieniu choć kilku osób, które można czegoś 
nauczyć. Może się nie podpalą. Może uratujecie jakiegoś człowieka, jakąś 
rodzinę. To taka hardcorowa misja, raczej nie dla korporacji.

Powyższe akapity brzmią, niestety, mało urlopowo. A przecież obecny 
numer Forum Narzędziowego drukujemy na początku wakacji. Życzę 
wobec tego dobrego wypoczynku, a w wolnej chwili zachęcam do refleksji 
na temat: „Powakacyjne zmiany w firmie”. Nie jesteśmy politykami, nie 
możemy pakować walizek. 

Część nakładu tego numeru będzie oczywiście dostępna na 
pierwszych powakacyjnych targach Metal w Kielcach i na targach Toolex 
w Sosnowcu i Eurotool w Krakowie na naszym stoisku targowym, na które 
to stoiska już teraz zapraszam. Proszę jakoś zaplanować jesienne wyjazdy 
na polskie czy niemieckie targi, rezerwować noclegi, bo będzie tej jesieni 
sporo imprez targowych wartych odwiedzenia.
Pozdrawiam myśląc o Andrzeju Filipiaku.
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SYMPOZJUM W BRZESZCZACH

Dziękujemy za zaproszenie Forum 
Narzędziowego OBERON na sympozjum 
organizowane przez firmę Prorest  
w Brzeszczach. Prezentowane tam było 
kompaktowe centrum obróbcze firmy Prorest 
VMC 450 i obrabiarki firmy AVIA (tokarka 
CNC, mała frezarka CNC). Prelegenci z innych 
firm wygłosili krótkie wykłady na temat 
obróbki skrawaniem. Poruszane były tematy 
doboru płytek skrawających (firma ISCAR), 
prezentowano prototypową wiertarkę do 
głębokiego wiercenia WCZ 140, wykonaną przez 
współpracy Naczelnej Organizacji Technicznej. 
Omawiano też typy sterowań obrabiarek na 
bazie oprogramowania firmy SIEMENS. 

Fot. 1. Zainteresowanie budziły prezentowane 
obrabiarki.

Fot. 2. Nowość - centrum obróbcze PROREST 
VMC450

Firma Marcosta pokazywała znakowarki 
przemysłowe. Natomiast nasza firma, Oberon 
Robert Dyrda oprócz ostatniego numeru 
Forum Narzędziowego pokazywała uchwyt 
MacroMagnum produkowany przez System 
3R. Był to uchwyt z wymiennymi paletami, 

pracujący dzięki uprzejmości i zaangażowaniu 
organizatora na centrum VMC 450 firmy 
Prorest Brzeszcze. Firma Prorest w szybkim 
tempie wykonała podłączenie pneumatyczne 
uchwytu, mocowania kostek stalowych na 
paletach i oprogramowanie pokazujące różne 
skrawania na paletach. Dla ciekawych gdzie 
jest miejscowość Brzeszcze – obok Oświęcimia, 
w województwie małopolskim. I mimo, że  
w Małopolsce, to w centrum miasta jest 
kopalnia węgla. Choć podobnie jak to na Śląsku 
- nie wiadomo, jak długo. 

NOWOŚCI W SMARTTECH

Nowy skaner 3D do zastosowań 
technicznych firmy SMARTTECH - premiera 
na targach EUROTOOL. 

Na zbliżających się targach EUROTOOL w 
dniach 15-17 października w Krakowie firma 
SMARTTECH zaprezentuje nowy skaner 3D 
do zastosowań przemysłowych - inżynierii 
odwrotnej (tworzenia dokumentacji bryłowej 
CAD ze skanowanych detali) oraz kontroli 
jakości geometrii wyrobów (porównanie 
skanów 3D z ich modelem CAD). Skaner ten 
oparty jest na najnowszym detektorze 10 Mpix 
w technologii komunikacji Gigabit Ethernet. 
Wiecej szczególow na stronie www.skaner3d.pl.

NOWOŚCI NA SKŁADZIE OBERON

Powiększyliśmy nasz skład o nowe 
wymiary prętów miedzianych stosowanych do 
elektrodrążenia, o pręty stalowe szlifowane  
w gatunku 1.2210 (odpowiednik dawnego NW1). 
To, jeśli chodzi o małe wymiary. Z większych 
gabarytów – dojechały do nas blachy 40HM 
zmiękczone, w grubościach 20 – 60 mm  
i formatach 2 x 6 m. Z blach wycinamy piłami 
potrzebne płaskowniki lub płyty obrobione. 
Pozostałe składowane w Inowrocławiu wymiary 
materiałów narzędziowych w różnych  gatunkach 
dostępne na naszej stronie internetowej www.
oberon.pl w zakładce Program Składu.

NOWOŚCI TARGÓW EUROMOLD

Jubileuszowa, 20 edycja targów EUROMOLD 
będzie miała miejsce od 3 do 6 grudnia we 
Frankfurcie. Z okazji jubileuszu organizatorzy 
przyjęli nowe logo targów, wprowadzają też 
kilka nowych tematów – m.in. termoforming, 

rotomolding (formowanie rotacyjne), lekkie 
konstrukcje oraz ładnie brzmiący po angielsku 
termin „youplicate” pochodzący od „duplicate”. 
To ostatnie pojęcie to wytwarzanie w technologii 
3D elementów przez klienta ostatecznego, który 
staje się wtedy „producentem”.

Gośćmi specjalnymi 20 targów EUROMOLD 
będą tym razem firmy włoskie.

WSPARCIE TECHNICZNE DLA POLYWORKS  
W POLSCE

Firma Duwe-3d AG (duwe-3d.de) z dumą 
ogłasza, że została niedawno mianowana 
nowym Master Distributor PolyWorks na terenie 
Polski. W tej roli Duwe-3d będzie zapewniać 
wsparcie przed i posprzedażowe dla partnerów 
sprzętowych InnovMetric oraz wsparcie 
techniczne dla klientów i użytkowników 
PolyWorks w Polsce. Lokalnym partnerem 
Duwe-3d w Polsce jest Kosiarz Tech – Paweł 
Kosiarz, która zapewnia klientom na terenie 
Polski kompletne wsparcie oraz prowadzi 
prezentacje i szkolenia z zakresu PolyWorks.

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. 

Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. to 
wiodący producent frezarek do metalu. Firma 
produkuje zarówno frezarki konwencjonalne 
jak i CNC. Bogata oferta obejmuje także szeroki 
wachlarz usług przemysłowych, remontów 
maszyn oraz produkcję obrabiarek specjalnych. 
W ofercie można znaleźć także tokarki 
konwencjonalne bułgarskiego producenta ZMM 
Sliven. Od 2013 r. spółka jest dystrybutorem 
hiszpańskiego producenta frezarek łożowych 
CNC ZAYER - XIOS i XIOS G. Obrabiarki te 
charakteryzują się dużą dokładnością obróbki 
wielkogabarytowych elementów oraz wysoką 
jakością wykonania. Poprzez zastosowane 
technologie przy produkcji tych obrabiarek 
firma Zayer znajduje się w światowej czołówce 
producentów tego typu maszyn. Frezarki łożowe 
CNC Zayer posiadają przesuw w osi x nawet do 
5m, w osi y do 1,5m, a w osi z do 2m, a możliwość 
zastosowania różnego rodzaju głowic powoduje, 
że maszyna staje się bardzo uniwersalna.
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Zachęcamy do odwiedzenia stoiska 
firmy ZAYER na targach EMO w Hanoverze 
w dniach 16-21.09 - hala 13, stoisko C24. 
Zapraszamy również do wizyty na stoisku 
JAFO na targach EUROTOOL w Krakowie 
(15-17.10) gdzie będzie można zapoznać się 
z bogatą ofertą obrabiarek.

EUROTOOL, BLACH-TECH-EPO 2013

W dniach 15-17 października w Krakowie 
odbędzie się 18. edycja targów narzędziowo-
obrabiarkowych EUROTOOL, gdzie podczas 
pracy zaprezentowane zostaną wysokowydajne 
nowoczesne obrabiarki o wysokim stopniu 
automatyzacji, z zaawansowanymi systemami 
sterowania, jak i obrabiarki konwencjonalne 
wszystkich typów, o dużych możliwościach 
obróbczych. W ofercie wystawców znajdą 
się również narzędzia, oprzyrządowanie 
technologiczne i urządzenia pomiarowo-
kontrolne. W ramach odbywającego się 
podczas targów Salonu Technologii CAx 
będzie można zobaczyć pełną gamę drukarek, 
skanerów 3D oraz oprogramowania,  
z pomocą  których przedsiębiorca unowocześni 
produkcję oraz poprawi konkurencyjność 
swoich wyborów. Uzupełnieniem ekspozycji 
targowej będzie obecnie największe  
w Polsce spotkanie usługodawców skupionych  
w Salonie Kooperacji Przemysłowej. Oferenci 
usług podwykonawczych oraz potencjalni 
zleceniodawcy nawiążą współpracę we 
wszystkich obszarach związanych z obróbką 
materiałów, regeneracją narzędzi czy 
modernizacją maszyn. Bezpłatną wejściówkę na 
targi znajdziecie Państwo w bieżącym numerze. 
Więcej na www.eurotool.krakow.pl.

JESIENNE TARGI ZA GRANICĄ

Drodzy czytelnicy, lato w pełni, a my 
planujemy już delegacje na jesienne targi za 
granicą. Może i jest jeszcze sporo czasu, ale 
drugie półrocze obfituje w targi, te w Polsce 

jak i za granicą, dlatego więc lepiej zanotować 
w naszych kalendarzach terminy jesiennych 
targów, na które chcemy pojechać. Poniżej 
podajemy Państwu ważne wydażenia za 
granicą:

- Targi EMO w Hanowerze, Niemcy - 16 do 21 
września 2013

- Targi AMB w Stuttgarcie, Niemcy - 18 do 22 
września 2013.

- Targi MSV w Brnie, Czechy - 7 do 11 
października 2013.

- Targi K w Dusseldorfie, Niemcy - 16 DO 23 
października 2013.

- Targi EUROMOLD w Frankfurcie, Niemcy - 
3 do 6 grudnia 2013.

Korzystając z okazji chcę zaprosić Państwa na 
nasze stoiska podczas targów odbywających 
się w Polsce, a mianowicie na targi: METAL, 
TOOLEX, EUROTOOL, STEELMET i RUBPLAST.
Życzę udanych wakacji i do zobaczenia jesienią

ITM POLSKA 2014: WARTO TU BYĆ!

Mimo wakacji trwają przygotowania do 
edycji ITM Polska 2014. Dlaczego tak wcześnie? 
– Podczas tegorocznej edycji zebraliśmy wiele 
opinii i wskazówek. Teraz jest odpowiedni 
czas, by spokojnie móc realizować nowe 
pomysły na targi – mówi Joanna Kucharska, 
dyrektor targów ITM Polska. – Szykujemy nowe 
wydarzenia oraz zmiany w niektórych salonach 
branżowych targów. Zależy nam, by edycja 
2014 była jeszcze bardziej dopasowana do 
potrzeb Wystawców oraz Zwiedzających.

Targi ITM Polska odbywające się od wielu 
lat w Poznaniu są jedynym wydarzeniem  
w Polsce, które skupia branżę na tak dużą skalę. 
Zróżnicowana ekspozycja, ciekawe tematy  
i dobra współpraca z partnerami przestrzeni 
specjalnych i konferencji, sprawiają, że z roku 
na rok powiększa się grono zadowolonych 
uczestników.
Opinie wystawców targów ITM Polska 2013:

▪ Łukasz Drewnowski Kierownik Działu 
Sprzedaży i Marketingu (Robotyka), ABB: 
Mieliśmy bardzo wielu zwiedzających, dla których 
przyjazd na targi ITM Polska jest fantastyczną 
okazją, żeby zobaczyć tak naprawdę co się 
dzieje w branży. Dlatego, że oprócz nas jest tutaj 
cała konkurencja i z punktu widzenia klienta jest 
to olbrzymia wiedza w pigułce, którą można 
uzyskać przyjeżdżając tutaj.

▪ Dr inż. Andrzej Janiszewski Prezes 
Zarządu, Trumpf Polska: Jesteśmy taką branżą, 
w której trzeba pokazać maszynę, trzeba 
dotknąć tę maszynę, trzeba zapytać się  
o szczegóły. ITM Polska to jest kontakt - my 
tutaj jesteśmy dla naszych klientów, po to, żeby 
się z nimi spotkać, pokazać nowości.

▪ Margarete Betger Menedżer ds. 
Sprzedaży na Europę Wschodnią i Włochy, 
Guetebrück i Arpol: Dla nas jest bardzo ważne, 
żeby być widocznym na rynku polskim. Dlatego 
widzimy tą korzyść z obecności na targach 
ITM Polska - są to bardzo duże targi, bardzo 
nowoczesne, profil zwiedzającego również nam 
odpowiada.

▪ Inż. Paweł Damian Kierownik Działu 
Sprzedaży, TAMEL: Targi ITM Polska to dobre 
miejsce do spotkania się z Klientami. Jest to 
też możliwość pokazania swoich produktów 
szerszemu gronu odbiorców. I jest też możliwość 
spotkania się z potencjalnymi dostawcami 
różnych materiałów. 

▪ Wojciech Wilczek Szef Sprzedaży, 
Wagner-Service: Pozytywnym aspektem 
jest to, że możemy się spotkać z firmami,  
z którymi współpracujemy, bo również tutaj 
się wystawiają, albo przyjeżdżają na targi ITM 
Polska żeby zobaczyć nowości, konkurencję. 

Na tegorocznych targach ITM Polska 
dodatkowo wśród 16 017 zwiedzających, którzy 
przyjechali do Poznania, przeprowadzono 
ankiety badając ich poziom zadowolenia  
z wizyty na targach. 

Oto wyniki badań zwiedzających ITM 
Polska 2013:*
▪ ponad 70% zwiedzających przyjeżdża 

co roku na ITM Polska i są to jedyne targi  
w Polsce, które ich interesują 

▪ ponad 80% ankietowanych było bardzo 
zadowolonych z pobytu na tegorocznych 
targach

▪ blisko 80% zadeklarowało wizytę 
w przyszłym roku

Fot. MTP. Tabliczka z logo ITM Polska 2014 
została wykonana przez firmę Bystronic Polska 
Sp. z o.o..
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Udział firm zagranicznych w tegorocznej edycji ITM Polska stanowił 
47%, dzięki czemu targi te były rzeczywiście biznesowym spotykaniem 
specjalistów z całego świata. Na targach można było zobaczyć ofertę firm 
m.in. z: Austrii, Belgii, Brazylii, Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, 
Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Japonii, Korei Południowej, Niemiec, Pol-
ski, Portugalii, Rosji, Słowacji Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, 
USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Fot. 1. Na ITM prezentowano wiele obrabiarek narzędziowych, na zdjęciu 
stoisko firmy SODITRONIK oferującej drążarki.

Fot. 2. Pokazywano nie tylko nowe maszyny, ale także używane, m. in. 
na stoisku częstochowskiej firmy INTER-PLAST.

Swoją obecność na salonie Mach-Tool w tym roku mocno zaakcento-
wała Turcja, prezentująca w pawilonie 5 szeroką ofertę firm z branży pla-
stycznej obróbki blach. Na stoisku Badenia – Wirtembergia (pawilon 5A) 
z kolei można było zapoznać się z ofertą blisko 20 firm narzędziowych. 
Po raz drugi na targach została zrealizowana wspólna inicjatywa Polsko-
Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz Swiss Business Hub Polska w postaci 
Pawilonu Szwajcarskiego (pawilon 8).

Fot. 3. Jeżeli wrzeciono obrabiarki ma za małe obroty, japońskie NAKA-
NISHI zwiększy je nawet do 150.000 obr/min.

Fot. 4. Centrum frezarskie na stoisku jednego z polskich producentów ob-
rabiarek, warszawskiej firmy AVIA. Centrum AVIA X5 to nowość targowa.

ITM Polska 2013 
- największe targi przemysłowe w Polsce 

Ucichł szum maszyn i rozmów w pawilonach wystawowych Międzynarodowych Targów  
w Poznaniu. 7 czerwca w stolicy Wielkopolski zakończyła się najszersza prezentacja oferty dla 
przemysłu: targi ITM Polska. W ośmiu salonach branżowych zaprezentowało się blisko 1000 wy-
stawców i firm reprezentujących 29 krajów świata. Ekspozycja i wydarzenia czterech dni tar-
gowych przyciągnęły 16 017 zwiedzających z Polski i zagranicy oraz przeszło 200 dziennikarzy  
z redakcji branżowych, ogólnopolskich, radia i telewizji.
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W sumie na ekspozycji ITM Polska można było podziwiać ponad 1200 
maszyn i urządzeń w ruchu m.in. z zakresu obróbki metali, hydrauliki  
i pneumatyki, spawalnictwa i lakiernictwa, metalurgii, czy też roboty prze-
mysłowe i manipulatory. Mocnym punktem tej wystawy jest to, że można 
zapoznać się nie tylko z ulotką, katalogiem, ale namacalnie dotknąć lub 
zbadać, choćby robiąc testowe detale, czy przedmiot naszego pożądania 
wart jest żądanej ceny. Infrastruktura Międzynarodowych Targów Po-
znańskich pozwala bowiem zademonstrować pracę obrabiarek skrawa-
jących, czy maszyn do plastycznej obróbki metali.

Fot. 5. Centra frezarskie dla narzędziowni czy typowo produkcyjne, jak 
MAZAK. To one przyciągają większość gości. 70% zwiedzających dekla-
ruje, że są to jedyne targi jakie ich interesują.

Podczas imprezy odbyły się także wydarzenia specjalne, które przycią-
gały zarówno profesjonalistów, jak i dziennikarzy: CaxInnovation, warsz-
taty i pokazy obróbki powierzchni na żywo na Poligonie Umiejętności oraz 
wykłady i prezentacje na przestrzeni specjalnej Akademia Spawania, gdzie 
pokazywano m.in. najnowsze technologie spawalnicze, zgrzewanie i spa-
wanie tworzyw termoplastycznych.

Fot. 6. Jak nogi zaczną boleć od chodzenia – warto odpocząć. Na zdjęciu 
zadaszone patio w tzw. czteropaku czyli pomiędzy halami 7 i 8.

Tłoczno było także na konferencjach, m.in. na XI Forum Inżynierskim 
z tematem przewodnim „Innowacje w przemyśle maszyn i urządzeń”,  
II Dniu Mechanika, seminarium obróbki plastycznej, które zainauguro-
wało obchody 65-lecia Instytutu Obróbki Plastycznej, seminarium Sto-
warzyszenia Stal Nierdzewna „Co nowego w stalach nierdzewnych?” czy 
też seminarium Instytutu Mechaniki Precyzyjnej „Azotowanie narzędzi  
i części maszyn”.

Podczas tegorocznych targów ITM Polska przez 8 pawilonów wysta-
wienniczych przewijały się tłumy zwiedzających, którzy przyjechali oglą-
dać przemysłowe nowinki nie tylko z odległych zakątków Polski, ale także 

z Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, 
Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy, USA, Wene-
zueli, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Fot. 7. O randze poznańskiej imprezy świadczą odwiedziny Prezydenta 
Polski Bronisława Komorowskiego – tu spacerującego w hali 5 MTP.

ITM Polska zaszczycił swoją obecnością Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski, który zwiedzał ekspozycję w pawilonie 5, a następnie podczas 
uroczystej gali wręczył statuetki zwycięzcom Nagrody Gospodarczej Pre-
zydenta RP. 

Targi odwiedzili także przedstawiciele ze Stowarzyszenia Grupy 
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza.

Fot. 8. Na imprezie integracyjnej dla wystawców czekamy na napoje pra-
wie z takim napięciem jak na pana Prezydenta na targach.

Tegorocznej edycji targów ITM Polska towarzyszyły targi Kooperacji 
Przemysłowej Subcontracting Bis oraz dwudniowe spotkania koopera-
cyjne Subcontracting ITM Meetings. W sumie odbyło się 95 biznesowych 
spotkań, w których wzięło udział prawie 50 uczestników.

W sumie do Poznania na targi ITM Polska oraz targi Subcontracting 
przyjechało 16 017 zwiedzających. Z przeprowadzonych wśród gości tar-
gowych ankiet wynika, że ponad 70% zwiedzających przyjeżdża co roku 
na ITM Polska i są to jedyne targi w Polsce, które ich interesują. Ponad 
80% ankietowanych było bardzo zadowolonych z pobytu na tegorocz-
nych targach, a blisko 80% zadeklarowało wizytę w przyszłym roku.

Kolejna edycja targów ITM Polska odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 
2014 r., a targów Subcontracting pod koniec marca 2014 r. Już teraz za-
praszamy na targi chętnych do odwiedzin tej największej imprezy obra-
biarkowej w Polsce. Oberon Robert Dyrda i Forum Narzędziowe Oberon 
też tam będzie.

Robert Dyrda
Zdjęcia: organizator ITM (5,6), pozostałe FN OBERON
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Skanery światła białego

Shining3D
Zróżnicowane wymagania współczesnego przemysłu wiążą się z 

koniecznością zastosowania różnych metod pomiarowych, coraz czę-
ściej są to metody pomiarów bezkontaktowych. Wychodząc naprzeciw 
tym wymaganiom firma Oberon 3D wzbogaciła swoją ofertę o skanery 
światła białego Shining3D. Seria skanerów Shining3D to doskonałe roz-
wiązanie zarówno w metrologii, jak i przy digitalizacji za rozsądną cenę.

Skanery charakteryzują się szybkością – pojedynczy skan trwa mniej 
niż pięć sekund, a dokładnością pomiaru sięgającą 7µm (w oparciu o 
niemieckie standardy w optycznej technologii skanowania VDI / VDE 
2634). Systemy firmy Shining3D, pracują w technologii światła białego, 
proces skanowania polega na projekcji rastra i auto-rejestracji za pomo-
cą kamer. Zebrane chmury punktów, dzięki dużej gęstości niezwykle do-
kładnie odwzorowują zmierzone powierzchnie. Skaner jest urządzeniem 
mobilnym, stosowanym również w warunkach produkcyjnych. 

W ofercie firmy Shining3D znajdziemy skanery w trzech wersjach: 
OptimScan, OpticScan-D oraz OpticScan-Q. Każda z wersji podzielona 
jest ze względu na różne zakresy pomiarowe zaczynające się od 60x80 
mm i sięgające do 300x400 mm. Dzięki zastosowaniu znaczników refe-
rencyjnych, istnieje możliwość pomiaru detali, których gabaryty znacz-
nie przekraczają zakres pomiarowy skanera (nawet do 1500 mm). W 
przypadku pomiarów elementów różniących się gabarytami, stworzono 
skanery z czterema kamerami, dzięki czemu istnieje możliwość płynnego 
przechodzenia między zakresami pomiarowymi, bez konieczności ka-
libracji systemu. Możliwe jest również połączenie skanera z systemem 
fotogrametrii Shining3D-Metric powiększając zakresy pomiarowe, które 
mogą wynosić nawet 50 m. 

Oferta zawiera również skanery specjalistyczne skierowane da wą-
skiej grupy odbiorców. Pierwszym z nich jest DentalScan 3D zaprojekto-
wany specjalnie dla branży dentystycznej w głównej mierze do skano-
wania i pomiarów modeli gipsowych. Zebrane chmury punktów mogą 
być wykorzystane np. do tworzenia implantów lub protez. Kolejnym 
skanerem jest EaScan 3D stosowanym głównie do archiwizacji dzieł sztuki. 

Rys. 1. OptimScan

Rys. 2. OpticScan-Q

Rys. 3. Shining3D-Metric
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Główne zastosowania skanerów Shining3D:

▪ Inżynieria odwrotna (reverse engineering): dzięki niezwykle gęstej chmurze punktów, detale są wiarygodnie i szczegółowo 
odwzorowywane. Dołączony do tego zadania software: Geomagic Studio, Geomagic Wrap lub Shiningform XOR umożliwia dokładne 
odwzorowanie zarówno detali parametrycznych jak i elementów o powierzchniach swobodnych.

▪ Inspekcja na podstawie modelu 3D: wyprodukowane detale mogą być sprawdzane w każdym ich punkcie. Dołączone opro-
gramowanie Geomagic Qualify lub Shiningform XOV umożliwia w sposób niezwykle prosty i szybki całkowitą kontrolę detalu. Opraco-
wane modele można w łatwy sposób w czasie rzeczywistym porównywać z zebraną chmurą punktów w postaci odchyłek lokalnych lub 
w postaci mapy globalnej, dzięki czemu użytkownik ma stałą kontrolę nad tym, jak do-
kładnie wykonany jest detal. Automatycznie generowany raport pomiarowy znacznie 
skraca czas opracowywania wyników.

Systemy Shining3D znajdują zastosowanie w branży: samochodowej, lotniczej, AGD i RTV, 
form wtryskowych,  przy archiwizacji dzieł sztuki (obrazy, rzeźby, wykopaliska archeologiczne) 
oraz medycynie. Zastosowanie skanera przyczynia się do poprawy jakości wykonywanych de-
tali, poprawia wydajność produkcji oraz umożliwia szybsze reagowanie na zmiany w procesie 
produkcji.

Do skanerów dołączane są również dodatkowe akcesoria ułatwiające, a zarazem przyspieszające prace: przenośny automatyczny stół ob-
rotowy zintegrowany ze skanerem sprawia, że pomiary wykonywane są bez konieczności obracania detalu, system mocowań zapewnia pewne 
i mocne mocowanie przedmiotu. Do zestawu może być również dołączona optyczna sonda dotykowa do pomiaru głębokich otworów lub ele-
mentów leżących poza zasięgiem światła skanera 3D.

OBERON 3D L. PIETRZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Oddział Warszawa: ul. Madziarów 25A | 04-444 Warszawa 
Oddział Katowice: ul. Boya Żeleńskiego 68 | 40-750 Katowice 
Oddział Bydgoszcz: ul. Przemysłowa 8 p.307 | 85-068 Bydgoszcz 
Tel. + 48 32 220 02 46  Fax  +48 32 220 02 46
www.oberon3d.pl | biuro@oberon3d.pl

Rys. 4. DentalScan Rys. 5. EaScan

Rys. 6. Akcesoria dodatkowe: stół obrotowy, system mocowania, sonda stykowa

Rys. 8. Porównanie chmury punktów z modelem 3D - kolorowa mapa błędów

Rys. 7. Proces odwrotnego odwzorowania
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W sosnowieckim Expo Silesia w dniach 5 – 6 listopada odbędą  
się trzy imprezy o charakterze przemysłowym: Międzynarodowe 
Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów SteelMET, 
Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT, 
Targi Produkcji i Zastosowania Elementów Złącznych TEZ Expo.  
Podczas dwóch dni będzie można przyjrzeć się szerokiej prezentacji 
ofert łączących pokrewne sektory branży stalowo – metalowej.

Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii 
i Produktów SteelMET, które będzie można odwiedzić w dniach 5, 6 
listopada, to już szóste tego typu wydarzenie poświęcone hutnictwu stali 
i metali nieżelaznych, ofercie stalowych centrów serwisowych, dystrybucji 
wyrobów hutniczych: blach, prętów i rur, technologiom, urządzeniom  
i najnowszym rozwiązaniom dla przemysłu hutniczego oraz aparaturze 
kontrolno-pomiarowej.

Po raz trzeci w ramach wystawy można będzie obejrzeć Salon 
Recyklingu Metali Scrap EXPO, będący odpowiedzią na wciąż 
wzrastające zainteresowanie problematyką przetwarzania i ponownego 
wykorzystania surowców. Tematem pojawiającym się po raz drugi,  
w ramach targów SteelMET, będzie Salon Odlewnictwa Metali Foundry 
Expo.

W tym samym czasie stoiska specjalistów z zakresu przygotowania  
i obróbki powierzchni, antykorozji, galwanotechniki, farb i lakierów będzie 

można odwiedzić podczas Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń 
Powierzchni SURFPROTECT. Odbywają się one w Centrum Targowo 
– Wystawienniczym Expo Silesia już po raz siódmy. Na wystawie 
prezentowane będą produkty i technologie służące ochronie powierzchni 
metalowych, drewnianych oraz betonowych.

Targi Produkcji i Zastosowania Elementów Złącznych TEZ Expo, 
będące uzupełnieniem zakresu targów SteelMET oraz SURFPROTECT, 
to jedyne wydarzenie o takiej tematyce w Polsce. Zeszłoroczna, 
zakończona sukcesem, edycja pokazała, iż zagadnienie związane z branżą 
elementów złącznych cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród firm 
reprezentującą rynek stalowo – metalowy. Podczas targów wystawcy 
zaprezentują gotowe rozwiązania z zakresu elementów złącznych oraz 
narzędzi służących do montażu tego typu elementów. Prezentowane 
będą także maszyny dedykowane produkcji w branży, surowce oraz 
zabezpieczenia i powlekanie antykorozyjne w tej branży.

Kontakt:
Michał Wadowski – Menedżer Projektu

Tel. Kom. 510 031 669
e-mail: michal.wadowski@exposilesia.pl

Branża stalowo-metalowa w pigułce  
w sosnowieckim Expo Silesia



Więcej informacji: www.dmgmoriseiki.com

DMG / MORI SEIKI Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7, PL-63300 Pleszew
Tel.: +48 (0) 62 / 74 28 - 000, Fax: +48 (0) 62 / 74 28 - 114

Jeśli Państwa telefon komórkowy wyposażony jest w oprogramowanie QR-Code, macie Państwo bezpośredni dostęp do 
naszej strony internetowej.

 _ Aktualnie cena niższa do 10 %

 _ Krótkie czasy dostaw

 _ W centrach technologiczno-szkoleniowych DMG / MORI SEIKI 

możecie Państwo obejrzeć obrabiarki klasy X w trakcie obróbki

 _ Szeroki wybór pakietów opcji za atrakcyjne ceny

 _ Długi okres użytkowania maszyn dzięki  

zastosowaniu komponentów najwyższej jakości

 _ Kompaktowa konstrukcja i duża stabilność

Atrakcyjna cena i niezwykła wydajność

 Obrabiarki MORI SEIKI klasy X..
 Odpowiednia obrabiarka dla˙
 każdej technologii.   

NZX

NHX

NVX

NLX

NTX

Cena niższa

do 10 %

Najlepsza technologia 

za bardzo atrakcyjną 

cenę

Obrabiarki klasy X – najlepsza technologia za atrakcyjną cenę!

WEJŚCIE PÓŁNOCNE, HALA 2
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Wrzeciono HTS 1501S japońskiej firmy NSK 
Nakanishi jest rewolucją w wysokoobrotowych 
wrzecionach maszynowych. Do napędu  
wykorzystana jest bardzo precyzyjna turbina 
powietrzna, która dostarcza obroty o wartości 
150 000 obr./min. Taki wynik osiągnięto dzięki 
zastosowaniu trwałych łożysk ceramicznych. 
Natomiast w budowie wirnika użyto pierwiastków 
ziem rzadkich.

Przegrzewanie silników we wrzecionach elektrycznych było 
zawsze problemem, z którym borykali się technolodzy i operatorzy 
maszyn CNC. Turbina HTS 1501S jest napędzana sprężonym 
powietrzem, którego dodatkowym zadaniem jest chłodzenie  
i smarowanie całego korpusu urządzenia (naolejanie powietrza 
zapewnia stacja uzdatniania AL-0304). Zaletą takiego rozwiązania 
jest utrzymanie wymiarów, nie ma potrzeby ponownego 
kalibrowania i ustawiania parametrów skrawania przy obróbce 
seryjnej, jak to zdarzało się do tej pory. Wysoka temperatura jest 
czynnikiem prowadzącym do problemów z wrzecionem, ponieważ 
ciepło sprawia, że stal się rozszerza. Turbina powietrzna HTS 1501S 
radzi sobie doskonale z tym zjawiskiem; wrzeciono nie rośnie na osi 
Z, a właściwie kurczy się nieznacznie, mniej niż 2µm. Wymiary są 
stałe i stabilne podczas całego procesu obróbki.

Podczas testów wewnętrznych w firmie, eksperci osiągnęli 
głębokość skrawania i posuwy 2-3 razy większe niż rekomendowane 
przez producentów narządzi skrawających, dodatkowo także 
okazało się, że narzędzie ma dłuższą żywotność. Możliwe są duże 
posuwy przy użyciu bardzo małych narzędzi np. Ø 0.1mm.

Poniżej przedstawiam szczegółową charakterystykę obróbki 
jakiej został poddany detal stali o wymiarach 50x50x15 mm 
ulepszony cieplnie do 40 HRC. Do obróbki wykorzystano narzędzie 
skrawające; frez kulowy: R0.2 x 2mm. Mikroskopijne kształty 
osiągnięto w krótszym czasie aniżeli byłoby to możliwe na drążarce 
drutowej. 

Kształt piramidy 
o ostrym wierzchołku 
(Fot. 1.), głębokości 
1,5 mm osiągnięto  
w czasie 1,5 godzinowej 
obróbki, całkowita linia 
skrawania wyniosła 106 
m. Parametry skrawania: 
Ad 0,03 x Rd0,04 f 2000 
Gdzie Ad to głębokość 
osiowa, Rd głębokość 

promieniowa, a f to wskaźnik posuwu maszyny w wykańczającej 
obróbce frezowania. Wskaźnik f2000 mówi nam, że narzędzie 
skrawa materiał z posuwem 2000mm w czasie jednej minuty.

Kształt kieszeniowy, (w centralnym kwadracie znajdują się  
4 szpilki długości 2 mm; jakość zdjęcia umożliwia ich dostrzeżenie,  
Fot. 2.). Czas obróbki 1 godz 20 min, całkowita długość lini 52 m. 

150 000 obrotów/min na 
centrach frezarskich!

Fot. 1
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Parametry skrawania: Ad 
0,01 x Rd 0,01, f 1500

Napis „NSK” 
na wycinku kuli o 
głębokości 1,7 mm (Fot. 
3.). Krzywizna kuli jest 
wypolerowana niemal 
„na lustro”. Czas obróbki 
1,5 godz. Całkowita 
linia skrawania 106 m. 
Parametry Ad 0,01 x Rd 0,01 f 1500.

”Wycinanie” rowków 
o głębokości 2,0 mm 
(Fot. 4.). Czas: 8 minut, 
Parametry: Ad 0,02 
f2000.

Seria HTS 1501S jest 
dostępna ze stożkami 
BT30/40/50, HSK E25/
A63/F63 i uchwytami 
w kształcie cylindra  

o średnicy Ø 20mm do 
łatwego mocowania 
w uchwycie zamiast 
narzędzia

Proszę o kontakt 
jeśli chcieliby Państwo 
dowiedzieć się więcej 
o turbinie HTS 1501S 
lub innych produktach 
japońskiej firmy NSK 
Nakanishi: szlifierkach 
ręcznych z napędzem 
elektrycznym oraz szlifierkach napędzanych powietrzem jak  
i elektrowrzecionach.

Marek Adelski
m.adelski@oberon.pl

Przedstawiciel firmy NAKANISHI w Polsce
OBERON® Robert Dyrda

ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel. 52 354 24 00, fax. 52 354 24 01

www.oberon.pl, www.nakanishi.com.pl

Fot. 4

Fot. 2

Fot. 3

Sonda dotykowa TC62

Fast. Precise. Economic.
High Performance. Blum.

Blum-Novotest s.r.o. | Kraków | Polska
Tel. +48 88 90 10 900 | m.rzeminski@blum-novotest.cz
Production Metrology Made in Germany
www.blum-novotest.com

Wielokierunkowa

Transmisja Radiowa

Pomiar konturu

Seryjna i masowa produkcja

Niezużywalny mechanizm pomiarowy

TC_62_PL_1_2_A4.pdf   1   15.03.2013   11:31:40



Nie masz drążarki?

  Możesz frezować!

Wrzeciona 

Przedstawiciel japońskiej firmy NAKANISHI

OBERON® Robert Dyrda

ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław, tel. 52 35 424 00, fax 52 35 424 01, 
www.nakanishi.com.pl oberon@oberon.pl
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Drążarki drutowe - raport
PRODUCENT Accutex Mitsubishi Electric

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Abplanalp Consulting Sp. z o.o.

PARAMETRY (maszyna) Duża Średnia Mała Duża Średnia Mała

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) zanurzenie zanurzenie zanurzenie zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy ruchomy ruchomy nieruchomy nieruchomy ruchomy

Wymiary maszyny (mm) 4350x3600x2740 2950x2560x2210 2750x2560x2120 5375x5045x2823 2687x3030x2150 2025x2760x2015

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 8500 3500 2500 9000 3500 2700

Pobór mocy (kVA) 13,5 13,5 13,5 23 13,5 13,5

Maksymalny ciężark detalu 
(w natrysku/ w zanurzeniu (kg)) 5000 400 300 4000 1500 500

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1685x990x595 990x560x265 765x535x215 2000x1600x395 1050x820x305 810x700x215

Maksymalna wysokość detalu (mm) 595 265 215 395 305 215

Przesuwy roboczew osiach x,y,z (mm) 1100x650x600 560x360x300 350x250x220 1300x1000x400 600x400x310 400x300x220

Zakres osi u - v (mm) 150x150 100x100 80x80 150x150 150x150 120x120

Dostępne średnice drutu (mm) 0.15-0.33 0.15-0.33 0.15-0.33 0.1 - 0.36 0.1-0.3 01 - 0.3

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard standard standard standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) 10 10 10 10 10 10

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

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) 22.5/100 22.5/100 22.5/80 15/260mm 15/260mm 15/200mm

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 330 330 330 500 500 500

Centralny układ smarowania (standard/opcja) standard standard standard standard standard standard

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Pojemność zbiornika (litry) 2600 1150 850 3200 860 550

Dokładność filtracji (µm) 3 3 3 3 3 3

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 4 2 2 4 filtry 2 filtry 2 filtry

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) standard standard standard 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) 50 50 50 50 50 50

System operacyjny w którym pracuje sterowanie 
(np. DOS, Windows, inne) Windows Windows Windows Windows Windows Windows

Układ sterowania (ilość bitów) 64 64 64 64 64 64

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) enkoder + liniał enkoder + liniał enkoder + liniał enkoder + liniał enkoder + liniał enkoder + liniał

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0.0001 0.00005mm

Minimalna jedostka programowania (µm) 0.1 0.1 0.1 0.0001 0.0001 0.0001

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa kołowa kołowa kołowa/spiralna kołowa/spiralna kołowa/spiralna

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) 64 64 64

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

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

Napę dyskietek (standard/opcja) opcja opcja opcja opcja opcja opcja

Twardy dysk (Gb) 1 1 1 10 10 10

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 ekspolatacyjne (tak-jakie?/nie) tak tak tak tak tak tak

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 90 21 14 180 21 21

ADRES Abplanalp Consulting Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 36, Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Tomasz Piekarniak

TELEFON/FAX 604 750 083

WWW/E-MAIL tp@abplanalp.pl
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Drążarki drutowe - raport
PRODUCENT GF AgieCharmilles (Szwajcaria) FANUC 

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Agie Charmilles Sp. z o.o. APX Technologie

PARAMETRY CUT 400 CUT 300 CUT 20 P ROBOCUT C600iA ROBOCUT C400iA

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) natrysk/zanurzenie natrysk/zanurzenie natrysk/zanurzenie zanurzeniowa zanurzeniowa

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy nieruchomy ruchomy ruchomy ruchomy

Wymiary maszyny (mm) 2670 x 2895 x 2645 2600 x 2540 x 2240 2500 x 2500 x 2200 2440x2740x2160 1930x2210x1960

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 6300 (bez dielektryka) 3300 (bez dielektryka) 3000 (bez dielektryka) 3000 1800

Pobór mocy (kVA) 11 11 9 13 13

Maksymalny ciężark detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 3000 1500 400 1000 [ w zanurzeniu] 500 [ w zanurzeniu]

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1300 x 1000 x 510 1200 x 700 x 400 820 x 680 x 250 1050x820x300 700x600x250

Maksymalna wysokość detalu (mm) 510 400 250 300 [opcja 400] 250

Przesuwy roboczew osiach x,y,z (mm) 800 x 550 x 510 550 x 350 x 400 350 x 250 x 250 600x400x310 370x270x255

Zakres osi u - v (mm) 800 x 550 550 x 350 90 x 90 +/-100 x +/-100 +/-60 x +/-60

Dostępne średnice drutu (mm) 0.33 - 0.20 0.33 - 0.07 0.1 - 0.30 0,1-0,3 0,1-0,3 [0,05 opcja]

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard standard standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) Zależnie od wysokości detalu 10 10

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

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) ±45˚ / 510mm ±45˚ / 400mm ±25˚ / 80mm +/- 45stopni/70 +/- 45stopni/40

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 340 340 300 - -

Centralny układ smarowania (standard/opcja) standard standard standard standard standard

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) nie nie nie - -

Pojemność zbiornika (litry) 1700 1200 600 910 480

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

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 4 szt. / 90m2 4 szt. / 90m2 2 szt. / 45m2 - -

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak tak tak tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) standard standard standard standard standard

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) tak 20l tak 20l tak 20l tak tak

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) Generator cyfrowy 
CleanCut

Generator cyfrowy 
CleanCut

Generator cyfrowy 
IPG-V tranzystorowa tranzystorowa

Maksymalny prąd roboczy (A) 1500 1500 1500 - -

System operacyjny w którym pracuje sterowanie (np. DOS, 
Windows, inne) Windows XP Windows XP Windows XP Windows Windows

Układ sterowania (ilość bitów) 64 64 64 32 32

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) Liniały Optyczne + Enkoder z zabezpieczeniem osi przed kolizją enkoder enkoder

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0,050 µm 0,050 µm 0,050 µm 0,00001 0,00001

Minimalna jedostka programowania (µm) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) obydwie obydwie obydwie liniowa/kołowa liniowa/kołowa

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) 512 512 512 4 MB 4 MB

Komunikacja z siecią komputerową (tak/nie) standard standard standard tak tak

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) standard standard standard standard standard

Napę dyskietek (standard/opcja) USB, Lan, CD-Rom USB, Lan, CD-Rom USB, Lan, CD-Rom - -

Twardy dysk (Gb) 40 40 40 - -

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

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

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

Zaopatrujemy w materiały ekspolatacyjne (tak-jakie?/nie) Bezpośredni oddział w Polsce, prowadzi kompleksową obsługę w zakresie 
części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. tak tak

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 30 30 30 90 90

ADRES al. Krakowska 81, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn APX Technologie 
05-816 Opacz , ul. Centralna 27

OSOBA DO KONTAKTU Dział Sprzedaży Rafał Filipek

TELEFON/FAX 22 326 50 50/22 326 50 99 609 98 98 04; 22 759 62 00

WWW/E-MAIL www.gfac.com/pl/info.pl@pl.gfac.com r.filipek@apx.pl
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Drążarki drutowe - raport
PRODUCENT Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

PARAMETRY (maszyna) (MEWIOS 30) (MEWIOS 20) (MEWIOS 15) mikro (MW-50)

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) natryskowa natryskowa natryskowa zanurzeniowa

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy nieruchomy nieruchomy ruchomy - oś Y

Wymiary maszyny (mm) 1200x1200x2400 1400x1400x1600 1200x1400x1600 700x2000x1800

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 1500 1200 1000 30

Pobór mocy (kVA) 4 4 4 2

Maksymalny ciężar detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 1000 400 200 1

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1200x900 600x500 500x300 100x100

Maksymalna wysokość detalu (mm) 200 180 120 20

Przesuwy robocze w osiach x,y,z (mm) 1000x750x250 400x300x200 300x200x150 50x50x50

Zakres osi u - v (mm) - - - --

Dostępne średnice drutu (mm) 0.2 – 0.3 0.2 – 0.3 0.2 – 0.3 0.05 - 0.1

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) nie nie nie nie 

Czas automatycznego nawlekania (sek.) - - - -

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

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) 20/50; 10/120 20/50; 10/200 20/50; 10/200 -

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 220 220 220 2

Centralny układ smarowania (standard/opcja) nie nie nie nie

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) nie nie nie nie

Pojemność zbiornika (litry) 400 250 200 15

Dokładność filtracji (µm) 2 2 2 2

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 2/32m2 2/32m2 2/32m2 1/20m2

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak tak tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) opcja opcja opcja opcja

Ochrona antykolizyjna (tak/nie) tak tak tak tak

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowy tranzystorowy tranzystorowy tranzystorowy

Maksymalny prąd roboczy (A) 10 10 10 <1

System operacyjny w którym pracuje sterowanie (np. DOS, Windows, inne) DOS DOS DOS Windows XP

Układ sterowania (ilość bitów) 16 16 16 16

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) enkoder enkoder enkoder enkoder

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0.001 0.001 0.001 0.0001

Minimalna jedostka programowania (µm) 1 1 1 1

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa kołowa kołowa kołowa

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) 100 100 100 100

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

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) standard standard standard standard

Napęd dyskietek (standard/opcja) opcja opcja opcja -

Twardy dysk (Gb) 160GB 160GB 160GB 160GB

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

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

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

Zaopatrujemy w materiały ekspolatacyjne (tak-jakie?/nie) nie nie nie nie

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 270 270 270 270

ADRES Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków

OSOBA DO KONTAKTU dr inż. Wacław Mielnicki

TELEFON/FAX tel. 12 6317 230/fax 12 63 39 490

WWW/E-MAIL www.ios.krakow.pl; e-mail: Waclaw.Mielnicki@ios.krakow.pl 
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Drążarki drutowe - raport
PRODUCENT ONA Hiszpania

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Galika Sp. z o.o. 

PARAMETRY ONA AF130 ONA AF35 ONA AF25

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy nieruchomy nieruchomy

Wymiary maszyny (mm) 6200x4330 2715x2600 2325x2205

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 21 000 4 000 3 000

Pobór mocy (kVA) b.d. b.d. b.d.

Maksymalny ciężark detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 10 000 1 500 700

Maksymalny wymiar detalu (mm) 2450x1600x600 1060x750x400 700x650x250

Maksymalna wysokość detalu (mm) 700 400 250

Przesuwy roboczew osiach x,y,z (mm) 2000x1300x700 600x400x400 400x300x250

Zakres osi u - v (mm) 500x500 120x120 120x120

Dostępne średnice drutu (mm) 0,20-0,33 0,10-0,33 0,10-0,33

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) b.d. b.d. b.d.

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

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) ± 30° / 400 mm ± 30° / 87 mm ± 30° / 87 mm

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 450 450 450

Centralny układ smarowania (standard/opcja) standard standard standard

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) tak tak tak

Pojemność zbiornika (litry) 4500 1000 700

Dokładność filtracji (µm) 3 3 3

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) ekologiczny filtr mineralny o min. żywotności 10 tys godz.

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) opcja opcja opcja

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) tak tak tak

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) b.d. b.d. b.d.

Maksymalny prąd roboczy (A) b.d. b.d. b.d.

System operacyjny w którym pracuje sterowanie 
(np. DOS, Windows, inne) Linux Linux Linux

Układ sterowania (ilość bitów) b.d. b.d. b.d.

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) liniały optyczne liniały optyczne liniały optyczne

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0,001mm i  0,001° 0,001mm i  0,001° 0,001mm i  0,001°

Minimalna jedostka programowania (µm) 1 1 1

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa i spiralna kołowa i spiralna kołowa i spiralna

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) RAM 258 Mb RAM 258 Mb RAM 258 Mb

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

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) standard standard standard

Napęd dyskietek (standard/opcja) opcja opcja opcja

Twardy dysk (Gb) RAM 258 Mb RAM 258 Mb RAM 258 Mb

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

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

Możliwość cięcia bez zadania nastawy technologicznej (tak/nie) b.d. b.d. b.d.

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) do uzgodnienia 60 60

ADRES Galika Sp.z o.o.,ul.Spacerowa 12/4, 00-592 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU r.gozdz@galika.pl/j.bilski@galika.pl/k.wasinski@galika.pl

TELEFON/FAX 22 848 24 46

WWW/E-MAIL www.galika.pl/www.galika.com/galika-wars@galika.pl
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Drążarki drutowe - raport
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Drążarki drutowe - raport
PRODUCENT MAKINO

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE MAKINO

PARAMETRY (maszyna) Duża Średnia Mała

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) U86 DUO64 UPV-3

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy ruchomy nieruchomy

Wymiary maszyny (mm) 2932x3445x2600 1975x2815x2250 1855x2625x2050

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 9600 6000 4100

Pobór mocy (kVA) 18 kVA 18 kVA 8 kVA

Maksymalny ciężark detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg) 3000 kg 1200 kg 350 kg

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1220 × 910 mm 910x660 780x590

Maksymalna wysokość detalu (mm) 320(500) mm 400 220

Przesuwy roboczew osiach x,y,z (mm) 800x600x320(500) 650x400x420 370x270x220

Zakres osi u - v (mm) U±101 mm; V±101 mm U±101 mm; V±101 mm U±50 mm; V±50 mm

Dostępne średnice drutu (mm) o0.20, 0.25, 0.30 mm o0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 o0.07, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) 12s 10s 10s

Układ do cięcia pod kątem (tak/nie/opcja) ±15° TAK; ±45° opcja ±15° TAK; ±45° opcja tak

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) ±45° ±45° ±15°

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 350 mm2 / min 200 mm2 / min 

Centralny układ smarowania (standard/opcja) tak tak tak

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) nie nie nie

Pojemność zbiornika (litry) 2150 990 485

Dokładność filtracji (µm) 6 µm 6 µm 3-5 µm

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) filtr papierowy x 4; (6, 8) filtr papierowy x 4 filtr papierowy x 2 (4)

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak dielektryk olejowy

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) standard standard standard

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) nie nie nie

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa

Maksymalny prąd roboczy (A) 30A 30A 30A

System operacyjny w którym pracuje sterowanie (np. DOS, Windows, inne) Windows CE Windows CE Windows CE

Układ sterowania (ilość bitów) 384kB 384kB 384kB

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) enkoder (liniał optyczny) enkoder (liniał optyczny) enkoder (liniał optyczny)

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0,0005 0,0005 0,00005

Minimalna jedostka programowania (µm) 0,1 µm 1 µm 0,1 µm

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa/spiralna kołowa/spiralna kołowa/spiralna

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) nie nie nie

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

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

Napę dyskietek (standard/opcja) - - -

Twardy dysk (Gb) - - -

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

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

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

Zaopatrujemy w materiały ekspolatacyjne (tak-jakie?/nie) tak (prowadniki, filtry, itp.) tak (prowadniki, filtry, itp.) tak (prowadniki, filtry, itp.)

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 8 miesięcy 2-4 miesiące 6 miesięcy

ADRES ul. Osmańczyka 12/112; 01-494 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Daniel Kustrzepa

TELEFON/FAX 664 740 741

WWW/E-MAIL www.makino.eu/d.kustrzepa@makino.eu



System 3R
► Imadła do przekrojów prostokątnych i okrągłych

► Głowice pozwalające tłumić drgania

► Zestawy do ustawiania poza maszyną

OBERON® Robert Dyrda, ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel.: (52) 354 24 23, fax: (52) 354 24 01, 

e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl, www.system3r.com.pl
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Drążarki drutowe - raport
PRODUCENT Sodick Corporation Ltd.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Soditronik

PARAMETRY AQ1200L SL600G + SL400Q

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy ruchomy ruchomy

Wymiary maszyny (mm) 4100 x 3935 1985 x 2965 1905 x 3010

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 14600 5950 6650

Pobór mocy (kVA) 15 13 13

Maksymalny ciężark detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 4000 1000 500

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1600x1200 1050x710 850x756

Maksymalna wysokość detalu (mm) 400 350 250

Przesuwy roboczew osiach x,y,z (mm) 1200x800x400 600x400x350 400x300x250

Zakres osi u - v (mm) 1220x820 150x150 120x120

Dostępne średnice drutu (mm) 0,15-0,33 0,1-0,3 0,1-0,3

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) 11 8 8

Układ do cięcia pod kątem (tak/nie/opcja) Tak Tak Tak

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) ±30°/150 ±25/130 ±25/130

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) - - -

Centralny układ smarowania (standard/opcja) napędy liniowe napędy liniowe napędy liniowe

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) napędy liniowe napędy liniowe napędy liniowe

Pojemność zbiornika (litry) 3000 800 650

Dokładność filtracji (µm) 3-5 3-5 3-5

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

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) Tak Tak Tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) standard standard standard

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) Tak Tak Tak

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowa cyfrowa cyfrowa

Maksymalny prąd roboczy (A) 60 60 40

System operacyjny w którym pracuje sterowanie (np. DOS, Windows, inne) Windows XP ® Windows 7® Windows 7®

Układ sterowania (ilość bitów) 64 64 64

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) liniał optyczny liniał optyczny liniał optyczny

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0,00001 0,00001 0,00001

Minimalna jedostka programowania (µm) 0,00001 0,00001 0,00001

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa/spiralna kołowa/spiralna kołowa/spiralna

Pamięć dostępna dla użytkownika (MB) 40 800 800

Komunikacja z siecią komputerową (tak/nie) Tak Tak Tak

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) Tak Tak Tak

Napę dyskietek (standard/opcja) Pen-Drive Pen-Drive Pen-Drive

Twardy dysk (Gb) Pamięć CF Pamięć CF Pamięć CF

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

Estymacja czasu cięcia przed wykonaniem programu (tak/nie) Tak Tak Tak

Możliwość cięcia bez zadania nastawy technologicznej (tak/nie) Tak Tak Tak

Zaopatrujemy w materiały ekspolatacyjne (tak-jakie?/nie) Tak Tak Tak

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 1-2 1-2 1-2

ADRES Żupnicza 17, 03-821 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Leszek Kowalski

TELEFON/FAX 22-810-02-97/22-810-02-97

WWW/E-MAIL www.soditronik.pl. info@soditronik.pl



® Robert Dyrda, 88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15, tel. 52 354 24 00, fax: 52 354 24 01
oberon@oberon.pl, www.oberon.pl

Stal o wysokiej twardości na formy do tworzyw

® Robert Dyrda, 88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15, tel. 52 354 24 00, fax: 52 354 24 01
oberon@oberon.pl, www.oberon.pl

Stal o wysokiej twardości na formy do tworzyw

OBERON® Robert Dyrda, ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław, 52 354 24 00, oberon@oberon.pl



ZAP BP - 
warto z nami współpracować

Mamy rok 2013. Firma ZAP-BP - funkcjonuje na ryn-
ku już blisko 30 lat jako polski producent drążarek elek-
troerozyjnych drutowych i wgłębnych, ale także wier-
tarek elektroerozyjnych, urządzeń do obróbki ściernej 
strumieniowej (piaskarki), zaworów elektromagne-
tycznych i automatyki dla techniki odpylania.

Produkcja oferowanych maszyn adresowana jest przede wszyst-
kim do wąskiego kręgu odbiorców, którymi są z reguły nieduże zakłady 
produkcyjne, narzędziownie, uczelnie oraz osoby indywidualne. Bardzo 
często zdarza się, że ZAP-BP podejmuje się wykonania urządzeń jednost-
kowych o specjalnych parametrach deklarowanych przez zleceniodawcę. 
Pozwala na to specyficzna forma organizacji zakładu oraz duża spraw-
ność zespołu projektowego. Warunkami ograniczającymi w takim przy-
padku są: - możliwości wytwórcze, ramy czasowe realizacji zamówienia 
i cena.

Firma stara się zapewnić stabilną obsługę serwisową sprzedanych 
urządzeń, niezależnie od ich wieku i czasu eksploatacji.

W nawiązaniu do tematu bieżącego numeru Forum Narzędziowego 
OBERON, to jest: raport - wycinarki drutowe, chciałbym przedstawić czy-
telnikowi kilka przykładowych założeń, które stawia przed sobą zespół 
ZAP-BP w procesie projektowania takich urządzeń:
▪ podstawowym celem jest zbudowanie urządzenia optymalnego dla 

potencjalnego odbiorcy. W naszym przypadku musi ono charakte-
ryzować się możliwie wysoką funkcjonalnością, nieskomplikowaną 
budową i niską ceną. Uwzględniając fakt, że wielu klientów posia-
da więcej niż jedną maszynę naszej produkcji, ważnym czynnikiem 
staje się też kompatybilność sterowań, sposobów mocowania detalu 
czy zamienność podzespołów szybko-zużywających się. Urządzenie 
musi ponadto pobierać minimum energii przy określonej wydajności 
i efekcie obróbki tak, aby konsekwencją było obniżenie kosztów eks-
ploatacji.

▪ ważnym problemem rozstrzyganym na etapie konstruowania ma-
szyny jest stwarzanie perspektyw jej przyszłej modernizacji, a w przy-
padku układów sterowania dążenie do kompatybilności ze starszymi 
rozwiązaniami mechanicznymi.

▪ dążenie do obniżania ogólnych kosztów eksploatacji poprzez wpro-
wadzanie podzespołów realizujących wybraną funkcję, wspólną dla 
wielu urządzeń np.:

▪ w celu obsługi programowej wielu maszyn można zastosować jedno 

wspólne stanowisko programowania. Wszystkie maszyny w takim 
przypadku mogą być wyposażane w zdecydowanie tańsze sterow-
niki nadzorujące ich pracą.
Opcjonalnie stosowany może być wariant instalacji programatora 

CAD/CAM w jednej z maszyn zwanej „Master” i podłączenie do niego 
pozostałych, wyposażonych j.w. w tańsze sterowniki. W tym przypadku 
w dowolnym momencie czasowym odbywa się nadzór pracy urządzenia 
„Master” i jednocześnie występuje dostępność pracy w programie CAD/
CAM i transmisji przygotowanych kodów do pozostałych maszyn.
▪ w procesie wycinania elektroerozyjnego-drutowego występuje po-

trzeba ciągłego uzupełniania zużytej wody w zbiornikach roboczych 
poszczególnych maszyn. W takiej sytuacji można zainstalować sta-
nowisko uzdatniania wody, które umożliwia automatyczne uzupeł-
nianie i kontrolę jej poziomu we wszystkich zainstalowanych drutów-
kach jednocześnie.

▪ ważny element maszyn to stół i uchwyty, w których mocuje się obra-
biane detale. Są one tak projektowane, aby mogły być zastosowane 
w różnych typach maszyn i umożliwiały maksymalne skracanie czasu 
przygotowania urządzenia do pracy.
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ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ B.P.
26-200 KOŃSKIE, ul. Młyńska 16, tel. (41)372-79-29, 372-74-75; 99-300 KUTNO, Kuczków 13, tel. (24)253-74-46

www.zapbp.com.pl, e-mail: zapbp@plocman.pl
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Drążarki drutowe - raport
PRODUCENT Zakład Automatyki Przemysłowej BP 

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Zakład Automatyki Przemysłowej BP 

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) BP800dK BP09d BP95d 

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy nieruchomy ruchomy 

Wymiary maszyny (mm) 1450x1200x1800 800x1000x1800 800x800x1200 

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 800 500 360 

Pobór mocy (kVA) 2kW 2kW 1.5kW 

Maksymalny ciężar detalu (w natrysku/w zanurzeniu kg) 200 150 50 

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1000x400x250 700x350x160  500x350x120

Maksymalna wysokość detalu (mm) 250 200 120 

Przesuwy robocze w osiach x,y,z (mm) 700x240x190 300x180 300x180 

Zakres osi u - v (mm) 100x100 300x180 brak 

Dostępne średnice drutu (mm) 0.1 – 0.25 0.1 – 0.25  0.1 – 0.25  

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) opcja opcja brak 

Czas automatycznego nawlekania (sek.) 20  20 - 

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

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) +/-25 +/-25  - 

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 50 50  50

Centralny układ smarowania (standard/opcja)  nie nie  nie

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) nie  nie nie 

Pojemność zbiornika (litry) 180  180  180

Dokładność filtracji (µm) 5  5  5

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 5.5m2 5.5m2  5.5m2  

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) opcja opcja opcja 

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja)  opcja opcja  opcja

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie)  nie nie nie 

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowa tranzystorowa  tranzystorowa  

Maksymalny prąd roboczy (A) 6A  6A 6A 

System operacyjny w którym pracuje sterowanie (np. DOS, Windows, inne) Windows/inne Windows/inne Winows/inne 

Układ sterowania (ilość bitów) 8 8  8

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) - - -

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) +/-0.02 +/-0.02  +/-0.02 

Minimalna jedostka programowania (µm) 5 5 5

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa kołowa kołowa 

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) do uzgodnienia do uzgodnienia  do uzgodnienia  

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

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) brak brak brak 

Napęd dyskietek (standard/opcja) standard standard opcja 

Twardy dysk (Gb) do uzgodnienia  do uzgodnienia  do uzgodnienia  

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

Estymacja czasu cięcia przed wykonaniem programu (tak/nie) opcja opcja  opcja  

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

Zaopatrujemy w materiały ekspolatacyjne (tak-jakie?/nie) tak
Filtry, uszczelki, prowadniki drutu, rolki prowadzące, węże segmentowe i inne

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) do 60 do 30 do 30  

ADRES 26-200 Końskie ul. Młyńska 16,  99-300 Kutno Kuczków 13

OSOBA DO KONTAKTU Paweł Poterała 

TELEFON/FAX 24 254 63 66/24 253 74 46, 41 372 74 75/41 372 79 29

WWW/E-MAIL www.zapbp.com.pl, zapbp@plocman.pl
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■ Materiał drążony

Podstawowym wyznacznikiem tego, czy drążenie w materiale bę-
dzie przebiegać szybko czy też wolno, są jego własności termiczne. 
W związku z tym, temperatura topnienia danego materiału odgrywa 
niebagatelną rolę, w momencie decyzji na który z gatunków grafi-
tu, o jakiej gradacji, zdecydować się podczas obróbki EDM. Poniższa 
tabela przedstawia poziomy topnienia pospolitych metali, w których 
najczęstsze zastosowanie ma proces elektrodrążenia. Na szczególną 
uwagę zasługuje węglik spiekany, jeden z najbardziej problematycz-
nych w obróbce materiałów.

■ Stal narzędziowa

Zastosowań tego materiału jest bardzo wiele, niemniej do głów-
nych zaliczyć można tłoczniki, wykrojniki, stemple, matryce, formy 
rozdmuchowe do przetwórstwa tworzyw sztucznych, formy odlewni-
cze, głowice wywijające, tulejki wiertarskie itp.

Typowa analiza

■ Stal nierdzewna

W przemyśle lotniczym używana między innymi na części takie jak 
sprężarki i kompresory.

Typowa analiza

■ Stopy tytanu

Znajdują zastosowanie w produkcji części samolotów z silnikami 

odrzutowymi, zbiorników ciśnieniowych, niektórych części rakiet oraz 
produkcji elementów statków morskich, jak i elementów w których za-
chodzą procesy chemiczne.

Typowa analiza

■ Inconel (stop żaroodporny)

Używany do pracy w wysokich temperaturach, w elementach wy-
magających wysokiej wytrzymałości oraz odporności na korozję. Sto-
sowany do produkcji silników odrzutowych jak i matryc do wyciskania.

Typowa analiza

Czynniki wpływające na właściwe użycie 
grafitu przy procesach EDM

Każde zastosowanie grafitu wiążę się z koniecznością doboru odpowiedniego gatunku do pracy, którą 
mamy do wykonania. Wszystkie czynniki, takie jak materiał w którym będziemy dokonywać drążenia, roz-
miar szczeliny, kształt elektrody oraz powierzchnia końcowa, są bardzo ważne, lecz osiągnięcie pożąda-
nych efektów w głównej mierze zależeć będzie od właściwie przygotowanej elektrody i dopasowania od-
powiedniego materiału drążonego.

Typ materiału
Punkt Topnienia

° C ° F
Stal narzędziowa 1500 2732
Stal nierdzewna 1482-1532 2700-2790

Tytan 1649 3000
Inconel 1260-1336 2300-2437

Węglik spiekany 3360 6054
Aluminium 582-649 1080-1200

Węgiel 1,45 %
Mangan 0,65 %
Krzem 1,00 %

Molibden 0,25 %
Żelazo zróżnicowana

Węgiel 0,15 % max
Mangan 1,00 % max
Krzem 1,00 % max
Chrom 11,5 – 13,5 % max
Fosfor 0,040 % max
Żelazo zróżnicowana

Tytan 90 %
Aluminium 6 %

Wanad 4 % 

Węgiel 0,08 %
Mangan 0,35 %

Nikiel 50-55 %
Chrom 17-21 %

Niob oraz Tantal 4,75-5,5 %
Molibden 2,8-3,3 %

Kobalt 1,0 %
Tytan 0,65-1,15 %

Aluminium 0,2-0,8 %

Krzem 0,35 %

Miedź 0,3 %

Siarka 0,015 %

Fosfor 0,015 %

Bor 0,006 % 

Żelazo zróżnicowana
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■ Węglik spiekany

Znaczne zastosowanie przy produkcji matryc do kształtowania 
metalu oraz stempli.

Typowa analiza

■ Aluminium

Idealne przy produkcji prototypów form.

Typowa analiza

■ Materiał drążony/Dobór gatunku grafitu

Poniższa tabela obrazuje, który gatunek grafitu najlepiej sprawdzi 
się podczas drążenia w różnych typach metali. Można ją potraktować 
jako ogólną poradę dla narzędziowców, dotyczącą doboru gatunku, 
do nieraz specyficznej pracy jaką mają oni do wykonania. Tabela kom-
pensuje gatunki grafitu i odpowiada na pytanie jaki rodzaj obróbki jest 
wskazany przy danej gradacji ziarna.

Klasyfikacja grafitów

Legenda: Z-obróbka zgrubna ; W-obróbka wykańczająca

* - oznacza możliwość użycia grafitu impregnowanego miedzią  
ELLOR+20C

■ Materiał drążony/Polaryzacja elektrody

Poniższa tabela jest pomocna w doborze polaryzacji, przy różnych 
materiałach w których dokonywany będzie proces EDM. W niektórych 
z nich możliwa jest obróbka wykorzystująca oba rodzaje polaryzacji. 
W zależności od rodzaju zastosowanej polaryzacji rezultaty drążenia 
będą się różnić.

* Negatywna polaryzacja ma zastosowanie w przypadku, gdy priory-
tetem jest maksymalna szybkość obróbki

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zastosowanej polary-
zacji, jak i konkretnych wartości zużycia elektrody, szybkości drążenia 
jak i osiąganej jakości powierzchni otrzymają Państwo kontaktując się 
z naszym biurem – posiadamy wiedzę praktyczną, jak i teoretyczną  
w zakresie stosowanych prądów, oraz innych parametrów drążenia. 
Jako jedyna firma w Polsce, OBERON Robert Dyrda oferuje wsparcie 
techniczne w zakresie używania grafitów.

Dodatkowe informacje o materiałach trudnoobrabialnych

■ Węglik spiekany

Aby uniknąć uszkodzenia materiału, wartość 15A przyjmuje się 
jako maksymalną dopuszczalną wartość, z którą można rozpoczynać 
drążenie.

■ Stopy miedzi

Wskazane jest używanie negatywnej polaryzacji elektrody, pomi-
mo tego szybkość drążenia nie będzie zbyt wysoka, a zużycie elektro-
dy dość duże.

■ Aluminium

Pomimo stosunkowo łatwej obróbki tego materiału, uzyskanie do-
brej końcowej jakości powierzchni nie jest łatwe do osiągnięcia.

Elektrody grafitowe

■ Rozmiar

Zdarza się i tak, że elektroda grafitowa, którą narzędziownia ma 
do wykonania przekracza dostępny rozmiar jaki producent jest w sta-
nie dostarczyć. Istnieje natomiast wiele metod, w jaki sposób można 
poradzić sobie z uzyskaniem żądanych kształtów elektrod. Niektóre 
części, bądź też całe elektrody mogą być klejone i łączone za pomocą 
miedzianych przewodów. Do tego celu najlepiej zastosować kleje cy-
janoakrylowe, poleca się między innymi klej o oznaczeniu Loctite 495, 
Loctite 601 lub 641. Z informacji uzyskanych od naszych klientów wia-
domo jednak, że pierwszy z wymienionych gwarantuje osiągnięcie naj-
lepszych rezultatów.

■ Kształt

Gatunek grafitu powinien być dobierany w zależności od stop-
nia skomplikowania samej elektrody. Im więcej szczegółowych detali 
w niej zawartych, tym grafit o drobniejszym ziarnie powinien zostać 
użyty. Do bardzo drobnych elektrod z dużą ilością detali, gdzie do-
kładność jest bardzo ważna, rekomenduje się używanie grafitów  

Kobalt 5,8 %
Węglik spiekany zróżnicowana

Mangan 0,8-1,2 %
Krzem 0,4-0,8 %
Chrom 0,15-0,35 %
Miedź 0,15-0,40 %

Aluminium zróżnicowana

Materiał ELLOR DS4
ELLOR+50
ELLOR+40
ELLOR+30

ELLOR+25
ELLOR+20

ELLOR+18

Stal narzędziowa W Z , W* Z , W Z , W

Stal nierdzewna W Z , W* Z , W Z

Aluminium W Z , W Z

Tytan W Z , W Z

Węglik Z* , W* Z* , W*

Metale szlachetne W Z* , W* Z

Miedź Z* , W* Z* , W*

Materiał Zgrubna Wykańczająca
Stal narzędziowa + * ±
Stal nierdzewna + * ±
Aluminium ± ±
Tytan - -
Węglik - -
Miedź - -
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o wielkości ziarna nie przekraczającej 5 mikronów. Dzięki temu drąże-
nie przebiegnie szybko, zużycie elektrody będzie niskie, a jakość wy-
drążonej powierzchni zadowalająca.

■ Maksymalna wartość natężenia prądu elektrody

Podczas doboru odpowiedniego prądu drążenia ogromne zna-
czenie ma rozmiar i kształt elektrody. Wartością standardową i bez-
pieczną jest 8A/cm2. Nadmierna wartość natężenia powodować może 
natomiast niestabilność pracy maszyny jak i powstanie wyładowań 

łukowych, co z kolei przyczynić się może do powstania narośli cząstek 
stali na samej elektrodzie. Sytuacja ta na pewno nieraz spędzała sen  
z powiek wielu narzędziowcom. Trzeba także pamiętać o tym, że prze-
kroczenie maksymalnej wartości natężenia prądu może powodować 
uszkodzenie elektrody. Przy określeniu maksymalnej wartości natęże-
nia pomocne okazuje się użycie wzoru: 

Ip (max) = obszar elektrody (cm2) x 8 (amper / cm2)

■ Obróbka elektrod

Istnieje liczna gama metod za pomocą których obrabia się elek-
trody grafitowe. Wśród nich znaleźć można sposoby obróbki takie jak 
cięcie na drucie, obróbka na maszynach CNC, frezarkach konwencjo-
nalnych, szlifowanie oraz toczenie. Grafit na szczęście jest materiałem 
na tyle łatwym w obróbce, że każda metoda obróbki skrawaniem jest 
możliwa do zastosowania. Najważniejszym aspektem podczas wybo-
ru metody obróbki jest oczywiście kształt elektrody, oraz jej rozmiar.  
W zależności od tych czynników powinniśmy dobierać sposób w jaki 
grafit będzie obrabiany.

Pozdrawiam

Dawid Hulisz

d.hulisz@oberon.pl

tel. kom. 693 371 241

Grafity Ellor
Doskonale nadają się do frezowania!

OBERON® Robert Dyrda, przedstawiciel firmy MERSEN
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław, tel. 52 354 24 00, fax 52 354 24 01

www.oberon.pl, oberon@oberon.pl
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Wszechstronne zastosowanie
Tendo E compact wyznacza kompletnie nowe standardy. Wyjątkowe wartości przenoszenia momentu obrotowego, zdolność do tłumienia drgań, 

stabilność oraz wzorcowe bicie czynią oprawkę TENDO E compact doskonałym narzędziem precyzyjnej i szybkiej obróbki skrawaniem. Oprawka 
sprawdza się nawet w przypadku skrajnie ciężkiej obróbki zgrubnej.

■ Obróbka objętościowa – frezowanie - Fot. 1.

TENDO E compact jest pierwszą hydrauliczną oprawką 
narzędziową nadającą się zarówno do precyzyjnej obróbki 
wykończeniowej, jak i do ciężkiej obróbki zgrubnej.

■ Rozwiercanie Fot. 2.

Podczas rozwiercania znakomite tłumienie drgań za-
pewnia wysoką jakość obrabianej powierzchni, a małe bicie 
– zachowanie dokładnych wymiarów.

TENDO E compact
Najsilniejsza hydrauliczna oprawka narzędziowa na rynku  

z szeroką gamą przyłączy BT, SK i HSK-A!

Na początku 2013r. firma SCHUNK rozszerzyła portfolio niezwykle popularnych oprawek hydraulicznych TENDO E compact o nowe 
przyłącza. Obecnie oprawki TENDO E compact dostępne są w następujących konfiguracjach:

       
HSK-A63/ HSK-A100           SK40/ BT30*/BT40 / SK50/ BT50

* podawanie chłodziwa dla BT30 zgodnie z DIN 69871 AD

Stożek 
Wrzeciona ID D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 X G
HSK-A63 0206404 12.0 42.00 52.50 32.00 80.00 46.00 10.00 34.00 4.50 31.00 54.00 34.00 M8X1
SK40 0206414 12.0 42.00 - 32.00 50.00 46.00 10.00 - 4.50 31.00 31.00 4.00 M8X1
SK50 0206424 12.0 42.00 - 32.00 50.00 46.00 10.00 - 4.50 31.00 31.00 4.00 M8X1
BT30* 0206554 12.0 42.00 - 32.00 69.00 46.00 10.00 - 4.50 31.00 47.00 23.00 M8X1
BT40 0206434 12.0 42.00 - 32.00 58.00 46.00 10.00 - 4.50 31.00 31.00 12.00 M8X1
BT50 0206444 12.0 42.00 - 32.00 69.00 46.00 10.00 - 4.50 31.00 31.00 23.00 M8X1

HSK-A63 0206406 20.0 52.50 - 38.00 80.00 51.00 10.00 - 5.00 37.00 54.00 29.00 M8X1
HSK-A100 0206566 20.0 52.50 - 38.00 90.00 51.00 10.00 - 5.00 37.00 61.05 39.00 M8X1
SK40 0206416 20.0 49.25 - 38.00 64.50 51.00 10.00 - 5.00 37.00 45.50 13.50 M8X1
SK50 0206426 20.0 49.25 - 38.00 64.50 51.00 10.00 - 5.00 37.00 45.50 13.50 M8X1
BT30* 0206556 20.0 42.00 - 38.00 90.00 51.00 10.00 - 5.00 37.00 47.00 39.00 M8X1
BT40 0206436 20.0 49.25 - 38.00 72.50 51.00 10.00 - 5.00 37.00 45.50 21.50 M8X1
BT50 0206446 20.0 49.25 - 38.00 83.50 51.00 10.00 - 5.00 37.00 45.50 32.50 M8X1

HSK-A100 0206568 32.0 72.00 - 58.50 100.00 61.00 10.00 - 6.00 44.00 71.05 39.00 M8X1
SK50 0206428 32.0 72.00 - 58.50 81.00 61.00 10.00 - 6.00 44.00 62.00 20.00 M8X1
BT50 0206448 32.0 72.00 - 58.50 90.00 61.00 10.00 - 6.00 44.00 52.00 29.00 M8X1

Fot. 1. Obróbka objętościowa - frezowanie Fot. 2. Rozwiercanie
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■ Wiercenie - Fot. 3.
Wiercenie to jedno z ważniejszych zasto-

sowań serii TENDO. Tłumienie drgań i bicie pro-
mieniowe < 0,003 mm stanowią silny argument 
przemawiający za stosowaniem TENDO E com-
pact.

■ Pogłębianie/fazowanie - Fot. 4.
Wysoka jakość osiągana przy pogłębianiu 

i fazowaniu jest wynikiem precyzji i niskie-
go bicia promieniowego – oba te warunki  
spełnia TENDO E compact!

■ Gwintowanie - Fot. 5.
Duży moment obrotowy (do 900 Nm przy 

Ø 20 mm) i dobre tłumienie drgań predesty-
nują TENDO E compact do zadań gwintowania 
przy pracy osiowej, a zwłaszcza przy frezowa-
niu gwintu.

Fot. 3. Wiercenie Fot. 4. Pogłębianie/fazowanie Fot. 5. Gwintowanie

TENDO E compact- porównanie z innymi systemami

UWAGA: W związku z dużym zainteresowaniem naszą akcją promocyjną na zestaw startowy Tendo E compact wraz z kluczem i kompletem 
tulei redukcyjnych, przedłużamy jej trwanie do końca sierpnia 2013 roku. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pl.schunk.com!

Cechy TENDO E compact Oprawka zaciskowa 
ER Weldon Oprawka 

termokurczliwa
Bicie promieniowe
• Stałe warunki skrawania
• Wpływ na tłumienie drgań i wyważenie
• Redukcja kosztów

++
0,003 mm

(przy wysięgu narzędzia 
2,5xD)

-
0,01-0,02 mm

-
0,01-0,02 mm

+
0,003 mm

(mierzone w otworze)

Pewność procesu
• Stałe bicie promieniowe

++ - - -

Przenoszony moment obrotowy przy Ø 20 mm
• Najwydajniejsza obróbka zgrubna
• Pewność procesu

++
do 900 Nm

O
220 Nm

++
połączenie kształtowe

+
420 Nm

Sztywność promieniowa
• Wysoka dokładność kształtu detalu przy intensywnej obróbce
• Mniejsze nakłady na obróbkę wykończeniową

++ - ++ -

Tłumienie
• Wydłużenie żywotności narzędzia
• Ochrona wrzeciona maszyny
• Mniejsze nakłady na obróbkę wykończeniową
• Jakość powierzchni obrabianej

++ O - -

Elastyczność mocowania przez tuleje redukcyjne
• Poszerzony zakres zastosowania
• Redukcja kosztów
• Wyższa siła mocowania przy posiadanym trzpieniu
• Chłodzenie kurtynowe

++ ++
(tuleje zaciskowe) - -

Mocowanie wszystkich typów trzpieni 
(Weldon, Whistle Notch,...) ++ ++ - -

Łatwość obsługi
• Bez potrzeby szkolenia
• Zapobieganie niewłaściwemu mocowaniu
• Niskie koszty przezbrojenia

++ + + -

Odporność na zanieczyszczenia
• Brak konieczności konserwacji
• Mniejsze koszty

++ - + -

Dokładne ustawienie długości narzędzia ++ - - -

Konieczność zastosowania urządzeń peryferyjnych 
(pod względem kosztów)

++
(klucz sześciokątny)

O
(klucz hakowy 

+ blok montażowy)

O
(klucz sześciokątny 
+ blok montażowy)

-
(urządzenie indukcyjne)

++ bardzo dobrze, + dobrze, o neutralnie, - źle

POLSKI ODDZIAŁ:
SCHUNK Intec Sp. zo.o., ul.Puławska 40A, 05-500 Piaseczno
tel.227262500; fax227262525
info@pl.schunk.com, www.pl.schunk.com

SCHUNK GmbHCo.KG
Spann-und Greiftechnik
Bahnhofstr. 106-134, D-74348 LauffenamNeckar
www.schunk.de
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Firma OPEN MIND, producent oprogramowania hyperMILL, stwo-
rzyła nowy system CAD. System hyperCAD-S został specjalnie zapro-
jektowany na potrzeby technologów, programistów i użytkowników 
systemów CAM.

Głównym celem, jaki architekci CAD chcieli osiągnąć, tworząc 
nowy system, było stworzenie niezawodnego i optymalnego systemu 
CAD dla CAM, który dzięki swoim unikanym funkcjom w znaczny spo-
sób usprawni prace podczas tworzenia programów na maszyny CNC.  
System oparty jest na zupełnie nowym jądrze.

Szybkość i niezawodność działania.

Programiści skupili się przede wszystkim na szybkości i niezawod-
ności oprogramowania. System hyperCAD-S, dzięki swojej architekturze 
ma bardzo krótki czas uruchomienia. Dzięki temu każdy dokument może 
być bardzo szybko otworzony. W przypadku, gdy użytkownik pracuje na 
kilku otwartych dokumentach jednocześnie, każdy z nich działa oddziel-
nie i nie są w żaden sposób powiązane (każdy dokument uruchamiany 
jest w osobnej aplikacji).

Elastyczność i przejrzystość interfejsu.

W przypadku konieczności pracy na kilku aplikacjach jednocześnie, 
użytkownicy często napotykają problem z rozmieszczeniem narzędzi na 

ekranie monitora (z reguły wszystkie paski narzędziowe muszą znajdo-
wać się w obrębie okna programu w którym pracujemy). W hyperCAD-S 
istnieje możliwość „wyciągnięcia” pasków narzędzi poza okno programu 
i umieszczenie go np. na drugim monitorze. Funkcjonalność ta daje moż-
liwość stworzenia własnego, optymalnego rozmieszczenia narzędzi na 
ekranach monitorów.

Filtracja wyświetlanych elementów.

W hyperCAD-S istnieje szeroka możliwość filtrowania wyświetla-
nych oraz zaznaczanych obiektów. Poprzez wybór opcji np. „krzywe”, 
użytkownik może wyświetlać tylko krzywe na ekranie edycyjnym, lub 
np. tylko elementy powierzchniowe lub bryłowe. Jest to szczególnie 
ważna funkcjonalność w przypadku gdy musimy wgrać większą ilość 
konturów leżących na modelu. Możemy też włączać lub wyłączać ele-
menty posiadające daną cechę materiałową, lub elementy które mają 
przypisany określony kolor w systemie RGB (np. wyświetlanie otworów 
tolerowanych). Użytkownik może tworzyć także swoje reguły filtrów. 
Dzięki temu może wyświetlić na ekranie monitora elementy o ściśle 
określonych warunkach geometrycznych (np. otwory o określonej śred-
nicy).

System hyperCAD-S jest ukierunkowany na wsparcie systemu CAM 
– hyperMILL. Dzięki nowoczesnym narzędziom programista jest w sta-
nie skrócić czas przygotowania programu obróbczego, a co za tym idzie, 
zmniejszyć koszty oraz zwiększyć niezawodność procesu technologicz-
nego obróbki skrawaniem.

Evatronix S.A.
ul. Przybyły 2, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 499 59 14, fax 33 499 59 18

cam@evatronix.com.pl, www.hypermill.com.pl

hyperCAD-S
nowy system CAD 
tworzony specjalnie 
dla hyperMILL



Kompletne rozwiązanie CAM
Pakiet obróbki wirników i moduł 
tokarsko-frezarski
Jeden interfejs użytkownika
W pełni automatyczne unikanie kolizji
www.hypermill.pl

■

■

■

■

ŁATWE PROGRAMOWANIE.
NIEZAWODNE I BEZPIECZNE 
PROCESY PRODUKCJI 

EVATRONIX S.A. 
Tel.: +33 499 59 14
E-Mail:  cam@evatronix.com.pl 
www.evatronix.com.pl
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Urządzenia pomiarowe - raport

Firma Miasto www

Pomiar wielkości geometrycznych Badania materiałowe
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BLUM- NOVOTEST Kraków www.blum-novotest.pl ■ ■ ■ ■

FARO Technologies Polska Wrocław www.faro.com/pl ■ ■ ■ ■ ■ ■

ISOTEK Sp. z o.o. Poznań www.isotek.com.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ITA Sp. z o.o. S.K.A. Poznań www.ita-polska.com.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Instytut Zaawansowanych 
Technologii Wytwarzania 

(IZTW)
Kraków www.ios.krakow.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OBERON 3D Warszawa 
Katowice www.oberon3d.pl ■ ■ ■

OBERON SP Z O.O. Warszawa www.oberon.com.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PCB Service Sp. z o.o. Gdańsk www.pcb.com.pl ■ ■

Precoptic Co. Warszawa www.precoptic.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SMARTTECH Sp. z o.o.
Oddziały: Warszawa 
Łomianki, Katowice, 
Wrocław, Gdańsk

www.skaner3d.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Struers Sp. z o.o. Kraków www.struers.com ■ ■ ■ ■

WASPOL BAIRD Chorzów waspol@waspol.com.pl ■ ■

ZOLLER Polska Sp. z o.o. Poznań www.zoller.com.pl ■

ZUT w Szczecinie
Instytut Technologii Mechanicznej Szczecin www.itm.zut.edu.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Firma Miasto www

Pomiar wielkości geometrycznych Badania materiałowe
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BLUM- NOVOTEST Kraków www.blum-novotest.pl ■ ■ ■ ■

FARO Technologies Polska Wrocław www.faro.com/pl ■ ■ ■ ■ ■ ■

ISOTEK Sp. z o.o. Poznań www.isotek.com.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ITA Sp. z o.o. S.K.A. Poznań www.ita-polska.com.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Instytut Zaawansowanych 
Technologii Wytwarzania 

(IZTW)
Kraków www.ios.krakow.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OBERON 3D Warszawa 
Katowice www.oberon3d.pl ■ ■ ■

OBERON SP Z O.O. Warszawa www.oberon.com.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PCB Service Sp. z o.o. Gdańsk www.pcb.com.pl ■ ■

Precoptic Co. Warszawa www.precoptic.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SMARTTECH Sp. z o.o.
Oddziały: Warszawa 
Łomianki, Katowice, 
Wrocław, Gdańsk

www.skaner3d.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Struers Sp. z o.o. Kraków www.struers.com ■ ■ ■ ■

WASPOL BAIRD Chorzów waspol@waspol.com.pl ■ ■

ZOLLER Polska Sp. z o.o. Poznań www.zoller.com.pl ■

ZUT w Szczecinie
Instytut Technologii Mechanicznej Szczecin www.itm.zut.edu.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Aluminium na formy 
wtryskowe i rozdmuchowe

Hurtownia stali narzędziowej, aluminium, metali kolorowych

OBERON® Robert Dyrda
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław, tel. 52 35 424 00, fax 52 35 424 01, www.oberon.pl, oberon@oberon.pl



 

Używane elektrodrążarki erozyjne EDM 
oraz frezarki

MAC TEC e.K. • Dahlienweg 8 • D - 56281 Emmelshausen
Tel.: +49 - (0) 67 47 - 94 8001 • Fax.: +49 - (0) 67 47 - 94 8002
E-Mail: schwarz@mac-tec.de • Internet: www.mac-tec.de

•	Firma MAC - TEC zajmuje się 
sprzedażą używanych elektrodrążarek 
erozyjnych od ponad 15 lat.

•	Nasza oferta obejmuje: wycinarki 
drutowe, elektrodrążarki wgłębne oraz 
maszyny do otworów jak również 
centra obróbcze, frezarki i HSC maszyny.

•	Zajmujemy się również kupnem nowych maszyn.

www.mac-tec.de

Charmilles Robofil 440CC
Sodick AQ 750 L

Charmilles HD 8

Fanuc Alpha 0C

Sodick AQ 35 L Mikron XSM 600 U

LaserControl NT

Pomiar Długości 

No. 1 World Wide. 
High Performance. Blum.

Pomiar Średnicy

Detekcja złamania

Technologia NT

RunoutControl

Kontrola profilu

MicroWearControl

Blum-Novotest s.r.o. | Kraków | Polska
Tel. +48 88 90 10 900 | m.rzeminski@blum-novotest.cz
Production Metrology Made in Germany
www.blum-novotest.com
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Miejsce 
na Twoją 
reklamę!



www.toolex.pl

Zapraszamy do udziału w rekordowej edycji!

Specjalistyczne targi dla branży AUTOMOTIVE

1 – 3 października 2013

TOOLEX

.         .   
th     6. Międzynarodowe 

Targi Obrabiarek, Narzędzi  
i Technologii Obróbki

Sosnowi c kontakt: Agnieszka Cieślik 
tel. 32 78 87 541 , fax 32 78 87 522
kom. 510 031 475
e-mail: agnieszka.cieslik@exposilesia.pl

tereny targowe: Expo Silesia
Centrum Targowo-Konferencyjne
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

SaLOn WIRTOTECHnOLOGIa  
 

ponownie podczas Targów TOOLEX – metody i narzędzia do wirtualizacji procesów, 
CAD/CAM/CAE, rapid prototyping, metrologia przemysłowa

Expo Silesia zaprasza na premierowe  
Targi Techniki Laserowej LASERexpo: 5-6 listopada 2013 r.



F
N

NUMER 03-04 (60/61) 2013 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

41

HARTFORD Mirage HEP 2150
Centrum bramowe dedykowane wysoko wydajnej produkcji 

… ROBODRILL α - D21LiA5
Sterowane numerycznie KOMPAKTOWE pionowe centrum obróbkowe

Połączenie szybkości i wydajności obróbki z precyzyjnością i niezawodno-
ścią.

Wyposażenie frezarki w płynnie sterowaną czwartą oś Z ze stołem podzia-
łowym firmy FANUC, model DDR260iB, zwiększa zdolności produkcyjne urzą-
dzenia. Zastosowany w stole podziałowym silnik momentowy umożliwia pracę 
z obrotami do 200 obr/min (Czas indeksacji o 90o wynosi 0,3 sekundy).

Zastosowanie technologii Al oraz napędów serii αi znacznie poprawia jakość 
każdej obróbki w przeprowadzanych operacjach począwszy od wiercenia, przez 
gwintowanie i frezowanie, aż do szybkościowej obróbki kształtowej.

Konstrukcja bramy o zwiększonej wysokości belki daje możliwość szerokiego 
rozstawienia prowadnic, przez co zapewnia wysoką sztywność całej maszyny.

Powiększone prowadnice toczne w osiach X i Y oraz ślizgowe w osi Z gwaran-
tują znakomitą wydajność cięcia przy wysokiej prędkości posuwu. 

Skrócenie czasu obróbki do 46% umożliwia wzrost poziomu produkcji nawet 
7,3 krotnie! (w porównaniu do konkurencji). 

Obroty wrzeciona z napędem bezpośrednim mogą sięgać do  
10 000 rpm. Alternatywnie dostępne są wrzeciona wysokomomentowe –  
do 4 000, 6 000 lub 8 000 rpm.

Oś Z odciążona jest przez podwójny cylinder hydrauliczny dla przeciwwagi. 
Automatyczna kalibracja pozycjonowania zwiększa precyzję oraz płynność ob-
róbki.

Przesuwy osi X/Y/Z [mm] 700/400/330
Powierzchnia stołu [mm] 850 x 410
Nośność stołu [kg] 300
Prędkości obrotowe wrzeciona [obr/min] 100-10.000/24.000(opc)
Szybki posuw [m/min] 54
Posuw X/Y/Z [mm/min] 1-30.000
Magazyn narzędzi [szt] 21
Czas wymiany narzędzia [s] 1,6

Silnik wrzeciona [kW] 13 (1min); 5 (10min); 3,7 (praca 
ciągła) 

Przesuwy osi X/Y/Z [mm] 2250/1500/780
Powierzchnia stołu [mm] 2000 x 1400
Obroty wrzeciona [rpm] 6000
Prześwit między kolumnami [mm] 1580
Szybki posuw [m/min] 15
Posuw X/Y/Z [mm/min] 8000
Stożek wrzeciona BT 50 
Liczba narzędzi w magazynie [szt] A: 32 (40)
Moc silnika wrzeciona [kW] 18.5

α - D21LiA5

HEP 2150

Tel. +48 22 759 62 00, Fax +48 22 759 63 44
e-mail: apx@apx.pl, www.apx.pl

APX Technologie Sp. z o.o.
ul. Centralna 27, 05-816 Opacz, 

… MIRAGE HEP 2150
Centrum BRAMOWE do produkcji skupionej na osiągnięciu wysokiej wydajności
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Solid Edge: 
Od projektu do rzeczywistości
We współczesnej gospodarce presja na firmy z branży technicznej i produkcyjnej jest większa 
niż kiedykolwiek wcześniej. Jak pojedynczy zestaw zintegrowanych narzędzi może pomóc  
w przezwyciężeniu nowych wyzwań?

Presja na firmy produkcyjne jest wy-
wierana z wielu stron. Oprócz dotrzyma-
nia terminów i sprostania wymaganiom 
klientów żądających coraz bardziej zin-
dywidualizowanych rozwiązań muszą 
one także obniżać koszty, co oznacza, że 
droga „od pomysłu do przemysłu” musi 
być pokonywana bardziej efektywnie niż 
dotychczas. Dziś mogą w tym pomóc na-
rzędzia do projektowania cyfrowego, ale 
firmy często ograniczają się do doraź-
nego rozwiązywania pojedynczych pro-
blemów. Czy Solid Edge może stanowić 
alternatywę w postaci zintegrowanego 
zestawu narzędzi?

Zastanówmy się, jaka jest droga 
produktu od wymagań klienta poprzez 
opracowanie koncepcji aż do procesu 
inżynierskiego.

Możliwość ponownego wykorzysty-
wania danych ma zasadnicze znaczenie 
dla wielu firm z różnych branż. Prosty 

fakt, że część danych z jednego projektu 
można użyć w innym, może przekładać się 
na potężne korzyści.

Osobnym zagadnieniem jest możli-
wość sięgania po dane zewnętrzne – po-
chodzące od dostawców lub klientów 
– a następnie ich przetwarzania oraz in-
teligentnego i kontekstowego dostoso-
wywania geometrii. W ten sposób można 
zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Technologia synchroniczna Solid Edge 
pozwala projektować zgodnie z zapotrze-
bowaniem, ponownie wykorzystywać dane 
oraz zwiększyć ogólną efektywność realiza-
cji projektu. Jeżeli potrzebna jest walidacja, 
połączenie Solid Edge Simulation i Femap 
umożliwia sprawdzenie i weryfikację 
działania danego rozwiązania na odpo-
wiednim poziomie.

Kolejnym etapem jest opracowanie 
dokumentacji produktu. Można to zrobić 
korzystając z narzędzi generowania rysun-

ków na pod-
stawie modeli 
3D dostępnych 
w Solid Edge.

Na etapie 
w y t w a r z a n i a 
CAM Express 
wykorzystu je 
te same dane 
projektu do 
przygotowania 
obróbki maszynowej na obrabiarkach ste-
rowanych numerycznie, która może odby-
wać się na miejscu lub w innym zakładzie.

Oczywiście ważna jest także możli-
wość pracy w zespole. Solid Edge SP oparty 
na Microsoft SharePoint pozwala na wizu-
alne zarzadzanie projektami części, zło-
żeń, rysunków i innych danych powstałych  
w Solid Edge.

KONCEPCJA: Solid Edge zawiera kompletny ze-
staw hybrydowych narzędzi do projektowania 
2D/3D, które pomagają w tworzeniu stylizowa-
nych i obrabianych maszynowo komponentów 
i złożeń.

PROJEKT: Solid Edge jest jednym z niewielu syste-
mów łączących obydwa podejścia: modelowanie 
oparte na danych historycznych i modyfikacja 
geometrii za pomocą technologii synchronicznej.

WALIDACJA: Dzięki Solid Edge Simulation (do 
podstawowych liniowych analiz statycznych  
i modalnych), oraz Femap obsługującemu bar-
dziej skomplikowane przypadki, Solid Edge ma 
wszystko, co potrzebne do walidacji.

DOKUMENTACJA: Rysunki to wciąż uniwersalny 
język, którym pracownia projektanta porozu-
miewa się z halą fabryczną. Solid Edge zawiera 
narzędzia umożliwiające tworzenie rysunków 2D 
„od zera” lub na podstawie modeli 3D.

WYTWARZANIE: CAM Express umożliwia 
wykorzystanie doświadczenia firmy Siemens 
w zarządzaniu cyklem życia produktu do za-
awansowanego programowania ścieżek na-
rzędziowych wykorzystywanych asocjatywnie 
z Solid Edge

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI: Solid Edge SP 
umożliwia wizualne zarządzanie skomplikowa-
nymi danymi projektu z wykorzystaniem Micro-
soft SharePoint

BEZPŁATNA WERSJA PRÓBNA 

SOLID EDGE DOSTĘPNA na 

stronie
SIEMENS.COM/PLM/ 

FREE-SOLID-EDGE

  1  3

 4  5  6

Od projektu do produkcji: Solid Edge obsługuje pełny cykl przygotowania produkcji
 2
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Symulacje: 
Niższe koszty i optymalizacja produktów
Rosnące koszty materiałów, klienci domagający się bardziej efektywnych rozwiązań oraz ko-
nieczność zapewnienia solidnych produktów to czynniki, które powodują, że symulacja może 
odgrywać znaczącą rolę w procesie opracowywania produktu. Co Solid Edge ma do zaoferowa-
nia tym, którzy poszukują sposobów optymalizacji swoich produktów?

Narzędzia do projektowania cyfro-
wego oferują nieprawdopodobną pale-
tę możliwości rozwijania i optymalizacji 
produktów. Od prostych procesów, ta-
kich jak wykrywanie kolizji i interferencji, 
poprzez symulację parametrów struk-
turalnych pojedynczych części, aż do 
kompletnych wielofizycznych symulacji 
skomplikowanych interakcji występują-
cych w niemal każdym produkcie. 

Kłopoty pojawiają się, kiedy firmy 
próbują wprowadzać pojedyncze roz-
wiązania realizujące każdy z tych etapów. 
Zmniejsza się możliwość ponownego 
wykorzystywania danych, rośnie ryzyko 
błędów. Zadania (takie, jak modelowa-
nie) trzeba często powtarzać, tracąc siły  
i środki. Nie działa także przepływ danych 
pomiędzy kolejnymi etapami i zespołami, 
w tym geometrii oraz wyników pracy po-
szczególnych pracowników.

Alternatywą jest Solid Edge, któ-
ry lepiej sprawdza się pod presją czasu 

i innych ograniczeń 
organizacyjnych. So-
lid Edge oferuje na-
rzędzia oparte na 
poszukiwaniu celów 
wykorzystywanych 
przy projektowaniu 
podstaw produktu aż 
do bardziej skompli-
kowanych narzędzi 
zintegrowanych ze 
środowiskiem CAD 
3D, bazujących na 
analizie metodą elementów skończonych. 
Solid Edge Simulation (oparty na tech-
nologii Femap) umożliwia projektantom  
i inżynierom korzystanie z tych narzędzi 
od etapu tworzenia ram projektu aż do 
pełnej walidacji produktu.

W przypadku bardziej skompliko-
wanych zadań (takich, jak symulacje 
modalne, symulacje wyboczenia, trans-
feru ciepła i inne nieliniowe symulacje) 

niezależne oprogramowanie Femap 
oferuje więcej zaawansowanych na-
rzędzi, które pozwalają na ponowne 
wykorzystanie geometrii 3D do wy-
konania takich zadań. Jeżeli chcesz 
wypróbować Femap, wejdź na stronę  
siemens.com/plm/free-femap

1 Femap oferuje za-
awansowane funkcje 
symulacji

Chcąc wziąć udział w konkursie Progres-
sive Insurance Automotive, Oliver Kuttner, 
przedsiębiorca z branży motoryzacyjnej zało-
żył w Wirginii (USA) firmę Edison2. Następnie 
skompletował on zespół projektantów, którego 
zadaniem było opracowanie lekkiego, ekolo-
gicznego samochodu koncepcyjnego i zgłosze-
nie go w konkursie o „Nagrodę X”.

Koncepcyjny Edison2 został zaprojektowa-
ny od podstaw przy pomocy oprogramowania 
Solid Edge firmy Siemens PLM Software.

Projektanci, którym zależało na tym, aby 
samochód był jak najlżejszy posłużyli się funk-
cją Solid Edge umożliwiającą ustalenie masy 
komponentów i złożeń. Samochód, dzięki 
któremu zdobyli nagrodę wartą 5 milionów 
dolarów ważył zaledwie 375 kg i charaktery-
zował się najniższą emisją gazów cieplarnia-
nych spośród wszystkich pojazdów zgłoszo-
nych na konkurs.

Wnioski z projektu koncepcyjnego  wyko-
rzystano do budowy bardzo oszczędnego 

pod względem zużycia paliwa pojazdu, któ-
rego produkcję firma chciałaby uruchomić. 
W przeciwieństwie do modeli konkurencji ten 
superlekki samochód byłby bardziej przyja-
zny dla użytkownika. Miałby większe drzwi, 
większe koła i skuteczniejsze hamulce.

Wprowadzenie tych modyfikacji zajęło 
mniej czasu niż się spodziewano, ponieważ 
już na etapie prac nad modelem koncepcyj-
nym firma Edison2 rozpoczęła wdrażanie 
technologii synchronicznej Solid Edge do pro-
cesu projektowania. „Zamierzamy szeroko 
korzystać z technologii synchronicznej w pra-
cach nad kolejną generacją modelu, ponieważ 
dzięki temu prototyp przedprodukcyjny będzie 
mógł powstać znacznie wcześniej” – mówi Brad 
Jaeger, dyrektor ds. badań i rozwoju w Edison2.

Oryginalne projekty w Solid Edge powstały 
zgodnie z podejściem do modelowania opartym 
na zamówieniu, ale ich zaimportowanie do So-
lid Edge z wykorzystaniem technologii synchro-
nicznej nie jest problemem. Możliwość szyb-

kiego wprowadzania nawet znaczących zmian 
pozwala Edison2 na równie szybkie wdrażanie 
koncepcyjnych rozwiązań w bezpiecznym  
i wygodnym samochodzie przeznaczonym 
do eksploatacji na drogach publicznych. 

tinyurl.com/siemensEdison2

Edison2: Jak Solid Edge pomógł w zdobyciu X-Prize wartej 5 milionów dolarówOd projektu do produkcji: Solid Edge obsługuje pełny cykl przygotowania produkcji
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Wytwarzanie:
Od projektu do produkcji
Prace poprzedzające uruchomienie wytwarzania obejmują wiele etapów. CAM Express oferuje 
zintegrowany zestaw narzędzi obsługujących poszczególne zadania, począwszy od przygotowa-
nia danych do różnych procesów aż do programowania coraz bardziej skomplikowanych współ-
czesnych obrabiarek.

W procesie przechodzenia od projekto-
wania do produkcji części chodzi nie tylko  
o zaprogramowanie obrabiarek czy rozgrza-
nie wtryskarki.

Przygotowanie form lub matryc, przy-
stosowanie części do odlewania czy zbudo-
wanie uchwytów i mocowań musi odbywać 
się sprawnie i szybko, aby bez zbędnej zwłoki 
można było uruchomić produkcję.

Przygotowanie części z Solid Edge 
Solid Edge oferuje pełen zestaw narzędzi 
wspomagających proces przygotowywania 
produkcji. W szczególności technologia syn-
chroniczna umożliwia ponowne wykorzysta-
nie geometrii i dostosowanie jej do potrzeb 
nowego projektu.

Technologia synchroniczna pomaga 
wykonać takie czynności, jak opracowanie 
skomplikowanej formy lub dodanie naddat-
ku dla obróbki maszynowej przed wysła-
niemprojektu do odlewni. Wprowadzenie 
powyższych zmian nie wymaga wiedzy na 

temat sposobu utworzenia da-
nej geometrii ani nawet dostępu 
do drzewa historii w przypadku 
korzystania z mało szczegóło-
wych danych zewnętrznych.

Programowanie CNC  
z CAM Express Po zakończe-
niu przygotowań CAM Express 
umożliwia przystąpienie do 
programowania w celu stworze-
nia kodu G wykorzystywanego 
przez obrabiarkę i pozwalające-
go odwzorować zmiany wpro-
wadzone do modelu w Solid 
Edge.

W CAM Express dostępne są 
narzędzia umożliwiające przy-
gotowanie obróbki 2,5-osiowej 
części pryzmatycznych, wy-
sokowydajnej obróbki 3-osio-
wej, a nawet obróbki na skomplikowanych 
frezarkach 5-osiowych. W oparciu o jedne  

z najlepszych w branży narzę-
dzia CAM Siemens NX CAM 
Express umożliwia pełne skon-
figurowanie, przygotowanie 
operacji oraz optymalizację, 
symulację i weryfikację ścieżek 
narzędzi.

1 Technologia syn-
chroniczna umożli-
wia użytkownikom 
adaptację i zmia-
nę przeznaczenia 
geometrii 3D na 
wszelkie sposoby 
na potrzeby procesu 
produkcyjnego

2 CAM Express za-
wiera pełny pa-
kiet narzędzi CAM 
u m o ż l i w i a j ą c y c h 
generowanie i opty-
malizację ścieżek 
narzędziowych oraz 
symulację i wery-
fikację procesu ob-
róbki.

Solid Edge Apps: Coraz liczniejsza społeczność rozwijająca Solid Edge
Chociaż Solid Edge zapewnia komplekso-

wy zestaw narzędzi do inżynierii 3D, to istnieje 
przecież mnóstwo aplikacji innych firm po-
zwalających rozszerzać możliwości systemu. 
Aplikacje te w zintegrowany sposób udostęp-
niają szereg specjalistycznych lub niszowych, 
ale bardzo potrzebnych funkcji.

LifeCycle Assessment i eco-design w Tray-
ak EcoDesigner, zarządzanie danymi (Key-
Tech) i konfiguracja produktu (CADECplus), 
renderowanie i wizualizacja wysokiej jakości 
(Luxion KeyShot) to tylko niektóre przykłady. 
Szereg partnerów zajmujących się aspektem 
wytwarzania oferuje specjalne funkcje i ogól-
nie dostępne narzędzia, takie, jak SigmaNest, 
Espirit, JetCAM i wiele innych.

„Mimo, że nasi inżynierowie mogą two-
rzyć podstawowe rendery w Solid Edge, jakość 
KeyShot jest bezkonkurencyjna, a oni dzięki 
temu lepiej wykorzystują swój czas” – po-
wiedział Scott Malcolm, projektant graficzny  
w Related Fluid Power (relatedfluidpower.

com) wykorzystujący zarówno Solid Edge, jak 
i KeyShot do wizualizacji produktów (zob. ry-
sunek z lewej).

Siemens od pewnego czasu rozwija eko-
system Solid Edge App i już na pierwszy rzut 
oka widać, że aplikacje te dobrze spełniają 
swoją rolę. Z opcjami rozszerzającymi funk-
cjonalność Solid Edge można zapoznać się na 
stronie siemens.com/plm/SolidEdgeApps



Rozwiązania dla przemysłu.

Oprogramowanie PLM Siemens oferuje wspólną platformę do
podejmowania decyzji, która rozumie zależności między funkcjami
w procesie cyklu życia produktu. Sprawia to, że każdy otrzymuje
informacje, których potrzebuje we właściwym kontekście, dzięki
czemu może podejmować bardziej świadome decyzje produktowe.

Siemens PLM Software: Właściwe decyzje, lepsze produkty.

Ważne momenty w podejmowaniu decyzji 
produktowych.
Producent samochodów wypuszcza nowy, sensacyjny model...
ponieważ inżynier ponownie wykorzystał stary projekt.©
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Każdy „wielki” produkt to efekt ważnych decyzji – nie tylko
tych podejmowanych w kluczowych momentach, lecz 
również milionów małych decyzji, które do nich prowadzą. 

Dla wiodących spółek na całym świecie, oprogramowanie 
PLM firmy Siemens jest niezbędną platformą do 
wspólnego podejmowania decyzji produktowych.  
Nasze rozwiązania oferują każdej osobie zaangażowanej 
w tworzenie Twoich produktów “high-definition PLM”.  
HD-PLM sprawia, że ludzie otrzymują informacje dokładnie 
wtedy, gdy ich potrzebują -  by móc podejmować właściwe 
decyzje szybciej.

Niezależnie od branży - motoryzacja czy lotnictwo,
elektronika czy produkcja energii, przemysł morski czy
medyczny, maszynowy, itp. - oprogramowanie PLM firmy
Siemens pomaga podejmować właściwe decyzje, które
owocują wspaniałymi produktami. Dowiedz się więcej na 
siemens.com/plm.

2012_Awareness_Automotive_A4_PL.indd   1 13-03-12   14:26
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Po raz XVII przetwórcy tworzyw sztucznych i gumy spotkali się w 
Kielcach na Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucz-
nych i Gumy PLASTPOL. Tegoroczna impreza odbywała się trzy tygodnie 
prędzej niż w ostatnich latach, zaraz po świętach majowych. Zgromadzi-
ła ponad 700 wystawców z 33 krajów wypełniając kilka hal targowych. 
Na wystawie pojawili się przedstawiciele wszystkich grup branży, a za-
tem dystrybutorzy, firmy tworzywowe czy producenci maszyn z Austrii, 
Anglii, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga, Belgii, Słowacji, Włoch, 
Hiszpanii, Łotwy, Czech, Indii, Chin, Korei, Egiptu, Tajwanu, Izraela, Da-
nii, Portugalii, Grecji, Węgier, Szwecji, Irlandii, Holandii, Japonii, Słowenii, 
Turcji, USA, Arabii Saudyjskiej, Kataru i oczywiście Polski. Kielecki Plastpol 
z najnowszymi technologiami przetwórczymi odwiedziło blisko 17 tysię-
cy specjalistów. To wszystko potwierdza, że targi te, to obowiązkowy 
punkt w kalendarzu każdej profesjonalnej firmy działającej w branży 
przetwórczej niemal na każdym kontynencie. – Tworzywa sztuczne, 
to materiały, które obecne są niemal w każdej dziedzinie. Składają się 
na poprawę komfortu życia, podwyższają jego standard i bezpieczeń-
stwo. Występują w niezliczonych gałęziach przemysłu. Do najbardziej 
popularnych należą z pewnością: opakowania, przemysł elektryczny i 
elektroniczny, medycyna czy budownictwo. Bez tworzyw sztucznych 
poziom współczesnej cywilizacji byłby nie do osiągnięcia. Potwierdza to 
fakt, iż mimo że w tym roku odbywają się niemieckie targi K oraz Chi-
naplast zainteresowanie PLASTPOLEM nie zawiodło – mówił dr. Andrzej 
Mochoń, prezes Zarządu Targów Kielce.

Dodam, że sam jechałem na targi pełen obaw, bo wymieniane przez 
pana prezesa zagraniczne targi „K” i Chinaplast gromadzą wiele firm  
i dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy gości. Jednak piękna majowa pogoda 
sprawiła, że do Kielc zjechali profesjonaliści z wielu krajów. Natomiast 
jury targowe oceniło starania wystawców i przyznało wyróżnienia i me-
dale Targów PLASTPOL 2013. I tak,Wyróżnienia Targów Kielce otrzymali:

Pawilon E zgromadził najbardziej imponujące stoiska, na zdjęciu stoisko 
firmy MOL GROUP, wyróżnione w konkursie PLASTPOL.

W kategorii: „Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych”: 

• za laboratoryjną wytłaczarkę typu W12 do badań procesów wytła-
czania dla Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwni-
ków z Torunia 

• za modyfikację konstrukcyjną wtryskarki HAITIAN Mars 2 
MA1200/410 Universal dla MAPRO POLSKA Sp. z o.o. z Często-
chowy

• za czterostacyjną maszynę do wtryskiwania z rozdmuchiwaniem 
dla Tajwańskiego Biura Technicznego Katarzyna Celińska - Mysław 
Sp. J. z Warszawy

Zwiedzający mogli przetestować papierem ściernym trwałość powłok 
Balzers Balinit Lumena na stoisku OERLIKON BALZERS.

W kategorii: „Narzędzia i oprzyrządowanie do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych”: 

• za formę wtryskową z rdzeniem rozprężonym z prowadzeniem 
tulejowym dla Zakładu Wytwarzania Artykułów z Gumy Danuta 
Stopczyńska z Oleśnicy

• za gorącokanałowy system MELT-CUBE do bezpośredniego wtry-
skiwania bocznego dla MOLD-MASTER EUROPE GmbH z Baden 
-Baden

W kategorii: „Tworzywa i środki pomocnicze w przetwórstwie tworzyw 
sztucznych” 

• za Tarnamid R HF (high flow) - wysoko wypełnione kompozyty 
poliamidu 6 o polepszonych właściwościach przetwórczych dla 
Grupa Azoty S.A. z Tarnowa

• za modyfikowany polipropylen ALTECH NXT PP wzmacniany 
włóknem szklanym dla ALBIS POLSKA Sp. z o.o. z Poznania

W kategorii: „Techniki specjalne, pomiarowe, komputerowe” 
• za specjalne powłoki ochronne ślimaków w technologii PVD dla 

BRIXIAPLAST, SCORPIO z Warszawy

PLASTPOL 
- biznesowe spotkania w Kielcach
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• za specjalny spektrofotometr X-RITE Ci 4200/Co 4200 UV dla RE-
PROGRAF S.A. z Warszawy

• za program komputerowy „FORMY WTRYSKOWE” do zarządza-
nia gospodarką narzędziową dla P.P.H.U. NEURON ze Starogardu 
Gdańskiego

• za bezrtęciowy czujnik pomiaru ciśnienia dla BAGSIK Sp. z o.o. z 
Gliwic

• za powłokę bimetaliczną ślimaków X8000 dla NORDSON XALOY 
EUROPE GmbH z Neckarsulm

Na stoisku firmy RAF widać było, że normalia do form to nie tylko płyty 
stalowe, ale wiele drobnych komponentów.

Medale Targów Kielce otrzymali: 
W kategorii: „Narzędzia i oprzyrządowanie do przetwórstwa tworzyw 
z sztucznych” 

• za formę obrotową do zintegrowanego wtryskiwania i montażu 
FORMA TIM dla KONEK PSN przedstawiciel firmy ZAHORANSKY 
GROUP w Polsce

• za sześcioosiowy robot przemysłowy KUKA dla KUKA ROBOTER 
CEE Sp. z o.o. z Katowic

W kategorii: „Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych” 
• za IMIW - technologię wtrysku hermetycznych zamknięć elemen-

tów elektronicznych dla WITTMANN Battenfeld GmbH 
• za system porowania fizycznego w procesie wtryskiwania two-

rzyw sztucznych dla DOPAK Sp. z o.o. + Krauss Maffei GmbH

Szkoda, że większość naszych klientów robi formy mniejsze niż firma 
GEISS; żylibyśmy jak króle.

W kategorii: „Techniki specjalne, pomiarowe, komputerowe” 
• za energooszczędny robot IML KMS-2 dla KM-SYSTEM Mariusz 

Chmielewski Krzysztof Słowik S.C. z Jeleniej Góry
• za kompleksowy system monitorowania i planowania produkcji 

PROCON dla MP2 z Wrocławia

W środkowe dni czterodniowych targów PLASTPOL przeżywaliśmy 
oblężenie na naszym stoisku, gdzie oprócz materiałów na formy po-
kazywaliśmy szlifierki i elektrowrzeciona NAKANISHI oraz mocowania 
System 3R.

W kategorii: „Osiągnięcia techniki polskiej”:
• za wtryskarkę modułową o zindywidualizowanej konfiguracji dla 

PONAR Sp. z o.o. z Żywca
Ponadto 2 firmy dostały Medale Targów Kielce, a 11 firm Wyróżnie-

nia Targów Kielce za aranżację stoiska. Pełna lista znajduje się na stro-
nach organizatorów.

Już z listy nagrodzonych widać, jak szerokie jest spektrum pokazy-
wanych na targach maszyn, urządzeń i technologii. Są surowce, spo-
soby przetwórstwa tych materiałów w gotowy wyrób, urządzenia do 
mierzenia jakości uformowanych tworzyw. Były pokazywane też linie do 
segregacji i również mielenia tworzyw sztucznych. Tym samym można 
zobaczyć na jednej imprezie targowej cały, nazwę to lekko patetycz-
nie, „cykl życia tworzyw”. Często bowiem surowcem do produkcji w tej 
branży jest kilkakrotnie przetwarzane tworzywo. W tym przemyśle to 
jest właśnie niesamowite, ta zdolność do wielokrotnego kształtowania 
materiałów w użyteczne przedmioty.

Na targach PLASTPOL po raz pierwszy odbyły się spotkania broker-
skie firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy, zorgani-
zowane przez Ośrodek Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network 
przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. Partnerem 
Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej była Istanbul Chamber of 
Industry, której przedstawiciele wraz z zrzeszonymi firmami przyjechali 
do Kielc, aby spotkać się z przedstawicielami firm polskich. W rozmo-
wach uczestniczyli przedstawiciele 33 przedsiębiorstw z Polski, Turcji, 
Włoch oraz Słowacji.

Kolejna edycja targów PLASTPOL odbędzie się tradycyjnie w końcu 
maja, od 27 do 30 maja 2014, a organizatorzy już teraz na nią serdecznie 
zapraszają.
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Solid Edge ST6 – 
garść informacji o produkcie Siemens PLM Software

Platforma Velocity Series, to kompleksowe środowisko pozwalają-
ce zrealizować cały cykl „życia” produktu, od projektu po wykonanie.  
W skład pakietu wchodzą programy CAD, PDM, CAM. Jednym ze skład-
ników pakietu jest program Solid Edge. Bazuje on na sprawdzonym 
jądrze PARASOLID, którego właścicielem jest Siemens PLM. W najnow-
szym Solid Edge zostało wprowadzone około 1300 zmian i ulepszeń. 

Opcje modelowanie powierzchniowego zostały wzbogacone nowy-
mi możliwościami definiowania przejść jednego profilu, krzywej w dru-
gi. Dzięki czemu łatwiej uzyskać pożądany efekt. Kolejną nowością jest 
możliwość wyświetlania Grzebienia analizy krzywych jak i Grzebienia 
analizy powierzchni.

Rysunek 1 Powierzchnia z wyświetlonym Grzebieniem analizy krzywej.

Jedną z bardziej praktycznych zmian jest to, iż podczas modyfikacji 
modelu przy pomocy Uchwytu sterowego wyświetlane są tylko te wy-
miary, które odnoszą się do modyfikowanej geometrii.

Rysunek 2 Okno migracji plików i złożeń z SolidWorks do Solid Edge.

Program umożliwia rozpoznawania szyków na zaimportowanych 
modelach i edytowanie ich, tak jakby były stworzone w Solid Edge. Dla 
użytkowników korzystających z oprogramowania SolidWorks, możliwe 
jest zaimportowanie całego złożenia. Podczas importu program rozpo-
zna materiały, podstawowe relacje, np. Przyleganie Współosiowość, itd. 

Nowa wersja Solid Edge umożliwia zmianę wymiarów liniowych tak, 
aby osiągnąć określoną wagę lub objętość modelu. Tworzenie części  
w kontekście złożenia jeszcze nigdy nie było takie szybkie. Wystarczy 
zaznaczyć lico i zdecydować z jakiego fragmentu lica ma być tworzo-
na nowa część. W znaczący sposób poprawiono tworzenie uproszczeń  
w złożeniach.

W częściach blaszanych możliwe stało się dodawanie przetłoczeń 
do zagięć. Można w szybki sposób z modelu bryłowego stworzyć część 
blaszaną. Dodano nowe możliwości do Zagięcia przez przekroje.

Rysunek 3 Element blaszany z dodanym przetłoczeniem na zagięciach.
W szablonie dokumentacji płaskiej pojawiła się możliwość automa-

tycznego rozmieszczania numerów części podczas tworzenia listy czę-
ści. Usprawniono „porządkowanie” wymiarów na widokach.

Rysunek 4 Jedna z opcji rozmieszczenia numerów cześci

Wprowadzone zmiany i usprawnienia, dodane zostały z myślą  
o zwiększeniu wydajności firm w zakresie opracowywania nowych pro-
duktów i modyfikacji już istniejących.

Piotr Szymczak CAMdivision Sp. z o.o.
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Zakres tematyczny nakierowany na przemysł gumowy, opa-
kowania dla logistyki w przemyśle, konferencja dla branży  
Automotive, spotkania b2b – to tylko wybrane aspekty jakie do-
minować będą w tegorocznej edycji Targów Przemysłu Gumowego  
i Tworzyw Sztucznych RubPlast EXPO 2013. 

Targi RubPlast EXPO odbędą się ponownie w listopadzie  
(13-15.11.2013 r.), w Expo Silesia. Będzie to już 6-ta edycja tego wydarze-
nia, które wpisało się na stałe w kalendarz dla branży tworzyw sztucz-
nych i gumy. Ważnym krokiem dla organizatorów tegorocznej edycji tar-
gów będzie mocne zaakcentowanie właśnie obszaru poświęconego 
przetwórstwu gumy. Organizatorzy planują, aby w wystawie wzięli 
udział producenci zaopatrujący rynek w surowce (kauczuk naturalny  
i syntetyczny, środki wulkanizujące, przyspieszacze wulkanizacji, akty-
watory przyspieszaczy wulkanizacji, wypełniacze, zmiękczacze, substan-
cje przeciwstarzeniowe i przeciwzmęczeniowe). Do udziału zaproszeni 
zostaną także przedsiębiorcy zajmujący się produkcją mieszanek gumo-
wych i silikonowych, produkujący maszyny (miksery, wytłaczarki, krajar-
ki, chłodziarki, walcarki, kalandry, prasy wulkanizacyjne), dostarczający 
smary oraz kleje, produkujące środki barwiące, laboratoryjne, produku-
jące aplikacje skierowane do szerokiego sektora. – Firmy już zgłoszone 
oraz te, które są zainteresowane udziałem w targach potwierdzają ce-
lowość nakierowania tematyki targów na ten właśnie sektor, ponieważ 
część gumowa w przemyśle przetwórczym potrzebuje stałego miejsca 
spotkań i prezentacji swojej oferty – podkreśla Tomasz Wącirz – Mana-
ger Projektu.

W tegorocznych targach, wśród firm, które zgłosiły już swój udział 
zwiedzający będą mogli zapoznać się m.in. z ofertą firmy Silspek Rubber 
specjalizującej się w dystrybucji silikonów RTV firmy Wacker. Odporne są 
one na poliuretany, poliestry oraz popularne żywice odlewnicze. Silikony 
addycyjne, o doskonałych parametrach fizykomechanicznych, poleca-
ne są szczególnie do produkcji elementów z gipsu i betonu. Silikony te 
z powodzeniem używane są w przemyśle: architektonicznym, energe-
tycznym, elektronicznym, medycznym, transportowym oraz w poligra-
ficznym. Idealne są również do szybkiego prototypowania, odlewów 
rzeźbiarskich, modelarskich i innych.

Na wystawie pojawi się również firma ZAMAK MERCATOR, która  
w ubiegłym roku otrzymał Medal Targowy za wytłaczarkę dwuślimako-

wą stożkową z przełączalną skrzynią przekładniową EHP 15 Professional 
serii MINI Line.

- Zapowiadająca się złożoność prezentowanej oferty pokazuje, że 
targi skierowane są nie tylko dla profesjonalistów, technologów czy 
specjalistów przetwórstwa tworzywowo- gumowego, ale chociażby 
dla pracowni artystycznych, czy rzeźbiarzy pracujących w domu. Bran-
ża przetwórstwa gumy i tworzyw ma tak szerokie grono odbiorców, że 
przekrój zwiedzającego jest naprawdę duży, a i połączenie tych targów 
z uzupełniającymi się branżami pozwala lepiej zaspokoić potrzeby od-
biorców – dodaje Tomasz Wącirz.

Nowością na targach RubPlast EXPO 2013 będzie możliwość spo-
tkania firm w ramach tak zwanego salonu opakowań dla logistyki 
przemysłowej. Swoją ofertę zaprezentują firmy zajmujące się produk-
cją opakowań zbiorczych, tzw. opakowań shelf ready, opakowań logi-
stycznych, wewnętrznych, ochronnych. Producenci rozwiązań z zakresu 
pakowania, przepakowywania i konfekcjonowania. Planowany jest tak-
że udział firmy zajmujących się kontrolą jakości, producentów maszyn 
i urządzeń pakujących oraz finalnie producenci maszyn do produkcji 
opakowań. Salon bardzo dobrze będzie się komponował z częścią po-
święconą logistyce produkcji oraz technikom transportu bliskiego, która 
towarzyszyć będzie wystawie.

Ponownie podczas wydarzenia odbędzie się konferencja dla sektora 
motoryzacyjnego w ramach programu Automotive Silesia Region, któ-
rej współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskie-
go. Konferencja poruszać będzie problematykę aplikacji gumowych 
i tworzywowych w sektorze automotive oraz procesu automaty-
zacji i robotyzacji. Platforma przeznaczona jest zarówno dla przed-
siębiorców poszukujących nowych kontrahentów, dróg sprzedaży jak  
i przedsiębiorstw poszukujących dostawców w obrębie rynku Polskiego  
i państw sąsiadujących.

Ponownie RubPlast EXPO odbędzie się wspólnie z targami automa-
tyki i hydrauliki HAPexpo, targami robotyki ROBOtshow, targami olejów, 
smarów i płynów technologicznych OILexpo. Uzupełniające się tema-
tycznie imprezy od wielu lat działają na rzecz wspomagania procesów  
i pozwalają w jednym czasie skorzystać z wielu rozwiązań dla przemysłu.

Szczegóły na stronie www.rubplast.pl

RubPlast EXPO dla branży gumowej
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Targi METAL, ALUMINIUM & NONFERMET, CONTROL - TECH są 
największym branżowym wydarzeniem w Polsce i jednym z więk-
szych w Europie. Wystawa jest znaczącą pozycją w wystawienni-
czym kalendarzu Targów Kielce. To nie tylko idealna okazja do zapo-
znania się z najnowszymi modelami maszyn, urządzeń dla przemysłu 
odlewniczego i metali niezależnych, ale również do zaznajomienia 
się z pełną ofertą firm w jednym miejscu.

Dzięki ugruntowanej pozycji, impreza przyciąga do Kielc impo-
nującą liczbę zarówno wystawców, jak i zwiedzających. W ubiegło-
rocznej edycji targów, uczestniczyło blisko 300 wystawców, między 
innymi z Włoch, Francji, USA, Chin i Rosji. Imprezę odwiedziło ponad 
2000 osób. XIX Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnic-
twa METAL, a także XII Międzynarodowe Targi Aluminium i Tech-
nologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM 
& NONFERMET oraz XVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej 
oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH odbędą się od 25 do 27  

września 2013 r. Nowością tegorocznej edycji będą odbywają-
ce się w tym samym terminie po raz pierwszy Targi Recyklingu 
Metali Nieżelaznych RECYKLING. Tematyka targów obejmuje re-
cykling wszystkich metali nieżelaznych, szczególnie miedzi, cynku, 
ołowiu, metali lekkich, metali szlachetnych, krytycznych i innych 
zawartych w złomach, surowcach wtórnych, odpadowych, półpro-
duktach, ściekach i innych. Targi skierowane są do firm związanych 
z recyklingiem metali nieżelaznych. Swoją ofertę zaprezentują firmy 
przetwarzające złom, dostarczające specjalistyczne maszyny do re-
cyklingu, urządzenia, środki transportu, środki zabezpieczenia eko-
logicznego, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz usługi.

Targi Kielce to trzeci ośrodek wystawienniczo – kongresowy  
w Europie Środkowo – Wschodniej o powierzchni 90 000 m kw.,  
w tym 7 pawilonów wystawienniczych z nowoczesną infrastruk-
turą. Roczny bilans to 220 000 zwiedzających i gości z 56 krajów,  
6400 wystawców oraz 70 imprez w targowym kalendarzu.

Metalowi giganci
Już jesienią spotkają się w Targach Kielce



 

Pierwsze dwie maszyny TUR 4 MN uruchomione z sukcesem  
w Outokumpu VDM (Thyssen Krupp) w Niemczech!!!  
 
„Dzięki doskonalej współpracy wszystkich zaangażowanych stron, udało nam się zrealizować ambitny plan i uruchomić 
na czas 2 maszyny FAT TUR 4 MN (1100 x 7000). Wszystkie techniczne kwestie, które pojawiały się w czasie realizacji 
projektu były szybko wyjaśniane przez naszych kompetentnych partnerów z FAT/HACO. Od samego początku ekipa 
Fabryki Automatów Tokarskich we Wrocławiu traktowała nasze potrzeby priorytetowo i finalnie dostarczyła nam 
znakomite produkty. To skłoniło nas do złożenia zamówienia na kolejne dwie maszyny.”   

PETER DUEMPELMANN, Menadżer Projektu, Outokumpu VDM 
 

NOWA LINIA TOKAREK CIĘŻKICH FAT TUR 4 MN 
z 4 niezależnymi prowadnicami  
DO WYSOKOWYDAJNEJ OBRÓBKI DETALI WIELKOGABARYTOWYCH 

Średnica toczenia: 
do 3 000 mm 

 

 
Moment 

obrotowy:  
do 300 000 Nm 

 
Waga detalu: 

do 100 T 

 
4 niezależne 
prowadnice 

 

 

Długość toczenia: 
do 22 m 

 

FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU S.A. GRUPA HACO 
ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław, www.fathaco.com 
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Wszyscy są spokojni i zadowoleni, kiedy planowana produkcja przebie-
ga bez większych zakłóceń. Gorzej się dzieje, gdy zdarza się przestój i to 
spowodowany uszkodzeniem urządzeń bądź awarią. Oberon Robert Dyrda 
jest firmą ratującą zakład w takiej sytuacji. W chwili awarii firma staje nieraz 
przed koniecznością szybkiego zakupu materiałów, z którego musi wytwo-
rzyć części maszyn lub zlecić ich dorobienie. W tym artykule chcę przybliżyć 
możliwości naszego przedsiębiorstwa w dostawach nietypowych: niewiel-
kich ilości stali, stopów aluminium czy stopów miedzi. Oberon dostarcza 
stale ulepszone cieplnie już do 30, 36 czy 45 HRC i może je obrobić obróbką 
skrawaniem według zleconych rysunków.

Skąd pomysł na taki handel, nie hurtowy, ale raczej detaliczny? Dawno 
temu zauważyłem, że każda huta chętnie sprzeda materiał, pod warunkiem, 
że zna klienta, który w dodatku musi kupić tzw. minimum hutnicze, czyli 
wiązkę prętów wykonywanych „na raz” przez producenta. Z upływem lat 
nic się nie zmieniło w strategii hut i stąd mój pomysł na wypełnienie tej luki. 
Przecież podczas napraw klient potrzebuje nie 2 czy 5 ton materiału, bo tyle 
jest w wiązce, ale np. długość 500 mm odciętą z płaskownika lub wałka. Jak 
zatem wybrnąć z takiej sytuacji? Najlepiej kupując towar w tak wyspecjali-
zowanej hurtowni stali jak Oberon, która w dodatku posiada dobry serwis 
cięcia.

Fot. 1. Elementy tarcza i tuleja dorabiane obróbką skrawaniem z stali 40 HM

Piszę o wyspecjalizowanej, bo nie może to być firma skupująca nadwyż-
ki magazynowe itp. materiały. Często materiał stał się odsprzedawaną nad-
wyżką, bo nie spełniał podstawowych parametrów. Był niezgodny z normą 
hutniczą. Stąd ważny jest przy zakupie atest materiałowy, i to wystawiany 
przez hutę, nie przez samą firmę. Zdarzają się wprawdzie świadectwa jako-
ści wystawiane przez same hurtownie, ale z reguły jest to ominięcie pokaza-
nia źródła zakupu lub ukrycie faktu, że towar był pośledniejszej jakości, dru-
giej klasy lub w ogóle poza wyborem. Część firm wstydzi się pokazywać, że 
kupuje materiał w republikach dawnego ZSRR czy w Rosji, a na pewno atest 
jest przepisywany, jeżeli producent pisze chińskimi „krzaczkami”. Sam atest 
też nie jest gwarancją niezawodności materiału. Oberon kupuje materiały  
u sprawdzonych producentów z aktualnymi certyfikatami jakości. No, bo 
jaki samochód byście Państwo sobie kupili: niemiecki czy białoruski?

Materiały atestowane są o tyle ważne, że certyfikat podpisany przez 
hutę orzeka, iż skład chemiczny, twardość są zgodne z normą i gwarantują 
powtarzalne wyniki przy produkcji i przy wykonywaniu kolejnych elemen-

tów. Warto też nieraz zwrócić uwagę na sam skład chemiczny. Poszczegól-
ne pierwiastki stopowe w roztworze żelaza mają szerokie pasmo tolerancji  
i mimo dużych różnic ciągle zgodne są z normą. Lepiej, by współpracujące 
części pochodziły z tego samego wytopu lub podobnego, by uniknąć nie-
równomiernego zużycia (no, chyba, że tego wymaga projekt – cenny ele-
ment trwały współpracujący z tanim wymiennym).

Co możemy zaoferować, jeżeli dorabiana część ma być twarda?  
Indywidualne hartowanie i późniejsze odpuszczanie, by uzyskać pożądaną 
twardość elementu jest obarczone sporym ryzykiem. Szczególnie daje o so-
bie znać prawo Murphy’ego przy presji czasowej, do jakiej dochodzi pod-
czas dorabiania części na hasło „awaria”. Prościej jest wytworzyć element  
z materiału profesjonalnie ulepszonego cieplnie w hucie. Oszczędność cza-
su, brak wad hartowniczych, przewidywalna twardość są nie do przecenie-
nia, skoro coś ma być zrobione tak szybko, jak tylko możliwe. Oberon Robert 
Dyrda dysponuje składem stali niemieckich (twardość 30 HRC) i francuskich 
(36 HRC) hartowanych i odpuszczanych do określonych twardości w hu-
tach stali. Dodatkowo, nasza firma może sprowadzić elementy stalowe  
w gatunkach oferujących inne potrzebne twardości.

Fot. 2. Pierścienie o średnicy 2 m wycinane wodą ze stali 1. 2312 (30 HRC)

Ciekawą alternatywą dla stali może być taki materiał, jak twarde stopy 
aluminium, np. 7075, odpowiednik polskiego stopu PA9. Zaletą tego sto-
pu aluminium jest jego dobra skrawalność, pozwalająca na szybką obrób-
kę, plus ciężar 3 x mniejszy od ciężaru stali. Mało, że części będą szybciej 
zrobione, to jeszcze lżejsze. Należy wspomnieć, że twardość stopu 7075 
odpowiada twardości zmiękczonego, normalizowanego gatunku stali „45”. 
Aluminium nie jest ulepszane w piecu hartowniczym jak stal, lecz utwardza-
ne przez wprowadzenie naprężeń podczas rozciągania. Nie ma możliwości 
samodzielnego „hartowania” aluminium.

Oberon Robert Dyrda posiada skład prętów okrągłych do średnicy 400 
mm, z tym, że czasem ekonomiczniejsze jest wykonanie elementów okrą-
głych dużej średnicy, ale niewielkiej grubości z blach czy płaskich odkuwek. 
Na zdjęciu 2 prezentujemy przykład pierścieni o średnicy ponad 1950 mm 
wykonanych przez wycięcie wodą ze stali 1.2312 (30HRC).

Docinanie płaskowników, jako surowca do produkcji zleconych elemen-
tów umożliwia firmie Oberon Robert Dyrda piła o pionowym biegu taśmy. 
Stół o długości ponad 4000 mm ma szczelinę, w której porusza się bez-
końcowa taśma tnąca, przesuwana wzdłuż szczeliny. Piła umożliwia rozkrój 

Awaryjne zakupy stali
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blach lub odkuwek o długości do 4050 mm i grubości do 600 mm. Mak-
symalna waga obrabianego detalu w naszej firmie to 20 ton. Na zdjęciu  
3 rozcinanie płaskownika ze stali TOOLOX 44 o twardości 45 HRC.

Fot. 3. Rozcinanie blachy na nietypowe płaskowniki - stal TOOLOX 44 (45 
HRC)

Przeciwieństwem do wspomnianych mega parametrów  stanowią 
drobne elementy o wymiarach 1 x 10 x 500 czy 1000 mm, ze skokiem na 
grubości co 1 mm i co 5 mm na szerokości. Wiele firm korzysta z płaskowni-
ków Preciz, precyzyjnie szlifowanych z 6 stron. Zapakowane w nawoskowa-
ny papier, gotowe do sprzedaży, leżą na półce i czekają na klienta. Gatunki  
i wymiary dostępne są na stronie www.preciz.pl 

Jako ciekawostkę wymienię fakt, że Oberon sprzedaje również ślima-
ki. Nie winniczki, ale te do transportu wiórów, granulatów, itp.. Gdy nastąpi 
awaria takiego elementu, to powstaje prawdziwy problem. Dorobić, kupić 
– byle szybko! I tu może przydać się informacja, że typowe ślimaki ze stali 
spawalnych lub kwasoodpornej (przemysł spożywczy) o średnicach od 60 
do 400 mm i długości wstęgi ok. 3 m można również zamówić prosto z półki 
magazynu firmy Oberon Robert Dyrda. Nietypowe wymiary są też dostępne 
na zamówienie.

Fot. 4. Ekspresowe dorobienie tarczy o średnicy 800 mm ze stali 1. 2311  
(30 HRC)

Zapraszam do kontaktu z naszym działem handlowym, który profe-
sjonalnie dostosuje ofertę do indywidualnych potrzeb. Pracujemy w branży 
stalowej przeszło 20 lat. Od roku 1999 mamy wdrożony system zapewnie-
nia jakości zgodny z normami ISO, ostatnio 9001:2008. Z przyjemnością po-
możemy w rozwiązywaniu problemów.

Robert Dyrda 
oberon@oberon.pl, 52 35 424 00

Płyty 
obrabiamy 
dokładnie!

OBERON® Robert Dyrda
• ul. Cicha 15 • 88-100 Inowrocław

• tel. 52 354 24 00 • fax 52 354 24 01
• oberon@oberon.pl • www.oberon.pl



W tym numerze chciałbym wskazać czynniki, na które warto zwrócić 
uwagę przy zakupie małych (i co najważniejsze - tanich) urządzeń Rapid 
Prototyping (RP). W zakresie od 0 do 10.000 pln najczęściej spotykanymi 
są urządzenia umożliwiające „druk” metodą FDM (Fused Deposition 
Modeling). Warto, przed podjęciem decyzji o wyborze urządzenia 
przybliżyć główne wady i zalety modeli wykonanych metodą FDM.  
Co rzuca się w oczy przy oglądaniu modelu to linie podziałowe – mniejsze 
lub większe (w zależności od klasy maszyny) lecz występujące. Faktem 
jest jednak, że dzięki odpowiedniej „manipulacji” ustawieniami urządzenia 
(temperaturą, „posuwem” głowicy uplastyczniającej) możemy zwiększyć 
nie tylko estetykę modelu, ale również jego parametry mechaniczne, już  
i tak wysokie w porównaniu do modeli wykonanych metodami 3DP i SLA.  
Z kolei dzięki oprogramowaniu możliwe jest takie rozłożenie miejsc 
zerwania nici, by nie były one aż tak widoczne. Możnaby na siłę „doczepić” 
się do ograniczonej liczby kolorów uzależnioną od stosowanego tworzywa, 
z którego wykonana jest „nić” i najczęściej „jednokolorowość” modelu… ale 
czy na pewno? Wybór tworzyw sztucznych jest naprawdę bogaty (w tym 
nawet świecące w ciemności), a detale produkowane na wtryskarkach,  
w większości również jednobarwne, podlegają i tak dalszemu malowaniu. 
Szczegółowiej o różnicach pomiędzy wymienianymi metodami pisałem 
już jakiś czas temu w numerze 3/2010 FN OBERON® (dostępnym na 
www.forumnarzedziowe.pl/archiwum). 

Fot. 1. CB-printer - polska (Made in Poland) drukarka gotowa do wysyłki 
(fot. materiały producenta)

Urządzeń jest wiele – zaczynając od pioniera rynku hobbystycznych 
urządzeń RP – MakerBot’a, przez nowego gracza: Cube’a firmy 3DTouch, 
Print270 wyprodukowanej przez hiszpańską M&PR, aż do czarnego 
konia będącego na chwilę obecną jedynym polskim urządzeniem – CB-
printer’a. Jedni sprzedawcy kuszą niską ceną, drudzy oferują dodatkowe 
wyposażenie, kolejni stawiają na design, a jeszcze inni atakują rynek 
połączeniem powyższych w stabilnej konstrukcji.

Przede wszystkim jednak: za co tak naprawdę warto zapłacić?

Grubość nakładanej warstwy przy modelach wykonywanych 

techniką FDM jest bardzo ważną cechą, od której zależy dokładność  
i estetyka wykonywanego modelu. Łatwo jednak „przedobrzyć” – zbyt 
cienka warstwa tworzywa może doprowadzić do zerwania jej tuż po 
uplastycznieniu w głowicy ekstrudera. Niewielka ilość tworzywa może 
również z łatwością zastygnąć „w locie” lub po prostu nie „skleić się” na stole 
zestalając się przedwcześnie.

No właśnie. Stół roboczy – jeżeli sterownik jest mózgiem, ekstruder 
sercem, to stół pełni rolę mięśni naszej maszyny. A mięśnie, by działały 
najbardziej optymalnie muszą być rozgrzane. W tańszych urządzeniach 
najczęściej oszczędność dokonywana jest przez niedołączenie 
podgrzewania do stołu. Czemu to takie ważne? Cienka strużka tworzywa 
szybko się uplastycznia – szybko też zastyga. Zjawisku temu towarzyszy 
charakterystyczny skurcz materiału powodujący, że nasz model zamiast 
przypominać np. pucołowatego klauna będzie przypominał wykrzywionego 
Jokera rodem z najnowszych produkcji o człowieku nietoperzu. By tego 
uniknąć konieczne jest takie sterowaniem temperatury naszej przestrzeni 
roboczej, by warstwy zastygały pomału, jednocześnie nie rozpływając się 
na skutek przegrzania. 

Fot. 2. Wydrukowane bugdroidy - do wyboru do koloru (fot. Jan Dyrda)

Kolejnym aspektem przy wyborze stołu roboczego jest dość oczywista 
cecha czyli jego wielkość. I nie łudźmy się – wielkość ma znaczenie 
(przynajmniej w Rapid Prototyping)! Modele można łączyć dość dowolnie 
z wielu mniejszych elementów, ale o ileż łatwiej jest wykonać wszystko z jak 
najmniejszej ilości elementów… Dodatkowo zyskuje na tym również model 
dzięki zwiększeniu swojej integralności (każde dodatkowe spoiny, klejenia 
powodują, że model nie będzie do końca zachowywał się/działał tak samo 
jak wykonany monolit – wystarczy porównać odlew, czy wyfrezowany 
element z detalem spawanym). 

Oprócz stołu, bardzo często pomijanym aspektem urządzenia jest 
obudowa. „A na co tu zwracać uwagę?” zapyta ktoś. Obudowa decyduje 
o stabilności urządzenia, przez co również odpowiada za dokładność 
modelu. Przy małych urządzeniach RP głowica często porusza się mało 
płynnymi skokami. Przy niedostatecznej stabilności ryzykujemy drobne 

Jak wybrać drukarkę FDM?
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niedoskonałości modelu, zerwanie „nici” tworzywa lub nawet przekrzywienie 
stołu i w efekcie zepsuty model i stracone tworzywo zużyte na próbę jego 
wykonania. Nie wspominam już o naszym czasie. 

Fot. 3. Drukarka Cube w otoczeniu wydrukowanych modeli (fot. materiały 
producenta)

Kolejnym pytaniem, które warto sobie zadać przy zakupie 
hobbystycznego urządzenia FDM, to obudowa zamknięta czy otwarta? 
Otwarta gwarantuje… przede wszystkim większą zabawę. Urządzenie 
do 10.000 pln, jak zapewne się domyślamy, kombajnem wydajności 
ani demonem szybkości nie jest. Natomiast dobrze pokazuje zasadę 
działania i dostarcza niezapomnianych wrażeń, gdy z błyszczącymi 
oczyma obserwujemy nasz pierwszy model w trakcie „druku” – warstwa 
po warstwie. Kolejnym atutem obudowy otwartej to odprowadzanie 
na bieżąco ciepła z ekstrudera – czyli naszej głowicy drukującej. Chcemy 
by tworzywo się uplastyczniało i nadtapiało, a nie topiło, czy też lało.  
W cieplejszych pomieszczeniach, mały wiatraczek może nie sprostać tym 
wymaganiom – otwarta obudowa pomaga więc znacznie w chłodzeniu 
urządzenia. Obudowa zamknięta – prócz funkcji estetycznej (czyli połysk 
i różne kolory obudów) spełniać może kilka praktycznych. Po pierwsze, 
samo urządzenie będzie w większym stopniu zabezpieczone przed 
kurzem, pyłem, itp.. Po drugie – w modelach bez podgrzewanego stołu 
zamknięta obudowa jest gwarantem wyższych temperatur. Model w niej 
będzie zastygał wolniej i będzie szansa uzyskania równiejszej powierzchni. 
Chronimy też nasz model przed podmuchami wiatru (kto nie wierzy, 
niech postawi wentylator przy drukowanym modelu w urządzeniu FDM  
z otwartą/ażurową obudową). 

Wpływ materiału wykorzystanego do wykonania obudowy na trwałość 
urządzenia jest nie do pominięcia. Wspominany wcześniej CB-printer 
ma obudowę wykonaną z aluminium. Charakteryzuje się ona większą 
stabilnością, jak i odpornością. W porównaniu do plastikowych obudów 
wielu „drukarek” chińskiej produkcji wygrywa estetycznym wyglądem, jak 
również trwałością.

Waga urządzenia tak samo wpływa na jakość wykonania modelu 
– im bardziej stabilna drukarka, tym drukowany model mniej podatny 
na wibracje, itp.. Trzeba zwrócić jednak uwagę, że w grupie najtańszych 
urządzeń choć rozpiętość ciężarów urządzeń jest dość znaczna (od 8,2kg 
do 68kg), to jednak nie są to urządzenia ważące po kilkaset kilogramów.

Ekstruder to niejako serce każdej drukarki Fused Deposition Modeling. 
Co jednak, gdy urządzenie posiada dwie głowice uplastyczniające (lub nawet 
trzy)? Możliwość drukowania za dodatkową opłatą w dwóch kolorach jest 
warta rozważenia, tym bardziej gdy porównamy jednokolorowe modele  
z tymi wykonanymi w dwóch lub nawet trzech kolorach. 

Dodatkową, kuszącą opcją jest możliwość drukowania w dwóch 

szybkościach (chociażby Print270). Szybki druk charakteryzuje się mniejszą 
dokładnością i wyraźnymi charakterystycznymi dla metody FDM ścieżkami, 
lecz wystarcza to, by pokazać w firmie, o co mniej więcej chodzi. Druk 
wolniejszy, ale dokładniejszy i bardziej estetyczny służy do produkcji modeli 
dla klienta i na targi (ile można zaoszczędzić na gadżetach targowych – 
drukując swoje własne).

Fot. 4. Fabbster z ciekawym rozwiązaniem zasilania tworzywem (fot. Jan 
Dyrda)

Mało kto zwraca uwagę, a szkoda, na formę materiału zasilającego 
naszą głowicę uplastyczniającą. Na ogół jest to długi zwój okrągłego  
w przekroju tworzywa (PLA lub ABS). Zdarzają się jednak producenckie 
wynalazki. Drukarka Fabbster ma wpisane nawet na ulotce SDM (Stick 
Deposition Moulding). Zasada druku pozostaje niezmienna w stosunku do 
reszty urządzeń FDM, jednakże skazani jesteśmy na jedną firmę (lub do 
czasu pojawienia się tańszych zamienników) produkującą charakterystyczne 
„patyczki”, pokryte ząbkami w celu „lepszego doprowadzania” do 
ekstrudera tworzywa. I tak, jak sprawniejsze dostarczanie tworzywa może 
być kwestionowane, tak nie można zaprzeczyć, że producentowi takie 
rozwiązanie zapewnia nieprzerwany dopływ gotówki również po sprzedaży 
urządzenia.

Na sam koniec zostawiłem elementy „dopieszczające” nas, czyli 
klientów. Dodatkowe wyposażenie jakkolwiek nie stanowiące nawet 
10% kosztu maszyny jest miłym gestem, mówiącym, że producentowi/
dystrybutorowi na nas zależy. Standardem jest dawanie pierwszej szpuli 
tworzywa (najczęściej PLA albo ABS, jako najczęściej wykorzystywanych) 
gratis. 

Modele w formacie STL na płycie, czy do pobrania z internetu są 
miłym dodatkiem, lecz producenci MakerBota poszli o krok dalej tworząc 
całą społeczność wokół swojego „świata rzeczy” na www.thingiverse.com. 
Oprócz samych plików znajdziemy tam również zdjęcia już wydrukowanych 
modeli (często z uwagami, co zrobić by wyszło lepiej), oraz całe projekty 
wykorzystujące nasze zdolności manualne i wiedzę zdobytą w różnych 
dziedzinach wiedzy (mechanika, elektronika, itp.).

W dobie coraz szybciej rozwijającego się świata warto zastanowić 
się nad zakupem takiej maszyny. Firmy coraz krócej oferują wsparcie dla 
swych produktów, a z replikatorem zawsze będziemy w stanie choć na 
krótko pomóc sobie częścią zamienną. W czasach, gdy każdy chce nie 
tylko zobaczyć, ale również, niczym niewierny Tomasz, dotknąć, jak lepiej 
przekonać klienta do naszych niż poprzez pokazanie mu „wydrukowanego” 
modelu w skali 1:1? Tym bardziej, że niewielkie urządzenia nie są dziś drogie, 
a oferują całkiem sporo możliwości. Jan Dyrda
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Przeznaczenie
Opracowana w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania 

modułowa szlifierka ścierno-elektroerozyjna MESO 25 CNC przeznaczona 
jest do obróbki narzędzi skrawających z ostrzami z polikrystalicznego dia-
mentu PCD, polikrystalicznego regularnego azotku boru PCBN, węglików 
spiekanych i stali szybkotnących w operacjach:

• obróbki elektroerozyjnej obrotową elektrodą (wolframowo - miedzia-
ną, grafitową);

• obróbki ścierno - elektroerozyjnej ściernicami diamentowymi lub z re-
gularnego azotku boru (cBN); 

• szlifowania ściernicami diamentowymi lub z cBN bez wspomagania 
erozją elektryczną 

Obrabiarka, należąca do grupy uniwersalnych szlifierek ostrzarek na-
rzędziowych, w wykonaniu specjalnym, z dodatkowym oprzyrządowaniem, 
umożliwia szlifowanie wałków, otworów i płaszczyzn.

Zależnie od odmiany wykonania szlifierka może mieć 4-6. osi z jedno-
czesną interpolacją.

Szlifierka ma 4. osie liniowe sterowane CNC oraz 4. osie obrotowe ste-
rowane CNC, a ponadto 3. osie obrotowe ustawcze, z napędem ręcznym,  
z odczytem cyfrowym, kontrolowane z układu sterowania CNC.

Szlifierka wyposażona jest w układ sterowania (np. SINUMERIK lub inny 
równoważny), z menu w j. polskim, z oprogramowaniem dedykowanym do 
szlifierki ścierno-elektroerozyjnej; w specjalnie zaprojektowany nowego 
typu generator impulsowy, ze sterowaniem mikroprocesorowym, przysto-
sowany do współpracy z systemem sterowania CNC.

Zalety szlifierki
► Modułowa budowa umożliwiająca konfigurację zespołów obrabiarki, 

liczby sterowanych CNC osi, oprzyrządowania – w zależności od rodza-
ju obrabianych narzędzi, przedmiotów obrabianych i operacji obróbki. 

► Możliwość wyposażenia obrabiarki:
• w elektrody/ściernice wykonywane w IZTW do specyficznych operacji 

technologicznych u Użytkownika szlifierki;
• w uniwersalne sondy pomiarowe tensometryczne o transmisji kablo-

wej MP250 wraz z oprogramowaniem do pomiaru ściernic i elektrod  
oraz przedmiotów obrabianych; 

• w układ obiegu dielektryka z podwójną filtracją i stabilizacją  
temperatury;

• w układ chłodzenia z filtrem magnetycznym, bibułowym, odśrodko-
wym lub hydrocyklonem; 

• w stanowiskowy układ odciągowy z filtrem elektrostatycznym i filtrem 
mechanicznym;

• w system gaszenia pożaru dostosowany do współpracy z systemem 
sterowania CNC obrabiarki - w przypadku stosowania chłodziw olejo-
wych i cieczy dielektrycznych.

Dane charakterystyczne

Modułowa szlifierka ścierno-elektroerozyjna, narzędzia ścierne wy-
konywane w IZTW oraz technologia obróbki ściernej i erozyjnej narzędzi  
z ostrzami z PCD, PCBN, węglików spiekanych i innych materiałów narzę-
dziowych trudnoobrabialnych stanowią przedmiot oferty dla krajowych  
i zagranicznych producentów i użytkowników:

• diamentowych narzędzi skrawających do drewna i płyt drewnopochod-
nych, płyt meblowych, MDF, itd.;  

• narzędzi skrawających z PCD i PCBN do obróbki wykończeniowej metali 
i niemetali (przemysł motoryzacyjny, lotniczy i inne); 

• szybko zużywających się, zaopatrzonych w nakładki z PCD lub PCBN, 
części maszyn i urządzeń (przemysł maszynowy);

• narzędzi górniczych (koronki i raczki) dla górnictwa węglowego i skal-
nego;

• małych firm świadczących usługi w zakresie regeneracji narzędzi  
diamentowych, itd..

MODUŁOWA SZLIFIERKA  
ŚCIERNO-ELEKTROEROZYJNA MESO 25 CNC

Średnica przedmiotu szlifowanego największa 250 mm

Średnica ściernicy/elektrody największa 200 mm

Odległość osi wrzeciona ściernicy od pow. stołu najmniejsza 110 mm

Odległość osi wrzeciona ściernicy od pow. stołu największa 305 mm

Odległość osi wrzeciona podzielnicy od pow. stołu 200 mm

Rozdzielczość pozycjonowania w osiach liniowych 0,001 mm

Rozdzielczość pozycjonowania w osiach obrotowych 0,001 o

Ciecz technologiczna : ciecz dielektryczna IONOGRIND lub chłodziwo do 
szlifowania 

Dokładność filtrowania 2 µm

Zasilanie 3x400 V / 50Hz

Moc zainstalowana 26 kVA

Moc pobierana 10 kW

Wymiary 1600×
2200×
2350

mm

Masa całkowita ~2000 kg

Obrabiarka została zaprojektowana i wykonana w ramach, 
zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,  
a Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Umowy  
Nr KB/136/13262/IT1-B/U/08 o dofinansowanie wykonania  
projektu badawczego „Inicjatywy technologicznej” pt. „Modułowa 
szlifierka ścierno-elektroerozyjna do narzędzi skrawających  
z polikrystalicznego diamentu PCD” realizowanego w ramach 
Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa 
technologiczna I”.

* Parametry szlifierki ścierno-elektroerozyjna MESO 25 CNC  w raporcie na stronie 66
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Szlifierki - raport
PRODUCENT GER Máquinas Herramienta S.L.U.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE AI Lab s.c.

PARAMETRY (maszyna) MAŁA ŚREDNIA DUŻA MAŁA ŚREDNIA DUŻA

TYP SZLIFIERKI C600CNC CM3000CNC CPA6000CNC SCA40/20 SRA120/60 SRA400/100

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany 
na rzycie maszyny na podłogę) (mm) 3150 x 2200 9500 x 2800 16500 x 4500 2000 x 1540 4000 x 3500 10600 x 5500

Waga maszyny (kg) 4000 14000 30000 1200 7800 26000

Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC CNC CNC CNC CNC

Typ sterowania FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC

Długość szlifowania w kłach (mm) 600 3000 6000

Ilość osi sterowanych jednocześnie) 2-3 2-3 2-3 2 (3) 2 (3) 2 (3)

Wysokość w kłach (mm) 140 (180) 300 400 (500 OPT) - - -

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm)  0 > d > 275 max 590 max 790 (990 OPT) - - -

Moc wrzeciona głównego (kW) 5,5 15 22 - - -

Rodzaj stołu (skrętny/stały) skrętny skrętny skrętny - - -

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) tak tak nie - - -

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie skośnie/prosto skośnie/prosto skośnie/prosto skośnie/prosto skośnie/prosto skośnie/prosto

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 400 x 50 x 127 600 x 80 x 304 750 x 100 x 304
(900 x 100 x 304) 225x25x51 400x80x127 500 x 100 x 203

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W
250/-

/750/360/-
20…+210

500/-
/3250/360/-

20…+210
650/-/6350/360/-

20…+210 - - -

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) - - - - - -

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 100 2000 6000 - - -

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) 0 > A > 90 0 > A > 90 0 > A > 90 - - -

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) tak tak tak - - -

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin 
powietrznych (obr./min) dowolne - wg. potrzeb - - -

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) i 
plaet APC (tak/nie) nie nie nie nie nie nie

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) - - - 400 x 200 1200 x 600 4000 x 1000

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na 
stole (mm) - - - 400 x 200 1200 x 650 4000 x 1100

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) - - - - - -

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) - - - 150 1100 3500

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) - - - 415 625 1000

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) - - - 420 1360 4160

Zakres prędkości przy posuwie wzdłuznym (m/min) - - - 2 - 28 2 - 28 2 - 25

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) - - - 190 600 1000

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) - - - 300 425 750

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica 
otworu wewnetrznego 400 x 50 x 127 600 x 80 x 304 750 x 100 x 304 225 x 25 x 51 400 x 50 x 127 500 x 100 x 203

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) do 45 m/s do 45 m/s do 45 m/s do 3000 obr/
min

do 3000 obr/
min

do 3000 obr/
min

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) - - - 2,2 11 20 (30 OPT9)

Cena katalogowa netto (Euro) - - - - - -

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 100 220 300 130 200 300

ADRES ul. Rybitwy 15, 30-722 Kraków

OSOBA DO KONTAKTU Jarosław Hołody

TELEFON/FAX 600 961 620

WWW/E-MAIL www.ailab.pl / sprzedaz@ailab.pl
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Szlifierki - raport
PRODUCENT Blohm Jung GmbH Fritz  STUDER  AG

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE GALIKA sp. z o.o.

PARAMETRY (maszyna) DUŻA ŚREDNIA MAŁA DUŻA ŚREDNIA MAŁA

TYP SZLIFIERKI Planomat 
HP 620 ORBIT 48 ORBIT 25 S 41 cnc S 33 cnc S 20-2

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny 
(prostokąt opisany na rzucie maszyny na podłogę) (mm) 5500 x 2800 3600 x 2400 2900 x 1900 6200 x 5000 4000 x 3500 3200 x 2800

Waga maszyny (kg) 8000 4900 2800 9000/10.200 4000/5000 1600/1900

Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC CNC CNC CNC -

Typ sterowania Sinumerik 840D SL Fanuc 31i-A Fanuc 0i-TD SPC

Długość szlifowania w kłach (mm) - - - 1000/1600 650/1000 400/650

Ilość osi sterowanych jednocześnie) 3 3 3 X Z C Y X Z C X lub Z

Wysokość w kłach (mm) - - - 225/275 175 100

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) - - - od ok. 1 mm od ok. 1 mm od ok. 3 mm

Moc wrzeciona głównego (kW) - - - 15/30 7,5/11 3

Rodzaj stołu (skrętny/stały) stały/obrotowy stały/obrotowy stały/obrotowy stały skrętny skrętny

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) tak tak tak tak tak tak (promień)

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) tak tylko wielokąty tylko wielokąty tak tak nie

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie - - - prosto/skośnie prosto/skośnie prosto

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) - - - Ø 500 x 100 Ø 500 x 110 Ø 350 x 50

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W - - - Z/X 1750/350 Z/X 1150/285 Z/X 650/30

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) 2400 x 600 1200 x 400 900 x 200 - - -

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) - - - 250 (w kłach) 80/120 20

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) - - - tak tak tak

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) nie nie nie tak nie nie

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin powietrznych 
(obr./min) - - - 6000 … 120000 24000 … 120000 20000 … 60000

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) i plaet 
APC (tak/nie) nie nie nie tak tak nie

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) 2000 x 600 800 x 400 500 x 200 - - -

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na 
stole (mm) 2100 x 640 900 x 525 600 x 280 - - -

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) 1900 x 640 700 x 525 400 x 280 - - -

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) 1700 750 200 - - -

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) 700/950 625 435 - - -

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) 2100 900 600 - - -

Zakres prędkości przy posuwie wzdłuznym (m/min) 0,03 - 30 0,03 - 40 0,03 - 40 - - -

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) 560 465 230 - - -

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) 550/800 450 360 - - -

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica otworu 
wewnetrznego

Ø 400 x 100 
x 127 Ø 400 x 60 x 127 Ø 200 x 25 x 

50,8 - - -

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) do 6000 do 5000 do 6500 - - -

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) 15/24,5 8,5 4,5 - - -

Cena katalogowa netto (Euro) zależy od specyfikacji zależy od specyfikacji

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) ok. 180 ok.90 ok. 90 ok. 180 ok. 120 ok. 120

ADRES ul. Spacerowa 12/4, 00-592 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Roman Góźdź

TELEFON/FAX 22 848 24 46/ 22 849 87 57

WWW/E-MAIL www.galika.pl/galika-wars@galika.pl
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Szlifierki - raport
PRODUCENT IMT S.p.A. Instytut Zaawansowanych 

Technologii WytwarzaniaPRZEDSTAWICIEL W POLSCE ISOTEK Sp. z o.o.

PARAMETRY SZLIFIERKA DO 
PŁASZCZYZN

SZLIFIERKA DO 
OTWORÓW

SZLIFIERKA 
UNIWERSALNA MASZYNA ŚREDNIA

TYP SZLIFIERKI MB 75 MT 250 ID ELEKTRA 1018 UA MESO 25 CNC 

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany 
na rzycie maszyny na podłogę) (mm) 3950 x 2935 2300 x 1600 3950 x 2090 4000 x 4400

Waga maszyny (kg) 6500 6600 6500 2000

Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC CNC CNC 

Typ sterowania Siemens 840 D Siemens 840 Dsl Fanuc 32i Sinumerik 840 D

Długość szlifowania w kłach (mm) - - 1190

Ilość osi sterowanych jednocześnie) 2 3 3 4-6 (zależnie od wersji)

Wysokość w kłach (mm) - - 180 200

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) - 6 - 100 5 - 350 20-100 (opcja)

Moc wrzeciona głównego (kW) 11 Zależy od wybranych 
wrzecion 8,2 7

Rodzaj stołu (skrętny/stały) Stały Stały Obydwie możliwości staly

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) Tak Tak Tak tak

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) Nie Tak Tak tak

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie Obydwie możliwości Obydwie możliwości Obydwie możliwości -

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 406 x 100 60 x 30 508 x 80 (115) 200x20

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W Y=530, Z=645 X=200, Z=340 X=400, Z=1190 X: 260; Y: 190; Z: 190

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) 950 x 400 - - 800x330

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 850 70 w uchwycie 250 pomiędzy kłami 45

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) Tak Tak Tak -

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) Nie Nie Nie nie

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin 
powietrznych (obr./min) 3000 90000 90000 -

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) i 
plaet APC (tak/nie) Tak Na życzenie, po analizie 

technicznej System EROWA -

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) Tak Tak Tak tak

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) Tak Tak Tak tak

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) 950 x 400 - - 800x330

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na 
stole (mm) 950 x 550 - - -

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) 750 x 550 - - -

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) 850 - - -

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) 550 - - -

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) 1090 - - 260

Zakres prędkości przy posuwie wzdłuznym (m/min) 1 - 40 - - 0,01-4,0

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) 530 - - 190

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) 645 - - 190

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica 
otworu wewnetrznego 406 x 100 x 152,4 Zależą od wybranych 

wrzecion 508 x 80 (115) x 203,2 200x20x32

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) 1400 24000 - 90000 zależy 
od wybranych wrzecion 0-6000

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) 11 1,5 / 15 zależy od 
wybranych wrzecion 8,2 / 11,5 7

Cena katalogowa netto (Euro) Na życzenie Na życzenie  Na życzenie -

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) Tak, na życzenie Tak, na życzenie Tak, na życzenie tak: ściernice, elektrody

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) Na życzenie Na życzenie Na życzenie 960-1280

ADRES ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań, IZTW, ul. Wrocławska 37a, 
30-011 Kraków

OSOBA DO KONTAKTU Damian Batura dr inż. Wacław Mielnicki

TELEFON/FAX T: +48 61 835 08 67 / F: +48 61 835 08 51 tel. 12 6317 230/fax 12 63 39 490

WWW/E-MAIL www.isotek.com.pl / damian.batura@isotek.com.pl www.ios.krakow.pl; waclaw.
mielnicki@ios.krakow.pl
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Szlifierki - raport
PRODUCENT ZIERSCH GmbH SHIGIYA

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE VECTOR HIGH TECH MACHINERY

PARAMETRY (maszyna) DUŻA ŚREDNIA MAŁA DUŻA ŚREDNIA MAŁA

TYP SZLIFIERKI do płaszczyzn 
ZT 2032

do płaszczyzn 
ZT 715

do płaszczyzn 
ZT 24 GN GPES GPC

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany na 
rzycie maszyny na podłogę) (mm) 11.000 x 5.500 5.350 x 2.850 2.600 x 1.800 - - -

Waga maszyny (kg) 43.000 11.000 1.750 - - -

Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC CNC Fanuc 0i-T Fanuc 18i/180i Fanuc 18TB/
0i-TC

Typ sterowania Z-Control Z-Control Z-Control - - -

Długość szlifowania w kłach (mm) / / / 600, 1000, 1500, 
2000 250, 630 100, 250, 400

Ilość osi sterowanych jednocześnie) 3 3 3 - - -

Wysokość w kłach (mm) / / / 150/200 150 100/150/200

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) / / / - - -

Moc wrzeciona głównego (kW) 32 11 3,7 7,5 18,5 22

Rodzaj stołu (skrętny/stały) stały stały/pochylny stały/pochylny - - -

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) tak tak tak nie tak nie

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) nie nie nie nie tak nie

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie prosto prosto prosto prosto i skośnie prosto prosto

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) / / / 510/100 500 610/180

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W 3.200 x 2.200 1.500 x 800 400 x 250 - - -

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) 3.200 x 2.000 1.500 x 700 400 x 200 - - -

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) / / / - - -

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) nie nie nie - - -

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) nie nie nie nie tak tak

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin powietrznych 
(obr./min) / / / - - -

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) i plaet 
APC (tak/nie) nie nie nie - - -

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) / / / - - -

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na 
stole (mm) / / / - - -

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) 3.200 x 2.000 1.500 x 800 400 x 250 - - -

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) 10.000 1.400 250 - - -

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) 1.155 600 540 - - -

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) 3.300 1.900 600 - - -

Zakres prędkości przy posuwie wzdłuznym (m/min) 30 30 30 - - -

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) 220 750 2.150 - - -

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) 905 400 415 - - -

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica otworu 
wewnetrznego

500 x 120 x 
203,2 400 x 80 x 127 250 x 38 x 50,8 - - -

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) 1.000 - 3.000 1.000 - 3.000 1.000 - 4.500 - - -

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) 32 11 3,7 - - -

Cena katalogowa netto (Euro) na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie

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

tarcze 
szlifierskie

tarcze 
szlifierskie

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) na zapytanie 120 - 150 120 - 150 na zapytanie na zapytanie na zapytanie

ADRES ul. Sokołowska 20/52, 01-142 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Witold Śniatowski

TELEFON/FAX 605 047 467

WWW/E-MAIL www.vector-htm.pl/biuro@vector-htm.pl
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Prenumerata
Zamawiam roczną prenumeratę dwumiesięcznika techniczno - informacyjnego  Forum Narzędziowe OBERON nr od 1 do 6/2013
Forum Narzędziowe OBERON w cenie 75 zł + 23 % VAT

Liczba prenumerat .............................   Prenumeratę proszę rozpocząć od numeru: ............................

Zamówienie prosimy wypełnić czytelnie i przesłać pod numer faxu: 52 35 424 01 lub na adres e-mail: oberon@oberon.pl

(dane do wystawienia faktury VAT)
imię i nazwisko lub nazwa firmy: ....................................................................................................................................................................
ulica:.............................................................................................................................................................................................................
miejscowość i kod: .........................................................................................................................................................................................
NIP*: .............................................................................................................................................................................................................
osoba zamawiająca: .......................................................................................................................................................................................
stanowisko: ...................................................................................................................................................................................................
branża: .........................................................................................................................................................................................................
tel./fax:........................................................................................e-mail:......................................................................................................

...............................................................
(data i podpis zamawiającego)

* Jestem płatnikiem podatku VAT i upoważniam Wydawnictwo do wystawienia faktury bez mojego podpisu. 
* Wyrażm zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych Wydawnictwa, z godnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997r. o Ochro-

nie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
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