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Industeel
stale do zadań specjalnych

stała twardość 370HB ± 10 w całym przekroju

poprawiona względem 1.2738 HH skrawalność

łatwe polerowanie i teksturowanie

zwiększona przewodność cieplna (krótsze cykle)

bezproblemowa reperacja spawaniem

dobra do azotowania, chromowania

gatunek opatentowany

Stale o wysokiej twardości na formy do tworzyw sztucznych

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

Cieszę się, że wydaliśmy kolejny numer Forum Narzędziowego. W dużej 
mierze ta radość wynika z ukończenia następnego numeru Forum, ale spora 
część mojego nastroju, to efekt wczesnej wiosny, i tego, że nie było ciężkiej 
zimy, a co za tym idzie, rachunki za ogrzewanie były dużo mniejsze niż  
w poprzednich latach! 

Szybsza wiosna pomogła na pewno targom w Kielcach. Relacja z targów 
jest wewnątrz numeru, powiem tylko, że w zeszłym roku śnieżyca nie 
ułatwiała dojazdu: kolizje oraz korki tworzące się na drogach nie pozwalały 
rozwinąć stosownej szybkości. A w tym roku – bajecznie, zielone pola  
i kwitnące forsycje. Nie dziwię się, że wiosną ptaki śpiewają. Mój zachwyt tą 
porą roku można podziwiać na zdjęciu wyżej. Bez czapki, kurtki, w słońcu – 
no czego chcieć więcej?

Czyżby ożywienie wśród klientów przekładające się na sporą liczbę 
zapytań i idących za nimi zamówień wynika również z tej pogody? Nie wiem 
- ekonomiści też nie potrafią ocenić czemu raz jest ileś procent na plusie w 
gospodarce, a po roku, czy dwu spadek o podobną wartość. Po dwudziestu 
ponad latach sprzedaży materiałów dla narzędziowni wiem, że łagodna zima 
i szybka wiosna sprzyjają większym obrotom. Tegoroczna wiosna, a nawet 
i jeszcze poprzedzająca ją zima, upływały pod znakiem Ukrainy. Najpierw 

z radosną nutą sukcesów naszych olimpijczyków.  
Po olimpiadzie było już bardziej dramatycznie czyli 
Anschluss. Historia lubi powtórki. Półtora roku przed 
wrześniem 1939 był Anschluss Austrii. Oni, Austriacy, 
też mówili tym samym językiem co najeźdźca, a obce 
mocarstwa nie chciały unii celnej Austrii i Niemiec już 
w 1931. Rok później przyłączono do Rzeszy czeski 
Sudetenland. A w tym roku oglądaliśmy na ekranach TV 
jego rosyjskie wydanie: подключение tym razem nie 
dotyczyło Austrii, ale Krymu i sądzę, że zepsuło humory 
wszystkim. No, może poza branżą zbrojeniową. Oni 
mogą widzieć zielone światło. Co czują mieszkańcy 
byłych republik ZSRR - nie wiem. Większość się boi, 
ale pewnie część z nich tęskni do dawnych czasów, jak  
i część Polaków wspomina z nostalgią czasy Gierka. 
Myślę, że Putin obawia się, jak każdy polityk, wyniku 
kolejnych wyborów i próbuje pokazać siebie jako 
„macho–cara”. Z tygrysem, nową kobietą u boku, 
odbudowujący sowieckie imperium! Pewnie chce 

pokazać Rosjanom, że będzie lepiej i że nie są ludźmi drugiej kategorii  
w tym świecie, ale mieszkańcami mocarstwa. To co w jego opinii zepsuł 
Jelcyn, sprzedał Gorbaczow – on naprawi. Sprzedaje krajanom marzenia. 
Swoją drogą, dobrze, że świat powiązany jest gospodarczo bardziej niż 100 
lat temu. Mało który oligarcha, czy polityk, tak naprawdę chce stracić swój 
pałac, zawartość sejfu i wygodne życie. Zatem przepychanki i negocjacje 
trwać będą, ale mam nadzieję, że doradcy, ci z reguły cyniczni realiści, 
wyliczą pewnym ludziom ewentualne straty zbyt pochopnych decyzji.  
W sumie nasi politycy nie podjęli dyskusji o rozbiorze Ukrainy rzuconej przez 
Żyrinowskiego. A nam co pozostaje wobec tego? Szykować się do ucieczki? 
Chyba raczej to, co radził Wojciech Młynarski w swej piosence: róbmy swoje.

A zatem przypominam, najbliższe spotkanie targowe na jakim będziemy, 
to kielecki Plastpol. Ta impreza odbędzie się w ostatnim tygodniu maja, 
a dokładnie od 27 do 30 (wtorek do piątku). Oby tylko pogoda dopisała. 
Zapraszam na stoisko naszego Oberonu. Naszego, czyli tego właściwego,  
z materiałami dla narzędziowni i Forum Narzędziowym, bo jak wiele osób 
na targach już zauważyło – są trzy Oberony: dwa od narzędzi i pomiarów, a 
tylko jeden od materiałów! 

Do zobaczenia! 
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Krótko
ZMIANY W POZNANIU

Zainteresowanie najnowszymi produktami  
i technologiami dla przemysłu utrzymuje się wciąż 
na wysokim poziomie. Widoczne było to m.in. 
podczas ubiegłorocznych targów ITM Polska, 
gdzie przez ekspozycje blisko 1000 wystawców 
i firm reprezentowanych przewinęło się ponad 
16 000 zwiedzających. Prognozy na rok 2014 są 
jeszcze lepsze.

W ramach tegorocznej edycji ITM Polska (3-6 
czerwca) organizatorzy zapowiadają kilka zmian. 
Po pierwsze - uruchomiono już po modernizacji 
pawilon 8a. Dzięki inwestycjom został on 
przystosowany do budowy nowoczesnych stoisk 
piętrowych - dopuszczalna wysokość zabudowy 
wzrośnie z 4,50 m aż do 10 m. To oznacza, że 
„czteropak”, w którym wystawcy targów ITM 
Polska prezentowali ofertę z zakresu obróbki-
skrawaniem (salon Mach-Tool), zwiększył 
swoją powierzchnię wystawienniczą do 12.000 
m2 brutto. Modernizacja ta znacznie wpłynęła 
na atrakcyjność czterech pawilonów. Zdaniem 
Joanny Kucharskiej, dyrektor ITM Polska,  
w ramach Mach-Tool zostały już ostatnie miejsca 
dla wystawców. Ekspozycję tego salonu mają 
dodatkowo wzbogacić przestrzenie specjalne: 
utrzymanie ruchu, CAx Innovation oraz CAD/ 
CAM. Kolejna atrakcja to wystąpienie indyjskie 
– po raz pierwszy na ITM Polska będzie można 
zapoznać się z ofertą firm z Indii dedykowaną dla 
kilku gałęzi przemysłu.

Tegorocznym targom przemysłowym  
w Poznaniu towarzyszyć będzie ponadto całkiem 
nowe wydarzenie - Forum Odlewnicze FOCAST. 
Jest ono dedykowane odlewniom, producentom 
maszyn i urządzeń, dostawcom komponentów, 
usługodawcom oraz przedstawicielom nauki.  
W ramach tego projektu planowana jest 
prezentacja odlewów, komponentów  
i technologii, m.in. odlewów: żeliwnych, 
staliwnych, ze stopów metali nieżelaznych 
i artystycznych, odkuwek, materiałów 
formierskich, pieców oraz materiałów  

w ramach obróbki cieplnej odlewów. Nie zabraknie 
także prezentacji systemów do projektowania  
i wytwarzania maszyn, urządzeń i całych linii 
dla odlewnictwa, technik pomiarowych i metod 
badania materiałów oraz technik automatyzacji 
procesów. Forum FOCAST wspierają takie 
firmy jak: BiTech, DISA Industries, HÜTTENES-
ALBERTUS, Swan Shephard, Guss-ex, Metal 
Minerale, Silsop, Technical, Frech Polska, 
FerroTerm, Odlewnia Drawski.

Wzrost wydajności pracy o 20-30%? 
Zmniejszenie kosztu wytworzenia o 10-15%? Jest 
to możliwe z udziałem najnowszych technologii 
wykorzystanych w maszynach i urządzeniach, 
które będzie można obejrzeć z bliska na 
tegorocznych targach ITM Polska. W Poznaniu 
wystawcy zaprezentują ofertę dla, takich branż 
jak: maszynowa, motoryzacyjna, zbrojeniowa, 
energetyczna czy kolejowa. Część urządzeń oraz 
narzędzi będzie można przetestować podczas 
wystawy – taką możliwość dają interaktywne 
przestrzenie: Poligon Umiejętności (w ramach 
salonu Technologii Obróbki Powierzchni Surfex) 
oraz Akademia Spawania (w ramach salonu 
Welding). 

Oprócz cyklicznych wydarzeń, takich jak 
Forum Inżynierskie, seminarium Stowarzyszenia 
Stal Nierdzewna czy seminarium Instytutu 
Mechaniki Precyzyjniej, ekspozycję ITM 
Polska uatrakcyjni II Powszechna Wystawa 
Krajowa "Konkurencyjna Polska" 1989 – 2014.  
To wydarzenie, które jest formą podsumowania 
i uczczenia 25 lat wolnej Polski odbędzie się na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 
między 2 a 15 czerwca. Patronat nad wystawą 
objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski.

NOWE URZĄDZENIE W GAMIE LASERÓW 
MARKI TECHNIFOR NALEŻĄCEJ DO GRUPY 
GRAVOTECH

Technifor, światowy lider w dziedzinie 
znakowania na potrzeby śledzenia, rozszerza 
swoją ofertę wprowadzając zielony laser TG400.

To nowe rozwiązanie znakujące o długości fali 
532 nm umożliwia znakowanie na materiałach, 
które nie podlegają tradycyjnej obróbce laserem 
(promieniowanie w paśmie podczerwonym) Yag, 
Fibre czy CO2.

Wprowadzając nowe rozwiązanie, marka 
Technifor odpowiada na potrzeby szczególnych 
rynków takich jak: branża medyczna, elektronika 
i elektryka, przetwórstwo tworzyw sztucznych, 

itd., gdyż umożliwia znakowanie na takich 
materiałach jak silikon, metale odbijające światło 
(miedź, srebro, złoto, itd.), obwody drukowane, 
ceramika i szeroka gama tworzyw sztucznych.

Niezwykle wąska wiązka lasera (30 um)
zapewnia niezrównaną jakość znakowania: 
precyzyjne znakowanie małych znaków  
i kodów Data Matrix™. Laser TG400 zapewnia 
znakowanie na powierzchni, które nie uszkadza 
materiału przez nagrzewanie.

Oprogramowanie sterujące do zielonego 
lasera TG400, specjalnie opracowane przez 
Grupę Gravotech, umożliwia realizację znakowań 
na potrzeby identyfikacji i śledzenia. Łączność  
z bazami danych nawiązywana jest bardzo 
szybko, a integracja kodów (kreskowych, Data 
Matrix™, QR), rysunków i logo wykonywana  
w kilka kliknięć.

To nowe rozwiązanie grupy Gravotech 
pozwala marce Technifor, cieszącej się 
dużym uznaniem w dziedzinie znakowania 
mikroudarowego, zdobyć pozycję w zakresie 
znakowania laserowego. Więcej informacji na 
stronie www.technifor.pl.

UWAGA, UWAGA - NOWA LOKALIZACJA 
TARGÓW W KRAKOWIE!

Od niedawna Targi w Krawkowie znajdują się 
pod nowym adresem - ul. Galicyjska 9. To nowy 
adres targów. Targi w Krakowie przeniosły się do 
nowo powstałego Międzynarodowego Centrum 
Targowo-Kongrsowego EXPO Kraków. Mapka, 
którą zamieszczamy, pokazuje, jak trafić do nowej 
siedziby krakowskich targów. Jeśli chcielibyście się 
Państwo dowiedzieć skąd się wzięła nazwa ulicy 
lub jakie targi odbędą się jeszcze w tym roku 
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Krótko
w nowych halach, to zachęcam do wejścia na 
stronę Targów w Krakowie.

EXPO KRAKÓW

Dwudziestoletnie doświadczenie w branży 
targowo-kongresowej. Tysiące firm i setki tysięcy 
gości, z którymi współpracowaliśmy. Projektując 
EXPO Kraków pamiętaliśmy o wszystkim, czego 
nauczyliśmy się w ciągu naszej działalności. 
Pragnęliśmy stworzyć niepowtarzalne oraz 
eleganckie miejsce, w którym odbywać się będą 
międzynarodowe konferencje i targi, spotkania 
biznesowe i szkolenia, a także przeróżne imprezy 
i eventy. Miejsce, którego idea zrodziła się z 
przekonania, że sukces zaczyna się od spotkań.

Tak powstało Expo Kraków. EXPO 
Kraków to 13 tys. metrów kwadratowych 
powierzchni użytkowej. Elastyczność 
zastosowanych rozwiązań pozwoli na 
uzyskanie w obiekcie powierzchni o różnym 
przeznaczeniu, adaptowalnych w zależności 
od potrzeb. Organizujesz duże wydarzenie 
rangi międzynarodowej? Targi? Kongres lub 
konferencje? Szkolenie lub prezentację produktu? 
Szukasz miejsca na spotkanie branżowe, a może 
masz pomysł na niepowtarzalną imprezę? 
Pamiętaj, że Międzynarodowe Centrum 
Targowo-Kongresowe EXPO Kraków 
powstało z myślą o Tobie. EXPO Kraków będzie 
nowoczesnym i wielofunkcyjnym obiektem 

targowo-kongresowym zlokalizowanym w 
Krakowie przy ulicy Galicyjskiej 9. I już dziś 
myślimy o jego rozwoju i rozbudowie!
Do dyspozycji oddajemy:
• 7,2 ha terenu w geograficznym centrum 

Krakowa,
• 13 tys. m, powierzchni użytkowej,
• 2 hale o łącznej powierzchni 9 tys. m, o nośności 

podłogi 40 kPa i wysokości ponad 8 m,
• zespół klimatyzowanych, modułowych sal 

konferencyjnych,
• 4 pokoje spotkań,
• przestronne lobby,
• restaurację,
• ponad 700 miejsc parkingowych
• teren pod ekspozycję zewnętrzną.
Zapamiętaj! Otwarcie już w 2014 roku! 
Szanowni Organizatorzy

Marzenie, aby w Krakowie powstał 
światowej klasy obiekt targowo-
kongresowy, zrodziło się bardzo dawno temu. 
W ciągu 17 lat działalności mieliśmy okazję 
odwiedzić kilkadziesiąt różnych centrów 
targowo-kongresowych na całym świecie. Sami 
zorganizowaliśmy setki targów, kongresów 
i konferencji w różnych miejscach w Polsce. 
Dobrze znamy problemy, z jakimi borykają 
się organizatorzy imprez. Właśnie dlatego 
postanowiliśmy stworzyć Międzynarodowe 
Centrum Targowo-Kongresowe EXPO 
Kraków – jedyny tego typu wielofunkcyjny 
obiekt w Krakowie zaprojektowany z myślą 

o organizacji kongresów, targów, koncertów, 
spotkań branżowych oraz różnego rodzaju 
imprez.

Już w 2014 roku oddamy do Państwa 
dyspozycji 13 tys. metrów kwadratowych, 
w tym 9 tys. metrów powierzchni 
wystawienniczej. W EXPO Kraków zrealizujemy 
niemal każdą imprezę. Na organizatorów 
czeka zespół sal seminaryjnych oraz 4 pokoje 
spotkań. Hala wystawowa, przekształcona  
w salę audytoryjną, bez najmniejszych 
problemów pozwoli zorganizować np. kongres 
na 4 tys. uczestników. Najważniejszy jest fakt, 
że większa z hal to 5 tys. m, otwartej przestrzeni, 
bez filarów, dzięki czemu będzie największą 

przykrytą powierzchnią w mieście!
Tworząc EXPO Kraków postawiliśmy na 

wielofunkcyjność oraz łatwość przygotowania 
i organizacji różnego rodzaju imprez. Dziś 
mamy nadzieję, że Kraków, który do niedawna 
nie dysponował tego typu obiektem, stanie 
się wkrótce centrum światowej skali spotkań 
branżowych.
Dla zwiedzających

Witamy w Międzynarodowym Centrum 
Targowo-Kongresowym EXPO Kraków 
– nowoczesnym, wielofunkcyjnym obiekcie, 
zlokalizowanym w jednym z najpiękniejszych 
polskich miast, w Krakowie. Bez względu na 
to, jakie wydarzenie odbywa się aktualnie  
w EXPO Kraków, jako właściciel tego 
wyjątkowego obiektu chcemy, aby nasi Goście 
czuli się tutaj dobrze.

Idea EXPO Kraków zrodziła się  
z przekonania, że sukces zaczyna się od 
spotkań. Odbywać się tutaj będą nie tylko 
najważniejsze wydarzenia branżowe, spotkania 
biznesowe i szkolenia, ale także jedyne w swoim 
rodzaju imprezy rozrywkowe. Wierzymy, że 
nasza gościnność i profesjonalizm sprawią, że 
będziecie Państwo chcieli tutaj wrócić – czy jako 
gość organizowanych w EXPO Kraków targów, 
czy jako widz spektakli i widowisk lub wreszcie 
jako gość firmowych bankietów.

PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY DMG MORI 
POLSKA

W imieniu redakacji dwumiesięcznika Forum 
Narzędziowe OBERON, chcę podziękować 
firmie DMG MORI Polska za zaproszenie na 
Seminarium Technologiczne i Pokaz Obróbki na 
NLX2500Y/700 oraz NHX5500. Seminarium 
odbyło się w siedzibie DMG/MORI SEIKI Polska 
Sp. z o.o. w Pleszewie.

Firma DMG MORI Polska wraz z firmą 
CAMdivision przygotowała dla uczestników 
ciekawy program. Gospodarz seminarium 
przedstawił pokazowe maszyny, z kolei 
firma CAMdivision przedstawiła nowości  
w oprogramowaniu oraz omówiła program 
przygotowany do wdrożenia dla maszyn  
DMG/MORI.

Jak zwykle podczas takich spotkań, 
zaproszeni goście mogli przyglądać się 
demonstracji obróbki na obrabiarce, jak  
i wysłuchać omawianych zagadnień technicznych.



Aby poprawnie dokonać takiej oceny niezbędne jest uzyskanie obrazu 
powiększonego. Dawniej wykorzystywano lupy, których powiększenie jest 
ograniczone i nie zapewniało możliwości archiwizacji obrazu. W chwili 
obecnej mamy do dyspozycji kamery pracujące w wysokiej rozdzielczości 
HD, które dają kontrastowy i ostry obraz nawet najmniejszych szczegółów.  

Takie rozwiązanie kryjące się pod nazwą VisionZ posiada firma Vision. 
Jest to kamera połączona z układem optycznym dającym możliwość 
obserwacji próbek z powiększeniem 2.0x-55x, przy zachowaniu 
dużego pola widzenia do 219mm. Całości dopełnia ergonomicznie 
zaprojektowana konstrukcja z wysokiej jakości materiałów, która 
oprócz stabilnej podstawy posiada także wbudowane oświetlenie LED.  

Sterowanie pracą urządzenia odbywa się poprzez panel kontrolny, który 
steruje m.in. powiększeniem, ostrością, oświetleniem, ustawieniem 
przesłony oraz daje możliwość archiwizacji zdjęć w formacie bmp, jpg, 
tiff na pamięci USB. System inspekcji VisionZ znajduje zastosowanie w: 
obszarach produkcji, montażu i kontroli wyrobów z tworzyw sztucznych, 
elektronicznych, mechanicznych, medycznych, stomatologicznych oraz 
działach R&D. 

Autoryzowany dystrybutor firmy Vision Engineering  
na terenie Polski:

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo 60-185 Poznań, 

tel. 61 2225800, tel./fax 61 2225801 
www.ita-polska.com.pl  info@ita-polska.com.pl  

System inspekcyjny VisionZ HD 
firmy

W dzisiejszych czasach dużo uwagi poświęca się kontroli wyrobów pod kątem wymiarów czy 
właściwości fizycznych, a często zaniedbuje się inspekcję optyczną polegającą nie tylko na ocenie 
powierzchni i ubytków na niej występujących, ale także wykonania nadruków, oznaczeń oraz jakości 
połączeń poszczególnych elementów składowych.
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CAD

CAM

EDA
PCB

SKANERY 
3D

EVATRONIX SA • Bielsko-Biała • ul. W. Przybyły  2 • biuro@evatronix.com • www.evatronix.com

narzędzia 
kreatywnych 
inżynierów



PRODUCENT JAESPA Maschinenfabrik

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE STR-Faktor

PARAMETRY Maszyna mała (do Ø300) Maszyna duża (do Ø500)

Typ/model W-260-M CONCEPT-500/800-HEP

Szerokość cięcia (mm) 410 800

Wysokość cięcia (mm) 300 500

Wymiary taśmy tnącej (mm) 3660x27x0,9 7050x54x1,6

Szybkość taśmy tnącej (m/min) 17 - 106 15 - 100

Płynna regulacja szybkości taśmy (standard/opcja) standard standard

Regulacja opadania taśmy (cyfrowa/analogowa) analogowa analogowa

Automatyczne podnoszenie głowicy po zakończonym 
cięciu (standard/opcja) standard standard

Imadło podające materiał, skok w mm (standard/opcja) opcja opcja

Waga maszyny 460 kG 2800 kG

Serwis na polskim rynku (tak/nie) tak tak

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

Cena katalogowa netto (Euro) 4.850,- 33.400,-

Inne sugerowane właściwości przecinarka produkcyjna przecinarka produkcyjna

ADRES ul. Lucerny 108, 04-687 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Krzysztof Strzała

TELEFON/FAX 22-815 31 20 / 22-613 06 89

WWW/E-MAIL pily@str-faktor.pl

PRODUCENT KASTO

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Guss-Ex Sp. z o.o.

PARAMETRY Maszyna mała (do Ø300) Maszyna duża (do Ø500)

Typ/model Twin A2 Twin A5

Szerokość cięcia (mm) 260 630x560

Wysokość cięcia (mm) 260 560

Wymiary taśmy tnącej (mm) 4530x34x1,1 7400x54x1,1

Szybkość taśmy tnącej (m/min) 20-110 13-127

Płynna regulacja szybkości taśmy (standard/opcja) standard standard

Regulacja opadania taśmy (cyfrowa/analogowa) analogowa analogowa

Automatyczne podnoszenie głowicy po zakończonym 
cięciu (standard/opcja) standard standard

Imadło podające materiał, skok w mm (standard/opcja) 750 900

Waga maszyny 1700 kg 4900 kg

Serwis na polskim rynku (tak/nie) tak tak

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

Cena katalogowa netto (Euro) 33.700 70.000

Inne sugerowane właściwości dwukolumnowa, kompletna osłona maszyny dwukolumnowa, kompletna osłona maszyny

ADRES Guss-Ex Sp. z o.o. 01-493 Warszawa Lencewicza 2A

OSOBA DO KONTAKTU Jan Zieliński

TELEFON/FAX 22 861 95 11 602 603 755

WWW/E-MAIL www.guss-ex.com.pl j.zielinski@guss-ex.com.pl
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Gatunki 

pi³ taœmowych:

- MATRIX

- M-42

- HIT (M-42 modyfikowane)

- TOP (M-51 modyfikowane)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przecinarki taœmowe:

- pionowe i poziome

- automaty i pó³automaty

SUPER ZESTAWIENIE: NIEMIECKIE MASZYNY + AMERYKAŃSKIE PIŁY



PRODUCENT BEKAMAK TURCJA

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE PAX PHU

PARAMETRY Maszyna mała (do Ø300) Maszyna duża (do Ø500)

Typ/model BMSO 325 CH - automat BMSY 560 C - półautomat

Szerokość cięcia (mm) 350mm 750mm

Wysokość cięcia (mm) 325mm 560mm

Wymiary taśmy tnącej (mm) 4160x34x1,1mm 6000x41x1,3mm

Szybkość taśmy tnącej (m/min) 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min

Płynna regulacja szybkości taśmy (standard/opcja) standard standard

Regulacja opadania taśmy (cyfrowa/analogowa) analogowa analogowa

Automatyczne podnoszenie głowicy po zakończonym cię-
ciu (standard/opcja) standard standard

Imadło podające materiał, skok w mm (standard/opcja) podawcze imadło hydrauliczne o skoku max 500mm półautomat, dzielone imadło  mocujące materiał 
przed i za taśmą

Waga maszyny ok. 1700 kg ok. 2200 kg

Serwis na polskim rynku (tak/nie) tak gwarantowany przez PAX PHU tak gwarantowany przez PAX PHU

Skład części zamiennych na rynku polskim (tak/nie) tak gwarantowany przez PAX PHU tak gwarantowany przez PAX PHU

Cena katalogowa netto (Euro) 16 500 EUR netto 14 750 EUR netto

Inne sugerowane właściwości piła dwukolumnowa piła dwukolumnowa

ADRES PAX PHU, 72-002 DOŁUJE k. SZCZECINA, UL. SŁONECZNY SAD 4C

OSOBA DO KONTAKTU JAN PAWELCZYK - DORADCA TECHNICZNY

TELEFON/FAX 505 812 505 LUB 91 435 84 34

WWW/E-MAIL www.pax-maszyny.pl; maszyny@pax-maszyny.pl

PRODUCENT Zakład Doradztwa Technicznego i Marketingo TOP

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Zakład Doradztwa Technicznego i Marketingo TOP

PARAMETRY Maszyna mała (do Ø300) Maszyna duża 
(do Ø500)

Maszyna duża 
(do Ø500)

Typ/model MEX-230 MEX-230PSA MEX-330PSA MEX-330HPA

Szerokość cięcia (mm) 400 400 300 570

Wysokość cięcia (mm) 230 230 300 330

Wymiary taśmy tnącej: dł x sze x gr (mm) 3035x27x0,9 3035x27x0,9 3920x34x1,1 4100x34x1,1

Szybkość taśmy tnącej (m/min) 20 - 71 20 - 71 22 - 110 19 - 71

Płynna regulacja szybkości taśmy (standard/opcja) opcja opcja standard standard

Regulacja opadania taśmy (cyfrowa/analogowa) analogowa analogowa analogowa analogowa

Automatyczne podnoszenie głowicy po zakończonym 
cięciu (standard/opcja) opcja standard standard standard

Imadło podające materiał, skok w mm (standard/opcja) opcja, dowolny standard, 600 standard opcja, dowolny

Waga maszyny 285 500 1573 600

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

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

Cena katalogowa netto (Euro) od 3900 od 12220 ok. 16320 od 9120

Inne sugerowane właściwości manualna automat automat półautomat

ADRES 42-480 Poręba, ul. Mierzejewskiego 10

OSOBA DO KONTAKTU Marcin Szymonek, Krzysztof Płaza

TELEFON/FAX 326774130 / 326774139

WWW/E-MAIL www.top.nom.pl / biuro@top.nom.pl
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Solidne dwukolumnowe przecinarki taśmowe tureckiego producenta,  
do cięcia seryjnego materiałów pełnych, rur, profili, kształtowników.

Ponad 100 zainstalowanych przecinarek w Polsce! 
Sprawdzone i pewne! Tniemy gabaryty od ø 230 mm do ø 1500 mm.

Najlepsza relacja ceny do jakości!

www.pax-maszyny.pl

BMSY 1020 C - półautomat, cięcie: 90o, max. 1020x1020 mm BMSY 1110 C - półautomat, cięcie: 90o, max. 1110x1110 mm

BMSO 325 CH - automat, cięcie: 90o, max. 350x325 mm BMSO 560 CH - automat, cięcie: 90o, max. 600x560 mm

BMSY 810 CGH - półautomat, cięcie: 0/60o, max. 810x770 mm BMSY 650 DG NC- półautomat, cięcie: 45/60o, max. 1000x600 mm

DORADZTWO TECHNICZNE I POMOC W DOBORZE PRZECINAREK: TEL. 513 905 405 LUB 505 812 505

• nożyce uniwersalne do cięcia i wykrawania GEKA
• wykrawarki hydrauliczne do otworów GEKA
• wiertarki stołowe, kolumnowe, kadłubowe ERLO
• wiertarki CNC, współrzędnościowe, bramowe CMA
• wiertarki promieniowe WR
• przecinarki taśmowe ramienne i dwukolumnowe 

BEKA-MAK i DANOBAT
• automatyczne linie do obróbki kształtowników, profili, 

płaskowników i kątowników DANOBAT i GEKA

• gwinciarki pneumatyczne, elektroniczne i hydrauliczne 
do otworów wewnętrznych CMA i ACROBAT

• prasy poziome „bokserki” LOAR
• ostrzałki do wierteł i frezów palcowych PAX
• ukosowarki do blach NKO
• głowice wielowrzecionowe i specjalne do obróbki 

skrawaniem MPA
• wykrawarki i szlifierki do rur ALMI

Ponad 1000 maszyn do obróbki stali sprzedanych w Polsce!

72-002 Dołuje k. Szczecina
ul. Słoneczny Sad 4c

Tel. 91 435 84 34, Fax 91 489 44 56
e-mail: maszyny@pax-maszyny.pl

www.pax-maszyny.pl



PRODUCENT OPTIMUM

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE MARCOSTA

PARAMETRY Maszyna mała 
(do Ø300)

Maszyna mała 
(do Ø300)

Maszyna mała 
(do Ø300)

Maszyna mała 
(do Ø300)

Maszyna mała 
(do Ø300)

Maszyna mała 
(do Ø300)

Typ/model OPTI S 100 G OPTI S 91G / 
OPTI S 92 G

OPTI S 121 G / 
OPTI S 122 G

OPTI S130GH/ 
OPTI S131GH OPTI S 150 G OPTI S 181 / OPTI 

S 181G

Szerokość cięcia (mm) 150 130 150 150 180 300

Wysokość cięcia (mm) 100 90 115 128 / 130 150 178 / 180

Wymiary taśmy tnącej (mm) 1470x13x0,65 1300x12,7x0,5 1638x13x0,65 1638x13x0,65 1735x12,7x0,9 2362x19x0,9

Szybkość taśmy tnącej (m/min) 45 20/29/50 21/31/54 22/31/55 20-65
21/33,5 

/45/5039 
/66/82

Płynna regulacja szybkości taśmy (standard/opcja) brak brak brak brak tak brak

Regulacja opadania taśmy (cyfrowa/analogowa) bezwładnościowo siłownik hydrauliczny

Automatyczne podnoszenie głowicy po zakończonym cięciu 
(standard/opcja) ręczne ręczne ręczne ręczne ręczne ręczne

Imadło podające materiał, skok w mm  
(standard/opcja) brak brak brak brak brak brak

Waga maszyny 23 26 56 78 / 81 100 130

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

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

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

Inne sugerowane właściwości imadło szybkomo-
cujące

zderzak długości 
cięcia

imadło szybkomo-
cujące

zderzak długości 
cięcia system chłodzenia -

ADRES 33-102 Tarnów, ul. Klikowska 101C

OSOBA DO KONTAKTU -

TELEFON/FAX 48 14 62 66 852

WWW/E-MAIL www.marcosta.pl; e-mail:handlowy@marcosta.pl

PRODUCENT OPTIMUM

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE MARCOSTA

PARAMETRY Maszyna mała  
(do Ø300)

Maszyna mała  
(do Ø300)

Maszyna mała  
(do Ø300)

Maszyna mała  
(do Ø300)

Maszyna mała  
(do Ø300)

Maszyna mała  
(do Ø300)

Typ/model OPTI S 210 G
OPTI S 275 G 
/ OPTI S275G 

Vario 
OPTI S 285 DG OPTI S 300 DG OPTI S 310 DG OPTI S 350 DG

Szerokość cięcia (mm) 210 245 245 310 315 350

Wysokość cięcia (mm) 170 225 225 255 255 270

Wymiary taśmy tnącej (mm) 2080x20x0,9 2480x27x0,9 2480x27x0,9 2750x27x0,9 2750x27x0,9 2925x27x0,9

Szybkość taśmy tnącej (m/min) 40-80 45-90 / 20-90 45-90 35-70 20-80 36-72

Płynna regulacja szybkości taśmy (standard/opcja) standard/opcja standard/opcja brak standard/opcja standard brak

Regulacja opadania taśmy (cyfrowa/analogowa) siłownik hydrau-
liczny

siłownik hydrau-
liczny

siłownik hydrau-
liczny

siłownik hydrau-
liczny

siłownik hydrau-
liczny

siłownik hydrau-
liczny

Automatyczne podnoszenie głowicy po zakończonym cięciu 
(standard/opcja) ręczne ręczne ręczne ręczne ręczne ręczne

Imadło podające materiał, skok w mm (standard/opcja) brak brak brak brak brak brak

Waga maszyny 152 185 / 200 295 335 380 550

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

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

Cena katalogowa netto (Euro)

Inne sugerowane właściwości możliwość prze-
mieszczania system chłodzenia zderzak dł. cięcia zasobnik na wióry zderzak dł. cięcia system chłodzenia

ADRES 33-102 Tarnów, ul. Klikowska 101C

OSOBA DO KONTAKTU -

TELEFON/FAX 50 14 62 66 852

WWW/E-MAIL www.marcosta.pl/ e-mail:handlowy@marcosta.pl

N
F NUMER 02 (65) 2014FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

12

Przecinarki taśmowe - raport





14

N
F NUMER 02 (65) 2014FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

W dniach 14-16 października 2014 roku w Krakowie odbędzie 
się czwarta edycja Salonu Kooperacji Przemysłowej. To największe na 
polskim rynku spotkanie usługodawców poszukujących partnerów na 
świadczone przez siebie usługi za zakresu obróbki metali, przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, obróbki drewna, modernizacji maszyn i innych 
usług produkcyjnych. Od pierwszej edycji, która miała miejsce w 2011 
roku liczba uczestników Salonu wzrosła trzykrotnie! W ubiegłym roku 
w Salonie wzięło udział 100 podwykonawców z Polski, Niemiec, Czech, 
Słowacji, Węgier i Danii, a ekspozycję odwiedziło 7 tysięcy branżowych 
gości z całego świata. Wydarzeniu rokrocznie towarzyszą: Polsko-
Niemieckie Forum Kooperacyjno-Inwestycyjne – efekt współpracy  
z Inkubatorem Technologicznym ze Stalowej Woli, Polsko-Niemiecką Izbą 
Przemysłowo-Handlową, Konsulatem Generalnym Niemiec oraz spotkania 
kooperacyjne. W tym samym czasie odbywają  19. Międzynarodowe Targi 
Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL®, 
6. Międzynarodowe Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach BLACH-
TECH-EXPO oraz Salony: Technologii CAx i Automatyki i Robotyki. 

A wszystko to w nowym Międzynarodowym Centrum Targowo-
Kongresowym EXPO Kraków, zlokalizowanym przy ul. Galicyjskiej 9.  
Jest to wielofunkcyjny obiekt targowo-kongresowy, stworzony  
i dostosowany do organizacji różnego rodzaju wydarzeń na najwyższym 
poziomie. W nowoczesnym kompleksie o powierzchni 13 tys. m2, mieszczą 
się: dwie hale o powierzchni 5 tys. m2 i 4 tys. m2, zespół klimatyzowanych, 
modułowych sal seminaryjnych o różnych wielkościach, pokoje spotkań 
oraz restauracja i lobby o powierzchni 1300 m2. Powierzchni hal nie 
ograniczają ściany działowe ani słupy, pozwalając na maksymalne 
wykorzystanie przestrzeni. Podłoga o nośności 40 kPa umożliwia 
prezentację ciężkiego sprzętu, a wysokość hal do 12 metrów stwarza 
nieograniczone możliwości rozładunku maszyn. Dogodna lokalizacja 
pozwala zagwarantować bezkolizyjny dojazd zarówno komunikacją 
miejską, jak i prywatnymi pojazdami, na które czeka ponad 700 miejsc 
parkingowych. Obiekt ma doskonałe połączenie z dworcem PKP  
i lotniskiem w Balicach. Więcej informacji na www.eurotool.krakow.pl, 
www.expo.krakow.pl.

SALON KOOPERACJI PRZEMYSŁOWEJ w nowym EXPO Kraków
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System
 3R

STABILNY SYSTEM W TWOJEJ 
NARZĘDZIOWNI !

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

 E-mail: oberon@oberon.pl; Website: www.oberon.pl, www.system3r.com.pl



Wprowadzenie
Wspólnym celem kształcenia na kierunkach inżynierskich jest 

przekazanie uczestnikom zajęć umiejętności inżynierskiego myślenia oraz 
samokształcenia. Streszczając zakres umiejętności inżynierskiego myślenia 
można przyjąć, że obejmuje ono: planowanie prac, w tym obliczenia  
i projektowanie, realizację prac inżynierskich oraz ocenę rezultatów, czyli 
zagadnienia związane z miernictwem i systemami pomiarowymi. Natomiast 
świadomość odpowiedzialności za własną wiedzę wynika z nieustannego 
postępu techniki i dlatego od przyszłych inżynierów wymaga się umiejętności 
samokształcenia. Dodatkową cechą, której od absolwentów szkół 
technicznych oczekują przyszli pracodawcy, czyli starsi koledzy inżynierowie 
jest kreatywność i wkład w rozwój przedsiębiorstwa.

Nauczyciele szkół o profilu technicznych dostrzegają w technologii druku 
3D szansę na wzmocnienie efektywności kształcenia. Urządzenia tego typu 
mogą być wykorzystane w zajęciach dydaktycznych grup specjalizujących się 
w różnych dziedzinach techniki, jak: mechanika, informatyka, elektrotechnika, 
elektronika, budownictwo, zarządzanie, czy wzornictwo przemysłowe.

W praktyce inżynierskiej wymagana jest często wiedza i umiejętności 
związane z różnymi dziedzinami techniki, co powodować może zniechęcenie 
uczniów. W takiej sytuacji konieczna jest odpowiednia motywacja uczniów 
i studentów na początkowym etapie kształcenia. Niskonakładowe drukarki 
3D umożliwiają rozbudzenie zainteresowania rozwiązywaniem problemów 
technicznych i stosunkowo szybkie osiąganie zadawalających efektów już na 
początkowym etapie kształcenia.

Upowszechnienie nowoczesnych technologii
Technologia przyrostowa nie jest oczywiście nowością w rozwoju 

techniki. W ten sposób budowane są z cegieł domy, a z ciast powstają torty. To 
porównanie nawiązuje do zakresu zastosowań druku 3D, o czym przeczytać 
można w innych artykułach nt. contour crafting, czyli drukowanie budynków 
oraz wydruk produktów spożywczych.

Niektóre technologie szczególnie łatwo pozwalają na budowę prostych 
drukarek 3D w warunkach domowych lub warsztatowych. Dostępna 
jest pewna liczba otwartych projektów drukarek. Obserwuje się również 
komercjalizację tego typu projektów. Wciąż jednak pojawiają się nowe projekty, 
w których jest dokumentacja i instrukcje budowy drukarek 3D są udostępnione 
na zasadach Open Source.

Technologie drukowania 3D polegają na warstwowym tworzeniu 
przedmiotów. FDM, czyli Fused Deposition Modeling to popularna technologia 

polegająca na układaniu warstw z roztopionego termoplastu, który stygnąc 
w temperaturze otoczenia, łączy się z poprzednio ułożoną warstwą. 
Najprostszą wersją drukarki 3D wydaje się być 3Doodler, przywodząca na myśl 
„zaczarowany ołówek”. Składa się ona z dyszy topiącej tworzywo, natomiast 
sterowaniem prędkością nakładania warstw i kierunkiem przemieszczania 
dyszy topiącej zajmuje się człowiek. Wzrost obecności drukarek 3D na 
rynku spowodowany jest jednak upowszechnieniem zautomatyzowanego 
sterowania współrzędnościowego oraz dostępnością podzespołów 
elektronicznych, mechanicznych i robotyki.

Dzięki projektom typu Open Source na rynku dostępne są zestawy do 
samodzielnej budowy drukarek oraz oprogramowanie do obsługi. Dzięki 
temu, uzyskanie pierwszych wydruków jest stosunkowo łatwe i wpływa na 
zwiększenie zainteresowania młodzieży. 
Inspiracje

Zainteresowanie młodzieży techniką jest nieodzowne w procesie 
kształcenia, a rozbudzać je mogą przykłady zastosowań. Inspiracje pochodzą 
często z takich dziedzin jak: medycyna (tworzenie protez i elementów 
leczniczych), wydarzenia artystyczne (scenografia i rekwizyty), obserwacje 
mikroskopowe (naturalne mikrostruktury o dużej wytrzymałości), czy też 
lotnictwo lub badania kosmosu (budowa modeli).

Poza wykorzystaniem produktów uzyskiwanych w technologii druku 3D 
spotyka się użycie samych drukarek w roli bohaterów eksperymentów lub 
działań artystycznych. Przykładem jest filmik autorstwa Markusa Kaysera, 
gdzie zastosowano drukowanie metodą spiekania proszków i wykorzystano 
energię słoneczną. Panele fotowoltaiczne zasilają napędy drukarki,  
a soczewka skupia promieniowanie spajając ziarna piasku. Nakładaniem 
warstw piasku zajmuje się człowiek.

W środowisku przemysłowym zastosowania druku 3D obejmują: szybkie 
oprzyrządowanie, tworzenie prototypów, testowanie części i ich wykorzystanie 
jako pomoc wizualną, badania ergonomiczności, modelowanie 3D, wzory 
form odlewniczych, a także szybkie wytwarzanie krótkich serii produktów.

Zaletą jest to, że prostota budowy i uzyskania efektów rozwija 
zainteresowania w różnych dziedzinach techniki. Tę początkową fascynację 
należy odpowiednio ukierunkować i wesprzeć w ramach zajęć dydaktycznych 
wyznaczając kolejne cele. Poznawanie tajników budowy i działania drukarki 3D 
oraz kontrolowania zachodzących w niej procesów wiąże się z rozwiązywaniem 
problemów inżynierskich i nowymi kolejnymi inspiracjami. Inspiracje te mogą 
prowadzić do rozwijania zainteresowania np. wytrzymałością materiałów, 

DRUK 3D W EDUKACJI TECHNICZNEJ
Piotr Wolszczak1

1 dr inż. Piotr Wolszczak (p.wolszczak@pollub.pl) Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyzacji; PWSZ w Zamościu, Instytut Przyrodniczo-Techniczny
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obliczeniami konstrukcyjnymi czy symulacjami wytrzymałości. Tematyczne 
obszary zainteresowań można omówić opierając się na budowie drukarki 3D 
o technologii FDM
Dziedziny techniki związane z budową i działaniem drukarki 3D

Głównym elementem drukarki o technologii FDM jest dysza topiąca 
tworzywo, a jej konstrukcja i funkcja prowadzić może do zainteresowania: 
parametrami przetwarzania oraz składem tworzyw sztucznych, a także 
monitorowaniem temperatury. Zainteresowanie to rozszerzyć się może 
na całą dziedzinę przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych albo na 
komputerowe systemy pomiarowe.

Układ elektroniczny kontrolujący temperaturę i sterujący napędami 
elektrycznymi, stosowanymi do podawania tworzywa i pozycjonowania dyszy 
topiącej jest przykładem, który wykorzystuje się w objaśnianiu zagadnień z 
teorii automatyki, sterowania i elektroniki.

Zbudowanie prostego układu mechanicznego drukarki 3D pozwolić może 
na pogłębienie wiedzy związanej podstawami konstrukcji maszyn, tworzeniem 
dokumentacji technicznej, analizą kinematyczną nowego układu. Może też 
być wstępem do zainteresowania robotyką. Poznanie budowy drukarki 3D 
pozwala na poznanie budowy maszyn współrzędnościowych, mając przez to 
wiele wspólnego z maszynami CNC stosowanymi w obróbce skrawaniem.

Dla kierunków budowlanych inspirujące będzie drukowanie makiet 
i samych budynków, wykorzystanie materiałów budowlanych specjalnie 
opracowanych dla tej technologii, a także zastosowanie materiałów 
naturalnych. Drukować można elementy wyposażenia, jak i części elewacji 
budynków o standardowych wymiarach i jednocześnie jednorazowym 
niepowtarzalnym wzorze. Oryginalność wzorów spełnia oczekiwania 
kierunków związanych z wzornictwem i architekturą.

Tworzywa stosowane w technologii FDM mogą być ponownie 
przetworzone i zastosowane jako materiał do wytworzenia nowej części. 
Do zainteresowania recyklingiem zachęca otwarty projekt Filamaker, który 
wiąże się wykonywaniem części w metalu oraz wytłaczaniem, czyli obróbką 
skrawaniem i obróbką plastyczną.
Oprogramowanie do obsługi drukarki

Komputerowe modele części przeznaczonych do wydruku 
przygotowywane są w formie brył. Zaawansowane kształty wymagają 
poznania zaawansowanych metod projektowania wspomaganego 
komputerowo (CAD).

Planowanie technologii 3D jest również uproszczone dzięki 
oprogramowaniu. Zdefiniować należy m.in. wysokość warstw, gęstość 
żebrowania wypełniającego wnętrze części i grubość ścianki. Następnie 
wykonywane jest automatyczne generowane ścieżki dla maszyny w formie 
G-kodów jak w przypadku obrabiarek CNC do obróbki skrawaniem.

W trakcie wydruku istnieje możliwość obserwacji przebiegów 
temperatury. Widoczne jest zachowanie regulatorów dwupołożeniowych 
sterujących temperaturą dyszy topiącej oraz stolika. Natomiast na wykresie 3D 

obrazowane są ścieżki głowicy nakładającej tworzywo. 
Przez obsługę oprogramowania do drukarki 3D użytkownicy mogą 

rozwinąć swoje zainteresowanie takimi umiejętnościami jak: modelowanie 
bryłowe i powierzchniowe, planowanie technologii, obsługa maszyn 
sterowanych numerycznie, zagadnienia związane z: automatyką, 
teorią sterowania, programowaniem układów mikroprocesorowych  
i przekaźnikowych.

Wspomnieć trzeba, że opracowywanie technologii druku 3D 
wykonywanego na płaskim stole zwalnia inżyniera z czynności występujących 
podczas planowania obróbki skrawania, którymi są np.: dobór narzędzi, 
planowanie kolejności czynności obróbczych, czy lokalizacja i ustawianie 
systemu mocowania. Z technologią druku 3D wiążą się jednak wymagania 
technologiczne związane przykładowo z takim ukształtowaniem części, aby 
możliwe było ich wykonanie bez stosowania materiału podporowego, gdyż 
większość niskonakładowych drukarek nie dysponuje taką możliwością. 
Natomiast pomiar równoległości ustawienia stolika, czy precyzja 
pozycjonowania głowicy stwarzają możliwości do podjęcia tych tematów  
w odniesieniu do maszyn współrzędnościowych innego typu.
Wdrożenia i komercjalizacja innowacji

Projekty drukarek 3D udostępniane są w początkowych fazach na 
zasadach projektów otwartych (open source). Przekształcają się one jednak 
w ofertę o charakterze komercyjnym. Analiza takich przypadków może być 
wykorzystana na zajęciach dotyczących zarządzania projektami i innowacjami 
oraz zagadnieniami ekonomicznymi. Komercjalizacja projektów otwartych 
zachęca do przedsiębiorczości i zakładania własnych zakładów.

Interesującym zagadnieniem jest porównanie potencjału druku 3D  
z potencjałem przenośnych aparatów telefonicznych, wśród, których 
obecne również były projekty rodzaju open hardware (OpenMoko). Druk 3D 
pozwala dodatkowo na rozwój projektów informatycznych przez ich aplikację 
w drukowanych, przedmiotach.

Analiza możliwości współczesnych drukarek ujawnia ich niedoskonałości i 
zachęca do rozwijania produktów tej branży. Przykłady zastosowań drukarek 
3D w przemyśle zachęcają do wyposażania drukarek w podajniki, palety, 
czyli oprzyrządowanie i środki transportu stosowane w zautomatyzowanych  
i elastycznych procesach produkcyjnych.
Podsumowanie

Omawianym celem stosowania drukarek 3D w edukacji jest rozbudzenie 
zainteresowania techniką wśród studentów i młodzieży uczącej się. 
Niskonakładowe drukarki 3D umożliwiające stosunkowo szybkie osiąganie 
zadowalających efektów na początkowym etapie i stanowią istotny element 
w działaniach motywacyjnych uczniów szkół technicznych. Możliwości 
techniczne drukarek 3D pozwalają na ich skuteczne wykorzystanie w edukacji 
technicznej w szerokim zakresie branżowym oraz naukach podstawowych. 
Szczególnym atutem omawianych technologii jest pozytywny wpływ na 
innowacyjność i rozwój kreatywnego myślenia.
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Założona w 2005 r. przez inż. Franka Zierscha firma ZIERSCH GmbH umacnia się nadal w Ilmenu (Turyngia). Rozpoczęła 
działalność z 4-ma wersjami szlifierek. W ubiegłych latach dzięki wprowadzeniu systemu modułowego uzupełniła swą 
ofertę o 8 kolejnych modeli. Obecnie oferowane maszyny zapewniają powierzchnię szlifowania od 400 x 200 mm aż do 
5.000 x 2.000 mm.

W początkowym okresie działalności rynkiem zbytu firmy ZIERSCH były wyłącznie Niemcy, obecnie dzięki reprezentacji w 15 krajach 
ponad 50% jej produkcji jest eksportowane.

Aby obok zadań z zakresu budowy form i narzędzi, czy też ogólnej budowy maszyn sprostać wymaganiom produkcji firma ZIERSCH  
stworzyła zupełnie nowy typoszereg szlifierek, zaprezentowany po raz pierwszy na targach EMO 2013, w Hannowerze.

Szlifierki ZIERSCH ze stołem obrotowym 

Dzięki systemowi modułowemu oferowany 
jest zakres średnic stołów od 500 do 1000 mm. Na 
konstrukcję maszyn miało duży wpływ wieloletnie, 
bogate doświadczenie w dziedzinie szlifowania. Dla 
uzyskania dobrej stabilności i tłumienia drgań korpusy 
zostały wykonane z żeliwa szarego. Dobrą sztywność 
zapewnia koncepcja szeroko rozstawionych elementów 
prowadzących. Zastosowane w maszynach prowadnice 
liniowe gwarantują uzyskiwanie mikronowych wartości 
przyboru. Dzięki wybranej koncepcji uporządkowania 
osi i umiejscowienia stołu obrotowego osiągane są 
dokładności lepsze niż 5 µm. Szlifierki ZIERSCH ze stołem 
obrotowym są idealne do produkcji masowej detali  
z dziedziny hydrauliki, pneumatyki czy też łożyskowania.

„Bardzo dobra jakość za rozsądną cenę” – oto dewiza firmy ZIERSCH.
Dlatego w standardzie klient otrzymuje bardzo bogate wyposażenie.
Obecnie oprócz maszyn nowych mamy w ofercie również egzemplarze pochodzące z salonów 
demonstracyjnych. 

Kontynuacja rozwoju gamy 
szlifierek do płaszczyzn

VECTOR HIGH TECH MACHINERY
ul. Sokołowska 20/52, 01-142 Warszawa

Tel.: 605 047 467, 22 4126068
biuro@vector-htm.pl; www.vector-htm.pl
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Aluminium na formy  
wtryskowe i rozdmuchowe

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



80 000 obr./min na 
Twoim CNC

Precyzyjne  
wymienne wrzeciona

OBERON® Robert Dyrda
www.nakanishi.com.pl, oberon@oberon.pl

Dostępne mocowania stożkowe:
• BT30/NT30
• BT40/NT40/CAT40/IT40
• HSK A63/HSK A100

Mocowanie proste:
• ST32
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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



LENNOX/HYFRA – specjalista od schładzania

Firma Lennox International posiada ponad 30 letnie doświadczenie 
w produkcji wysokiej klasy urządzeń do schładzania cieczy pod marką 
HYFRA. W naszym standardowym asortymencie produktów oferujemy 
rozwiązania do schładzania rozgrzanych cieczy we wszystkich rodzajach 
zastosowań przemysłowych. Schładzarki współpracują z takimi  
urządzeniami jak obrabiarki laserowe, obrabiarki plazmowe, 
wtryskarki, centra obróbcze. Konieczność stosowania urządzeń 
schładzających wynika z konieczności zachowania wysokiej 
jakości produkcji elementów przez wykonawców. Chillery 
Hyfra sprawdzają się również wyśmienicie przy współpracy 
z urządzeniami medycznymi takimi jak tomografy komputerowe. 
Urządzenia są produkowane od najmniejszych (500 W) do wydajności 
nawet kilka megawatów:
- Chilly od 0,5 do 5 kW
- Hyfra alpha do 80 kW
- TRK lub Hyfra gamma z chłodnicą zanurzeniową do 80 kW

Specjalizując się w produkcji takich urządzeń znane są nam wszystkie 
niuanse urządzeń stosowanych przez naszych klientów. Dlatego też 
chłodnie posiadają specjalne rozwiązania pozwalające na pracę nawet z 
najbardziej zabrudzonymi cieczami. Nasze produkty możemy dostosować 
do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Oprócz produkcji urządzeń do schładzania cieczy Lennox Polska 
proponuje kompleksowe rozwiązania do schładzania hal czy pomieszczeń 
biurowych. Jedną z dziedzin naszej działalności jest sektor wentylacyjno-
klimatyzacyjny. W tym zakresie produkujemy i dostarczamy kompleksowe 
rozwiązania od roof topów do klimatyzacji czy ogrzewania hal przez centrale 
wentylacyjne po klimatyzację precyzyjną. W naszej produkcji posiadamy 
- klimatyzatory dachowe o wydajnościach objętościowych od 7 000 m3/h 

do 43 000 m3/h.
- klimatyzatory monoblokowe i Split 5 kW do 130 kW 
- agregaty wody lodowej od 0,5 kW do 2 MW
- Centrale wentylacyjne o wydajnościach od 400 m3/h  do 100 000 m3/h
- klimakonwektory kanałowe i kasetonowe do 60 kW

Inną naszą marką jest Heatrcraft Wolrldwide Refirgeration. Nasza 
firma produkuje pełny zakres produktów do zastosowań w chłodnictwie 
przemysłowym. Jednym z popularniejszych produktów są suche chłodnie 
wentylatorowe NEOSTAR od wydajnościach od 10 KW do 1,2 MW. Dobrze 
znanym produktem są również urządzenia do schładzania pomieszczeń 
do 500 W do 150 kW. Nasza fabryka Heatcraft produkuje również 
chillery do zastosowań przemysłowych o dowolnej konfiguracji, z godnej  
z oczekiwaniami klienta.

Wszystkie nasze produkty są wykonywane na terenie Unii Europejskiej. 
Dla naszych dostaw zapewniamy wsparcie naszych polskich inżynierów 
oraz naszych serwisantów. Nasz serwis działa sprawnie na terenie całego 
kraju. Zapraszamy do odwiedzania naszych stron i kontaktu z nami.

Nowoczesne rozwiązania chłodzenia dla Twoich procesów

• Innowacyjny system chłodzenia
• Adaptacyjne systemy chłodzenia
• Wysokosprawne i energooszczędne systemy

Heatcraft Europe • ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A • 01-563 Warszawa • tel: +48 22 58 48 610 • fax: +48 22 58 48 600 • biuro@heatcrafteurope.com
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 GALIKA Sp. z o.o.   
 ul. Spacerowa 12 / 4; 00-592 Warszawa; tel. +48 22 848 24 46; fax +48 22 849 87 57;  
 ul. Kolista 25; 40-486 Katowice; tel. +48 32 735 0 376; fax +48 32 735 0 375;  
 www.galika.pl ● www.galika.com ● galika-wars@galika.pl  

       

 

 
 
 
 
Wydawać by się mogło, że przy obecnej precyzji 

elektrodrążarek  (np. hiszpańskich ONA), czy centrów 
obróbczych, sprawdzanie poprawności wykonania form 
wtryskowych i tłoczników jest zbędne. Jednak problem jakości 
finalnego produktu często nie tkwi w samych maszynach, ich 
możliwościach i dokładnościach, lecz w błędach człowieka. 
Mamy tu na myśli błędy w samym projektowaniu, czy w złym 
doborze technologii obróbki, co w konsekwencji powoduje 
nieszczelność form wtryskowych, nieprecyzyjne wykonanie 
zamków  i tłoczników, niedrożność kanałów czy w końcu 
niewłaściwą chropowatość powierzchni – Ra. 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemy te potęgują się przy regeneracji i naprawie 

form, kiedy to etap projektu nie jest już tak istotny. 
Nieprawidłowe wykonanie lub nieprawidłowa naprawa formy 
wiąże się z pewnym kosztem dla producenta detali z tworzyw 
sztucznych i gumy, gdy po zainstalowaniu formy we 
wtryskarce okazuje się, że wyprodukowany detal nie spełnia 
warunków założonych w projekcie. W związku z tym 
narzędziownia, tj. producent wadliwej formy, może być 
zmuszona do wypłaty odszkodowania. 

 
Aby tego uniknąć najlepiej skorzystać z propozycji 

włoskiej firmy Millutensil, producenta tzw. pras atramentowych 
do sprawdzania poprawności wykonania form wtryskowych 
już na etapie ich produkcji.  

 
Każda z pras (seria MIL oraz BV - rysunki) charakteryzuje 

się bardzo sztywnym korpusem wykonanym  z odprężonego 
żeliwa co zwiększa jej precyzję. Jednak integralną jej częścią 
są przesuwane hydraulicznie  i numerycznie sterowane górna 
i dolna płyta stołu, do których mocuje się formę.  Dolna płyta 
wysuwa się poziomo   w płaszczyźnie stołu co umożliwia 
łatwe „załadowanie” formy, natomiast górna, oprócz 
przesuwów w pionie, może obracać się o 360o  wraz z górną 
częścią formy co umożliwia łatwy wgląd do jej wnętrza. 

 
 

     

 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prasa jest wyposażona dodatkowo w urządzenie do 

wtryskiwania wosku, akumulator hydrauliczny do pojedynczego 
zamknięcia formy (do sprawdzania szczelności formy na 
atrament), wypychacz hydrauliczny oraz agregat, który poprzez 
elastyczne przewody, zasila hydrauliczne, ruchome elementy 
wewnątrz form.  

Osprzęt tego typu daje możliwość kompletnej symulacji 
procesu wtrysku odpowiadającej rzeczywistemu zachowaniu 
się formy przy zadanej sile zamknięcia. Podczas symulacji 
otrzymujemy także woskowy model detalu, na podstawie 
którego można ustalić ewentualne wady formy. 

Dzięki takiej kontroli mamy pewność, że nie sprzedamy 
wadliwej formy,  a producent części z tworzyw nie musi się 
martwić       o swoje produkty. Reasumując - każda licząca się 
narzędziownia powinna dysponować prasą atramentową. 

 
 
 
 

 
Firma Millutensil produkuje trzy serie maszyn. Serie 

BV oraz MIL różniące się gabarytami oraz maksymalną siłą 
zamknięcia. Służą one do otwierania i zamykania form, ich 
tuszowania oraz dokonywania wtrysków próbnych woskiem. 
Seria AM służy jedynie do otwierania i zamykania matryc i 
tłoczników o masie do kilkudziesięciu ton.  

 
Wyłącznym przedstawicielem firmy Millutensil w 

Polsce jest firma GALIKA. 

Typ Wymiar stołu (mm) Max siła 
zamknięcia (kN) 

BV 25P 780x760 180 
BV 26 980x850 300 

BV 26E 980x850 300 
BV 28E 1200x1000 500 
BV 30E 1500x1000 500 

MIL 122/123 1200x1000 800 
MIL 142/143 1400x1200 1000 
MIL 162/163 1600x1300 1500 
MIL 202/203 2000x1500 1500 
MIL 252/253 2500x1700 2000 
MIL 262/263 2500x2000 2000 
MIL 302/303 3000x2000 3000 

MIL 304 3000x2000 4000 
MIL 305 3000x2400 4000 
MIL 306 3500x2400 4000 

SPRAWDŹ SWOJĄ FORMĘ ! 

       MILLUTENSIL:  PRASY  DO  TUSZOWANIA  FORM  
 



Miło nam poinformować, że od początku marca 2014 firma ITA 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest dystrybutorem 
produktów austriackiej firmy Alicona Imaging GmbH. 

Zdj. 1. InfinityFocus SL

Alicona jest światowym liderem w produkcji optycznych systemów 
pomiarowych 3D umożliwiających pomiar kształtu oraz chropowatości. 
Wykorzystywana przez urządzenia technologia InfinityFocus łączy  
w sobie funkcjonalność urządzeń do pomiaru powierzchni oraz maszyn 
współrzędnościowych. Nawet przy skomplikowanym kształcie i dużych 
obszarach pomiaru produkty Alicony są wstanie uzyskiwać obrazy 
o rozdzielczości pionowej do 10nm. Pomiary można wykonywać na 
wypolerowanych powierzchniach oraz na komponentach o małych 
promieniach i kątach. Typowymi zastosowaniami są pomiary krawędzi 
skrawających wierteł, frezów, kontrola jakości mikrokomponentów  
w branży automotive, przemyśle lotniczym, medycynie oraz odlewach 
precyzyjnych, w branży papierniczej, drukarskiej oraz mikroelektronicznej. 

Najbardziej wszechstronnym urządzeniem produkowanym przez firmę 
Alicona jest model Infinity Focus G4. Dzięki elastyczności i uniwersalności 
urządzenie może być używane w wielu gałęziach przemysłowych z równym 
powodzeniem co w nauce. InfinityFocus G4 wyróżnia wysoka rozdzielczość 
pionowa niezmienna nawet przy dużych zakresach pomiarowych, 
możliwość pomiaru całkowitej geometrii wierteł i frezów dzięki uchwytowi 

Real3D oraz możliwość wymiany obiektywów bez konieczności kalibracji 
również w sposób zautomatyzowany.

Kolejny system InfinityFocusSL to kompromis pomiędzy ceną  
i możliwościami. InfinityFocusSL został zaprojektowany do 
szybkich pomiarów kształtu i chropowatości. Solidna rama oraz 
inteligentna technologia oświetlenia umożliwia uzyskanie szybkiego, 
wysokorozdzielczego pomiaru zarówno w warunkach produkcyjnych jak  
i laboratoryjnych. System charakteryzuje duża odległość robocza oraz  
zakres pomiarowy 50x50mm. Współosiowy laser ułatwia ustawienie 
ostrości, co skutkuje zwiększeniem efektywności całego systemu. Zakres 
aplikacji jest bardzo szeroki, a urządzenie może być używane zarówno 
w kontroli jakości mikroelementów, jak i w przemyśle narzędziowym do 
pomiarów narzędzi skrawających.

Zdj. 2. InfinityFocus G4

Powtarzalne pomiary krawędzi skrawających mogą być wykonywane 
za pomocą dedykowanego system IF-EdgeMaster. System ten jest 
zaprojektowany do automatycznego bardzo szybkiego pomiaru narzędzi 
skrawających. System używany jest do pomiaru krawędzi skrawających, 
aby określić jej typ, rozmiar oraz jakość wykończenia powierzchni. Typowe 
charakterystyki mierzone przez użytkowników to promienie, kąty natarcia 
oraz przyłożenia. IF-EdgeMaster umożliwia badanie zarówno surowych 
części jak i wykończonych na wysoki połysk. 

Przedstawiciel firmy Alicona Imaging GmbH na terenie Polski:

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo 60-185 Poznań, 

tel. 61 2225800, tel./fax 61 2225801 
www.ita-polska.com.pl  info@ita-polska.com.pl  

Alicona - Optyczne pomiary powierzchni 
oraz chropowatości

F
N

NUMER 02 (65) 2014 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

23



 

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

Prenumerata dwumiesięcznika 
Forum Narzędziowe OBERON na rok 2014
Zamawiam roczną prenumeratę dwumiesięcznika techniczno - informacyjnego Forum Narzędziowe OBERON  
nr od 1 do 6/2014
Forum Narzędziowe OBERON w cenie 90 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 

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

Problem z wycinaniem małych części?

System 3R
jest rozwiązaniem!

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



Z Azji do Poznania
W ramach tegorocznej edycji targów (3-6 czerwca) 

po raz pierwszy zaprezentują się wystawcy z Indii – kraju 
partnerskiego ITM Polska 2014. Przemysł indyjski, a zwłaszcza 
maszynowy, w ostatnim czasie notuje tendencję wzrostową.  
W Indiach produkuje się m.in. różne typy obrabiarek, wyposażenie 
elektrowni, maszyny górnicze, włókiennicze i sprzęt elektroniczny. 
Dobrze rozwija się tam również przemysł stoczniowy, produkcja środków 
transportu, taboru kolejowego i samochodów. 

W pawilonie 4 zaprezentuje się ponad 130 firm z Indii. Wystąpienie 
indyjskie na ITM Polska będzie więc stanowiło szansę do podjęcia dobrze 
rokujących biznesowo rozmów.

Dodatkowo tegorocznym targom przemysłowym w Poznaniu 
towarzyszyć będzie nowe wydarzenie - Forum Odlewnicze FOCAST. 
Jest ono dedykowane odlewniom, producentom maszyn i urządzeń, 
dostawcom komponentów, usługodawcom oraz przedstawicielom nauki. 

FOCAST jest organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie 
i Centrum Polskiego Odlewnictwa. Wydarzenie wspierają m.in. firmy: 
TECHNICAL, BiTech, Hüttenes-Albertus Polska, Metals Minerals, GUSS-EX, 
DISA Industries, Swan Shephard Polska, FRECH Polska Praszka, SILSTOP, 
FERRO-TERM, KOM-ODLEW, Dozamet, INSTAL-FILTER, LTT, Nederman, 
FMO Kraków, PRODLEW, Profond, REMIX, DRAWSKI, Sinograf, Guenther 
Polska, Metalodlew, WSK "PZL-Rzeszów", Polcast Szczecin, KGHM 
ZANAM, Zespół Odlewni „RAFAMET”, Fabryka Osi Napędowych – SKB, 
Inductotherm.

Integralną częścią Forum FOCAST będzie przestrzeń specjalna 
dedykowana odlewniom - Park Tematyczny „Odlewnictwo” - 
organizowana od lat na targach ITM Polska przez Stowarzyszenie 

Techniczne Odlewników Polskich. Ekspozycja Forum zlokalizowana 
będzie w pawilonie 3, gdzie prezentowana będzie komplementarna 
oferta branżowa wystawców targów ITM Polska - salonu Metalforum 
(metalurgia, hutnictwo, przemysł metalowy). W pawilonie 3 będzie można 
również zapoznać się z ofertą firm w ramach salonu Hape (hydraulika, 
pneumatyka, napędy), a w sąsiednim pawilonie 3A - salonów Surfex  
i Welding (spawalnictwo i obróbka powierzchni).

W pozostałych pawilonach (5, 5A, 7, 7A, 8 oraz 8A) znajdzie się 
oferta firm z Salonu Machtool (narzędzia, obróbka skrawaniem, obróbka 
plastyczna) oraz Nauki dla Gospodarki. 

W Poznaniu część urządzeń oraz narzędzi można przetestować – 
taką możliwość dają interaktywne przestrzenie: Poligon Umiejętności  
(w ramach salonu Technologii Obróbki Powierzchni Surfex) oraz Akademia 
Spawania (w ramach salonu Welding). 

Tegoroczna ekspozycja targów ITM Polska w Poznaniu zajmie 
powierzchnię aż 9 pawilonów. 
Innowacje i wiedza

Ekspozycję ITM Polska wzbogaca wiedza przekazywana podczas 
branżowych seminariów i konferencji. Na uwagę zwłaszcza zasługuje: 
XII Forum Inżynierskie „Innowacje w budowie mostów” (FSNT-NOT  
i Polska Izba Inżynierów Budownictwa), seminarium „Stale nierdzewne  
w branży motoryzacyjnej i transporcie” Stowarzyszenia Stal Nierdzewna, 
czy seminarium „Azotowanie stali konstrukcyjnych i narzędziowych” 
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

Patronat nad wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski. 
Więcej informacji na www.machtool.mtp.pl.

Indie krajem partnerskim

www.machtool.mtp.pl.

Zainteresowanie najnowszymi produktami i technologiami dla przemysłu utrzymuje się wciąż 
na wysokim poziomie. Widoczne było to m.in. podczas ubiegłorocznych targów ITM Polska – przez 
ekspozycję blisko 1000 wystawców i firm reprezentowanych przewinęło się 16 017 zwiedzających. 
Prognozy na rok 2014 są jeszcze lepsze, dlatego warto zajrzeć na czerwcowe targi przemysłowe, by 
sprawdzić najnowsze trendy oraz produkty.
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Nazwa szlifierki ESPERT 500 została nadana celowo i potwierdza 
wyjątkowe cechy jakimi wyróżnia się urządzenie, jest to ekspert 
do zadań specjalnych. Jednocześnie nie trzeba być ekspertem żeby 
posługiwać się szlifierką, obsługa jest bardzo prosta wręcz intuicyjna,  
a komunikaty czytelne.

Szybkość, precyzja, moc i wszechstronność zastosowań tego 

urządzenia w pełni spełniają wymagania klientów produkujących formy. 
Zestaw składa się z jednostki sterującej, silnika i końcówki roboczej.  
W zależności od zastosowanej końcówki ( do wyboru jest 9 końcówek) 
można pracować z ruchem obrotowym i posuwisto-zwrotnym 
narzędzia. Pomiędzy silnikiem, a końcówką można dokręcić przedłużkę 
lub reduktor obrotów.

ESPERT 500 
Wysokoobrotowa szlifierka elektryczna

Dokładność i precyzja szlifowania.
Wysokoobrotowa szlifierka ESPERT 500 to „okręt flagowy” wśród wielu szlifierek ręcznych japońskiej firmy NSK Nakanishi. Jest to 

zaawansowane technicznie urządzenie wykorzystywane dla przyspieszenia wykańczania powierzchni form i podniesienia jakości ich 
wykonania. Model ESPERT 500 jako jeden z niewielu oparł się próbom modyfikacji i ulepszania przez inżynierów NAKANISHI INC., jego 
nowoczesny wygląd pozostaje niezmienny od kilunastu lat. Spostrzegawczy użytkownicy zauważą jedną drobną zmianę kiedy to NAKANISHI 
w 2007 roku postanowiło odróżnić produkty dedykowane dla przemysłu nadając im markę , do tej pory było to trzyliterowe NSK. 

Dla tych z Państwa, którzy posiadają sprzęt oznaczony „starym” logo NSK przygotowaliśmy interesującą ofertę. Proszę sprawdzić i przesłać 
zdjęcie ze starym logo, przygotuję ofertę promocyjną.
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Sterownik model NE96 służy do obsługi 
pracy szlifierki. Posiada funkcje regulacji 
obrotów w zakresie od 1 000 do 50 000  
o/min za pomocą wygodnego w użyciu 
pokrętła, (obroty są pokazywane na 
wyświetlaczu cyfrowym), informuje o 
wykrytych błędach, przeciążeniu urządzenia. 

Istnieje możliwość podłączenia pedału nożnego i sterowanie szlifierką 
za jego pomocą. Do sterownika można podłączyć dwa silniki z różnymi 
końcówkami i za pomocą przycisku na sterowniku uruchamiać silnik A lub 
B (praca naprzemienna). Zwarta, niewielka budowa i uchwyt umożliwia 
wygodne przenoszenie zestawu w warsztacie pracy.

Sercem każdego systemu napędzającego jest silnik bezszczotkowy, 
zbudowany z wykorzystaniem pierwiastków ziem rzadkich (samar, kobalt), 
odporność na wysokie temperatury gwarantuje długotrwałą, bezusterkową 
pracę. Zadane obroty nie zmieniają się nawet pod dużym obciążeniem co 
pozwala na stabilną obróbkę szlifowania czy cięcia precyzyjnego.
Producent proponuje 2 typy silników elektrycznych:

Typ kompaktowy, model 
ENK-500C obroty 1000- 
50 000o/min, moment 
obrotowy 6,0 cN-m, moc 
140 W, waga bez przewodu 
115 g, długość przewodu 1,5 

m. O typie silnika informuje kolor włącznika na rękojeści: niebieski
Typ Momentowy, model 

ENK-500T obroty 1000-
50 000o/min, moment 
obrotowy 8,7 cN-m, moc 
200 W, waga bez przewodu 

160 g, długość przewodu 1,5 m. Kolor włącznika: szary
Poniżej 8 końcówek spośród 9 dostępnych, z przykładowymi sposobami 

ruchu. Oprócz końcówek obrotowych z możliwością mocowania narzędzi 
na trzpieniach o średnicy max Ø 6,00 mm można wykorzystywać końcówki 
z ruchem posuwisto-zwrotnym
1. EHR-500, końcówka obrotowa, pierścieniowa. Obrót pierścienia o 90 

stopni powoduje otwarcie tulejki zaciskowej i uwolnienie narzędzia; 
takie rozwiązanie umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzia.

2. EHL-401, końcówka obrotowa, z dźwignią. Obrót dźwigni o 90 stopni 
powoduje otwarcie tulejki zaciskowej i uwolnienie narzędzia; takie 
rozwiązanie umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzia.

3. EHG-400, końcówka obrotowa, z dużą średnicą mocowania narzędzia 
fi 6,00 mm.

4. Końcówki kątowe, narzędzie może być skierowane pod kątem 45 i 90 
stopni do głowicy.

5. LUSTER ELS-100, końcówka o kształcie pistoletowym z ruchem 
posuwisto zwrotnym z regulowanym na mimośrodzie skokiem  
w zakresie od 0 do 6mm, 0~7600 cykli/minutę.

6. Mini-LUSTER EML-8, końcówka z ruchem posuwisto-zwrotnym 
o stałym skoku 0,8 mm, 0~9000 cykli/minutę.

Wyżej opisywany zestaw ESPERT 500, a także inne rozwiązania dla 
narzędziowni, zakładów utrzymania ruchu czy warsztatów będziemy 
prezentować na najbliższych targach PLASTPOL w Kielcach, MACH-TOOL  
w Poznaniu. Gdybyście chcieli Państwo poznać zalety używania  tego  
i innych urządzeń NSK Nakanishi, zadzwońcie do nas lub wyślijcie zapytanie, 
przyjedziemy i zademonstrujemy dokładność i precyzję szlifowania  
w Waszej firmie.

Pozdrawiam
Marek Adelski 

tel. kom 693 371 202
tel. (052) 354 24 24 

e-mail: m.adelski@oberon.pl

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski
OBERON® Robert Dyrda

Ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
Tel.: (052) 354 24 00, fax: (052) 354 24 01
e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl



Łatwy początek z zestawem startowym system 3R
Tworzenie form wtryskowych, rozdmuchowych wymaga różnych ob-

rabiarek, używanych kolejno przy produkcji jednego detalu. Przed każdym 
uruchomieniem maszyny i rozpoczęciem obróbki trzeba przygotować detal 
– ustawić go względem narzędzia. Zajmuje to czas, którego niekiedy zaczy-
na brakować. Pracując w narzędziowni bez systemu paletyzacji w którymś 
momencie orientujemy się, że sąsiednie firmy używają jakiś paletek, trzpieni 
do przenoszenia wyfrezowanych elektrod na drążarki wgłębne. Po co są te 
palety, jak zacząć je stosować? Jak drogie jest to przedsięwzięcie? Postaram 
się poniżej odpowiedzieć na te pytania.

Fot. 1. Adapter łączący drążarkę z uchwytem

Paletyzacja czy to na wielkich, czy na małych paletach ma ułatwić, a wła-
ściwie przyspieszyć ustawianie detalu na maszynie. I nie chodzi o „zamknię-
cie” w imadle, czy przykręcenie laszami, ale o takie zamocowanie, by od razu 
znać odniesienia osi XYZ do punktu bazy. Znając te odległości mocujemy  
i obrabiamy, bez pukania młoteczkiem i sprawdzania czujnikiem zegaro-
wym. Oczywiście uchwyt bazowy mocujemy ustawiając z czujnikiem, ale 
potem, mając pomierzone odniesienia nie musimy walczyć z ustawianiem. 
Elektrodę frezujemy na palecie już zorientowaną w uchwycie. I tę elektro-
dę, kiedy mamy wyfrezowaną, przenosimy na palecie do uchwytu drążarki 
i wiemy, jak jest zorientowana, na ile wystaje w każdej z osi XYZ, że nie jest 
skręcona, itd.

Fot. 2. Zestaw startowy System 3R Macro Combi

Rodzi się oczywiście pytanie, co daje takie działanie. Co daje wymier-
nie prócz faktu, że musimy kupić uchwyt na drążarkę, uchwyt na frezar-
kę, trzpienie (kołki) ciągnące i palety. Skoro musimy wydać kilka tysięcy,  
to czy się nam to zwróci? Po pierwsze, skoro brakuje nam czasu, bo by trze-
ba zatrudnić operatora może po godzinach, albo i drugiego (ale skąd wobec 
braku kadr?) spróbujmy pracować wydajniej. Jak stajemy przed konieczno-
ścią kupna kolejnej maszyny i znalezieniu na nią miejsca, znów – spróbujmy 
pracować wydajniej.

Wzrost wydajności, można osiągnąć do jakiegoś momentu „podkręca-

jąc” parametry obróbki. Jednak pewnych wydajności nie można przyspie-
szyć. Zawsze można jednak skrócić czas przygotowawczo zakończeniowy, 
tzw. tpz. Mocne przycięcie czasu ustawiania z 15 czy 20 minut do 1 minu-
ty daje wymierne zyski  czasowe, a te przekładają się na realne pieniądze  
z lepiej wykorzystanych roboczogodzin. Stosowanie systemu paletyzacji ze 
znanymi odniesieniami pozwala nagle zwiększyć moce produkcyjne narzę-
dziowni o kilkadziesiąt procent. Tak duży wzrost wykorzystania czasu pracy 
maszyn jest możliwy, bo przeciętne drążenie do ustawiania trwa jak 2-3:1, 
czyli można uzyskać do 2 godzin na zmianie dodatkowego czasu obróbki.

Fot. 3. Uchwyt mocowany na drążarce

Proszę sprawdzić to w swoich firmach, wtedy łatwo można określić 
jaka będzie oszczędność po kupieniu zestawu startowego paletyzacji  
z System 3R.

Na zdjęciach obok uchwyt (Fot. 1) dedykowany do drążar-
ki z płytką łączącą (Fot. 2) pozwalającą wyregulować jego poło-
żenie względem osi drążarki i zestawy startowe. Zależnie od ilo-
ści małych elektrod (mniejszych w przekroju od 30x30 do dużych 
doradzimy jaki zestaw wybrać. Zestaw Macro (Fot. 3) użyjemy kie-
dy zależy nam na powtarzalności 2 µm i używamy elektrod głów-
nie od wymiaru 50 x 50 mm wzwyż. Zestaw startowy Macro Combi  
(Fot. 4) ma palety 54x54 mm i okrągłe palety Junior o średnicy 25 mm 

Fot. 4. Zestaw startowy System 3R Macro

Powtarzalność mocowania Macro to 2 µm, natomiast powtarzalność mo-
cowania palet Junior wynosi 3 µm. Zestaw jest nieco droższy, ale ma też 
przedłużkę pozwalającą drążyć małymi elektrodami w głębszych otworach.

Reasumując ten krótki przegląd jak zacząć zarabiać pieniądze szybciej 
używając mocowań System 3R – proszę o telefon. Dobierzemy potrzebny 
zestaw, możemy w razie Państwa specyficznych potrzeb go zmodyfikować. 
Wspólnie wyliczymy, po jakim okresie używania ten pozorny wydatek stanie 
się inwestycją pozwalającą zarabiać szybciej przy pomocy już posiadanego 
parku maszynowego.

Marek Adelski, 693 371 202, www.system3r.com.pl. m.adelski@oberon.pl 
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CTX 450 ecoline 
Najwyższa jakość w najniższej cenie

Tokarka CTX 450 ecoline, podobnie jak CTX 310/510 ecoline, produkowana jest w polskim zakładzie produkcyjnym FAMOT,  
w Pleszewie. Produkcja w Polsce jest gwarancją konkurencyjnej ceny, wysokiej jakości oraz sprawnej obsługi Klientów, zarówno 
na etapie podejmowania decyzji o wyborze tokarki, jak i w późniejszej fazie eksploatacji (serwis i części zamienne). 

Tokarka CTX 450 ecoline miała swoją premierę podczas zeszłorocznych targów EMO Hanower, gdzie została zaprezentowana 
jako jedna z dwóch nowości w rodzinie ECOLINE. Dziś jest to produkt, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem  
i uznaniem Klientów na całym świecie. 

Obrabiarki z serii ECOLINE dostarczają najno wocześniej szych 
rozwiązań w dziedzinie obróbki skrawaniem nastawionej na obniżenie 
kosztów produkcji. Tokarki z serii CTX 310/510 ecoline oraz nowy CTX 
450 ecoline gwarantują Państwu wydajną obróbkę tokarską oraz 
wiertarsko-frezarską na najwyższym światowym poziomie. Innowacyjne 
rozwiązania konstrukcyjne, oparte na wieloletnim doświadczeniu 
konstruktorów grupy DMG i MORI SEIKI oraz współpracy z użytkownikami 
obrabiarek z serii ECOLINE, w połączeniu z komponentami najlepszych 
światowych koncernów, są gwarancją najwyższej jakości i niezawodności 
produkowanych przez FAMOT obrabiarek.

Zestawienie wszystkich najlepszych cech użytkowych uniwersalnej 
tokarki sterowanej numerycznie udało się zebrać w nowym produkcie 
CTX 450 ecoline. Od samego początku tokarka ta cieszy się dużym 
zainteresowaniem i uznaniem klientów na całym świecie, stając się 
motorem napędowym dla wielu gałęzi przemysłu oraz wizytówką FAMOT-u 
na świecie.

Optymalna konstrukcja

Komponent mechaniczny CTX 450 ecoline spoczywa na żeliwnym, 
masywnym łożu, nachylonym pod kątem 45o i zapewniającym optymalny 
spływ wiórów. Ważne elementy korpusu obrabiarki, takie jak: sanie 
suportowe, wrzeciennik, konik, itp. zostały wykonane z żeliwa szarego, 
charakteryzującego się wysokim współczynnikiem tłumienia drgań. 
Konstrukcja komponentu mechanicznego została zoptymalizo wana 
metodami numerycznymi MES (Metoda Elementów Skończonych). 
Uzyskano w ten sposób najlepszą sztywność obrabiarki przy optymalnym 
użyciu materiałów konstrukcyjnych.

Fot. 1. Komponent mechaniczny tokarki CTX 450 ecoline

Fot. 2. Tokarka CTX 450 ecoline

Przy budowie najnowszej z tokarek serii ECOLINE wykorzystano 
komponenty, charakterystyczne dla tokarek wyższej klasy, między 
innymi: przekładnie śrubowo-toczne D40x10 mm oraz prowadnice 
toczne o szerokości 45 mm, które zapewniają wysoką sztywność 
kinematyczną maszyny w trakcie obróbki oraz zapobiegają powstaniu 
zjawiska stick-slip.

Odpowiednie rozmieszczenie węzłów łożyskowych osi liniowych 
minimalizuje wpływ rozszerzalności cieplnej śrub tocznych na dokładność 
pozycjonowania. Jednostkę hydrauliczną umieszczono z tyłu obrabiarki, 
z dala od wrzeciennika, aby zniwelować wpływ generowanego ciepła na 
zmianę geometrii, zwiększając tym samym dokładność i powtarzalność 
obróbki.

Innowacyjna konstrukcja obrabiarki pozwala na usytuowanie 
transportera wiórów z boku i z tyłu maszyny, co zwiększa elastyczność 
zastosowania. Kolejną charakterystyczną cechą tokarki CTX 450 ecoline 
jest jej kompaktowa budowa o powierzchni posadowienia 4,9 m2, co 
w połączeniu z dużą przestrzenią obróbczą daje najwyższy w tej klasie 
współczynnik = 22,4

Obróbka bez kompromisów

Jedną z największych zalet przedstawianej tokarki jest duża 
przestrzeń obróbcza umożliwiająca obróbkę detali o średnicy do ø400 
mm i długości 550 mm. Dynamiczne wrzeciono główne o mocy 17,5 KW 
oraz prędkości maksymalnej 4000 min-1 zapewnia wydajną obróbkę 
z wysokimi parametrami skrawania (np. obróbka stali 45 z chwilowym 
przeciążeniem wrzeciona: średnica obróbki D200 mm, prędkość 
skrawania Vc=200 m/min, głębokość skrawania ap=5 mm, posuw 
f=0.5 mm/obr., wydatek objętościowy obróbki Q=500 cm3/min). 

Przesuw szybki osi liniowych o wartości 30 m/min oraz szybka 
wymiana narzędzi z obrotem głowicy rewolwerowej o 30o w 0,95 s 
pozwalają zredukować czasy pomocnicze i zwiększają dynamikę pracy 
obrabiarki. Możliwość wykorzystania osi C w połączeniu z głowicą 
rewolwerową wyposażoną w 12 stacji narzędziowych (wszystkie stacje 

powierzchnia posadowienia
przestrzeń robocza
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napędzane) zwiększa możliwości obróbkowe tokarki CTX 450 ecoline  
o dodatkowe operacje wiertarsko-frezarskie. 

Wszystkie najważniejsze parametry obrabiarki zestawiono w Tab. 1. 

Tab.1. Parametry techniczne tokarki CTX 450 ecoline

* Opcja

Ergonomiczna konstrukcja i prostota obsługi

Cechą charakterystyczną wszystkich obrabiarek należących do serii 
ECOLINE są najlepsze sterowania numeryczne o bogatej konfiguracji 
standardowej. Dodatkowo, każda z naszych obrabiarek wyposażona jest 
w ergonomiczny panel obsługowy SLIMline®. Wysokiej rozdzielczości 
monitor 15” TFT ułatwia obsługę obrabiarki i redukuje do minimum 
zmęczenie oczu operatora. 

Konstrukcja panelu sterowania posiada dwa stopnie swobody, 
umożliwiając operatorowi obrót panelu wokół własnej osi oraz 
przemieszczanie go po promieniu przy obrabiarce. Panel jest 
przystosowany dla operatorów o wzroście 1,60÷1,95m. Został wykonany 
z aluminium eloksalowanego, które jest łatwe w utrzymaniu i odporne 
na zarysowania. 
Standardowa funkcja DMG SMARTkey® umożliwia bezpieczny dostęp 
do obrabiarki tylko dla upoważnionego personelu. 

Fot. 3. Panele operatorskie tokarki  CTX 450 ecoline

Tokarka CTX 450 ecoline jest dostępna w dwóch sterowaniach: 
SIEMENS 840D SL, HEIDENHAIN CNC PILOT 640. Umożliwiają one 
programowanie przy użyciu standardu ISO oraz w języku dialogowym. 
Szeroki zakres dostępnych cykli obróbkowych ułatwia oraz skraca do 
minimum proces przygotowania programu. Pamięć na programy NC  
w obu sterowaniach wynosi 2 GB. W standardzie obrabiarka wyposażona 
jest w złącze USB i Ethernet, DMG Netservice. Standardowa konfiguracja 

sterowania SIEMENS/HEIDENHAIN umożliwia programowanie 
dialogowe na obrabiarce oraz zaawansowaną symulację 3D z pełną 
kontrolą programu NC, zapobiegającą niepożądanym kolizjom.

Najwyższa jakość = 70 godzin testów

W całym procesie produkcji CTX 450 ecoline przechodzi ponad 70 
godzin różnych testów jakościowych. Kilka z prowadzonych testów 
to: 48-godzinny test sprawdzający poprawność pracy, dokładność 
pozycjonowania osi sterowanych numerycznie zgodnie z normą  
VDI/DGQ 3441, kontrola geometrii statycznej i dynamicznej zgodnie  
z normą DIN 8605, sprawdzanie dokładności interpolacji kołowej 
zgodnie z normą ISO 230-4, sprawdzenie dokładności obróbkowej 
zgodnej z normą VDI 2851.

Fot. 4. Kontrola wrzecienników w trakcie montażu

Technologia przyjazna środowisku

CTX 450 ecoline jest niemalże w 100% produkowany z materiałów, 
które mogą być wielokrotnie przetwarzane. Zastosowane w obrabiarce 
urządzenie DMG EnergySave® redukuje zużycie energii elektrycznej 
przy pracy na biegu jałowym nawet o 75%. We wszystkich tokarkach 
z serii ecoline zastosowano systemy, które umożliwiają odzysk energii 
w trakcie hamowania napędów obrabiarki. Innowacyjna technologia 
400V pozwala na 19% redukcję strat cieplnych oraz mocy biernej  
w elementach napędowych. Zastosowanie urządzeń o wysokiej  
sprawności energetycznej w klasie IE2 zapewnia dalszą oszczędność energii. 

Podsumowanie

Połączenie przedstawionych powyżej właściwo ści sprawia, iż 
CTX 450 ecoline jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych, jak 
i dużych przedsiębiorstw, dla produkcji jednostkowej, jak i wielkoseryjnej. 
Nowa tokarka łączy w sobie wszystkie cechy nowoczesnej obrabiarki 
CNC: wydajność, elastyczność, prostotę obsługi, niezawodność oraz 
najwyższą jakość, a przy tym jej zakup wiąże się z małymi nakładami 
inwestycyjnymi. Szeroki zakres operacji możliwych do zrealizowania na 
CTX 450 ecoline zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających 
klientów.

Przelot nad łożem mm 650
Max. średnica toczenia mm 400
Max. długość toczenia mm 550
Max średnica obrabianego pręta mm 65/75*
Max. prędkość wrzeciona min-1 4000
Max. moc wrzeciona (40% ED) kW 17,5
Max. moment obrotowy (40% ED) Nm 370
Średnica uchwytu tokarskiego mm 250/315*
Przesuw szybki osi X/Z m/min 30/30
Ilość stacji narzędziowych VDI40 - 12
Ilość stacji BT - 6
Max. moc narzędzi napędza. kW 8.4

SPRZEDAŻ I SERWIS

DMG/MORI SEIKI Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew 
tel. 62 742 80 00, fax: 62 742 81 14
hotline 24/7: 62 742 82 85
e-mail: polska@dmgmori.com, 
www.dmgmori.com

PRODUKCJA

FAMOT Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew 
tel. 62 742 80 00, fax: 62 742 81 06
e-mail: famot@famot.pl, 
www.ecoline.dmgmori.com
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Oprawka narzędziowa spełnia w obróbce skrawaniem bardzo 
ważną rolę jako połączenie między narzędziem i maszyną. Przy 
wyborze elementu mocującego, najlepszego do konkretnego 
zastosowania, należy uwzględnić: dokładność wymiaru, jakość 
powierzchni, czasy przestojów, zużycie narzędzi, a także 
oczekiwaną jakość obrabianej części i poniesione koszty.

Każda aplikacja ma inne wymagania dla mocowania narzędzi 
i nie ma na rynku jednego systemu, który obejmuje je wszystkie. 
Dlatego SCHUNK stworzył program różnych systemów mocowania 
dla całego spektrum zastosowań. Innowacyjne i wysoce precyzyjne 
systemy mocowania narzędzi z naszego programu obejmują 
szeroką gamę wymagań Klientów i zadań obróbki skrawaniem.  
Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze optymalnej oprawki:
Bicie promieniowe decyduje o dokładności wymiarów obrabianych 
przedmiotów. 

Nowoczesne systemy precyzyjnych oprawek narzędziowych, jak 
hydrauliczna oprawka narzędziowa TENDO i technika mocowania 
poligonalnego TRIBOS firmy SCHUNK, wykazują – tak jak oprawki 
termokurczliwe i precyzyjne tuleje zaciskowe, bardzo dużą dokladność 
obrotową. Podczas gdy użytkownik tanich oprawek tulejkowych musi liczyć 
się z większym biciem promieniowym, oprawki precyzyjne umożliwiają 
dokladną obróbkę przedmiotów i zapewniają ich idealne wymiary. 
Przeprowadzone próby pokazują, że w wyniku działania temperatury 
oprawki termokurczliwe z czasem tracą wysoką dokładność obrotową, 
zaś hydrauliczne oprawki narzędziowe TENDO, których mocowanie 
odbywa się za pomocą ciśnienia oleju, lub oprawki poligonalne TRIBOS 
zachowują bicie promieniowe <0,003 mm, nawet przy wielokrotnej 
wymianie narzędzi.

Fot. 1. Przekrój hydraulicznej oprawki TENDO

Fot. 2. Przekrój poligonalnej oprawki narzędziowej TRIBOS

Tłumienie drgań chroni narzędzia i zapewnia gładką powierzchnię. 
Poszczególne oprawki narzędziowe różnią się pod względem tłumienia 

drgań. Podczas gdy w oprawkach termokurczliwych narzędzie i oprawka 
stanowią całość i nie wykazują żadnego tłumienia drgań, to komorowa 
budowa oprawki TRIBOS-R z tłumiącymi wkładkami w komorach wokół 
otworu mocującego zapewnia maksymalnie spokojną i równą obróbkę. 
Podobne właściwości wykazują oprawki SINO-T i SINO-R, mające wkładki 
z tworzywa sztucznego oraz hydrauliczna oprawka narzędziowa TENDO. 
Nie ma wątpliwości, że zastosowanie w mocowaniu technologii tłumiącej 
drgania jest opłacalne. Dzięki redukcji drgań znacznie polepsza się praca 
narzędzia – zmniejsza sie jego zużycie, co wydłuża żywotność nawet 
o 47%. Tłumienie drgań w oprawkach narzędziowych wydłuża także 
żywotność wrzeciona i chroni je przed uszkodzeniem.

Tab. 1. Żywotność narzędzia

Duża siła dzięki wysokiej sztywności promieniowej. 
Przy obróbce skrawaniem na oprawkę narzędziową działają duże 

siły promieniowe. Technika termokurczliwa CELSIO, uniwersalna oprawka 
SINO-R i poligonalna oprawka TRIBOS-R firmy SCHUNK mają bardzo 
dobrą sztywność promieniową i utrzymują parametry obróbki nawet 
podczas bardzo trudnych zadań obróbkowych.

Szybka wymiana narzędzia w celu skrócenia czasów przestoju 
maszyny. 

Przy wyborze optymalnej oprawki narzędziowej dużą rolę odgrywa 
czas przezbrojenia maszyny. Uniwersalne oprawki SINO i hydrauliczne 
TENDO są mocowane bez dodatkowych przyrządów. Wystarczy 
zwyczajny klucz sześciokątny lub hakowy, aby w pół minuty wymienić 
narzędzie. Nieco bardziej pracochłonna, jednak również dość szybka, jest 
wymiana narzędzia w oprawce poligonalnej TRIBOS. Najdłuższy jest czas 
przezbrojenia oprawek termokurczliwych, który (razem z ochłodzeniem 
nagrzanej oprawki) wynosi do dziesięciu minut.

Mała wielkość. 
Im części obrabiane są mniejsze, lub mają bardziej skomplikowane 

kształty, tym ważniejsze są: wielkość i rodzaj systemu mocowania 
narzędzi. Oprawka poligonalna TRIBOS-S i oprawka hydrauliczna TENDO 
LSS szczególnie nadają się do zadań na bardzo małej przestrzeni. Obie 
oprawki nadają się do obróbki HSC, przy wysokiej prędkości obrotowej. 
Bardzo wąska przedlużka TRIBOS-SVL, w połączeniu z różnymi oprawkami, 
umożliwia dostęp do najtrudniej dostępnych obszarów obrabianych 

Oprawki narzędziowe firmy SCHUNK- 
optymalizacja mocowania narzędzi  
w każdej aplikacji.
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przedmiotów. Dodatkowo, dzięki małemu biciu promieniowemu <0,003 
mm, przedłużka ta sprawia, że w wielu przypadkach zastosowanie drogich 
narzędzi specjalnych nie jest konieczne.

Czy tani to rzeczywiście tani? 
Firma SCHUNK, lider kompetencji w technice mocowań, 

przeprowadzila test wytrzymałościowy różnego rodzaju oprawek 
narzędziowych, w którym udowodniono, że rodzaj oprawki ma znaczny 
wpływ na żywotność narzędzia i obciążenie wrzeciona maszyny. 
Wykazano, że mimo niższych kosztów zakupu oprawki termokurczliwej 
(w porównianiu z oprawką hydrauliczną), koszty obróbki przy użyciu 
oprawki hydraulicznej TENDO po 19 h pracy okazały się znacznie niższe. 
Różnica kosztów między najtańszym i najdroższym przetestowanym 
systemem mocowania przy 100 h obróbki wynosi aż 771 euro.

Tab. 2. Żywotność narzędzia

Decyduje współpraca. 
Przy wyborze właściwego systemu mocowania narzędzi użytkownik 

musi uwzględnić wiele czynników, określić zadania obróbki skrawaniem 
i według nich wybrać optymalny system. Firma SCHUNK oferuje 
pomoc doradców technicznych przy wyborze najbardziej właściwych 
oprawek narzędziowych. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie 
zoptymalizowanej kosztowo i jakościowo produkcji. W ramach programu 
TOTAL TOOLING firma SCHUNK oferuje swoim klientom możliwość 
bezpłatnego przetestowania produktów, aby mieli oni pewność, że 
wybierają narzędzie najbardziej właściwe do swoich zadań. W celu 
wstępnego wyboru właściwego systemu mocowania narzędzi, zapraszamy 
na naszą stronę www.pl.schunk.com, gdzie znajdziecie Państwo obszerne 
informacji o oferowanych produktach.

Fot. 5. Zastosowanie oprawki TRIBOS

Fot. 4. TRIBOS-mini oprawka 
narzędziowa SCHUNK

Fot. 3. Przedłużka TRIBOS

SCHUNK Intec Sp. zo. o., 
ul.Puławska 40A, 
05-500 Piaseczno
tel.227262500; fax227262525
info@pl.schunk.com, www.pl.schunk.com
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NX jest specjalistycznym narzędziem wspomagającym projektowanie 
i wytwarzanie wyrobów oraz narzędzi. W dobie szybkiego rozwoju 
producenci wyrobów z tworzyw sztucznych oczekują szybkiego wykonania 
modeli oraz narzędzi do ich produkcji.

Model wypraski musi posiadać zarówno walory estetyczne, które 
przyciągają klientów, jak i użytkowe. Ponadto formy na takie detale mają 
być jak najprostsze, niezawodne oraz tanie w wykonaniu i eksploatacji. 
Często kompromis miedzy ceną narzędzia, a odpowiednim modelem, który 
komplikuje wykonanie formy, jest trudny do osiągnięcia. Co jest przyczyną 
takiego stanu rzeczy? Często jest to brak znajomości zasad odformowania 
modeli w formie. Projektanci wyrobów zazwyczaj skupiają się na kształcie 
modelu, a nie na jego poprawności technologicznej. Dodatkowo kolejnym 
aspektem wpływającym na cenę formy są zmiany, wynikające z błędnie 
wykonanego detalu. NX wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konstruktorów 
wyrobów i pozwala przeprowadzić niezbędne analizy gotowego modelu  
w celu wykluczenia jak najwięcej potencjalnych zagrożeń.

Do najczęściej przeprowadzanych analiz można zaliczyć analizę: kątową 
(pochyleń), podcięć, grubości, wtrysku, promieni, regionów, jakości modelu, 
analizę typu Check-Mate.

Dodatkowe informacje na temat opisanych poniżej zagadnień znajdą 
Państwo ponadto:

• Webinary i Warsztaty o rozwiązaniach w NX CAD/CAM- informacje 
na stronie: www.nxmold.pl

• Książki dotyczące NX CAD/CAM - informacje na www.nxcad.pl

Analiza kątowa

Jest to pierwsza analiza, jaką konstruktor powinien wykonać po 
utworzeniu modelu. Pozwala odszukać ścianki, dla których kąt nie został 
naniesiony. Ponadto pozwala sprawdzić kąt na ściankach, na których ma 
zostać wykonana faktura. Zbyt mały kąt może spowodować rysowanie 
wypraski podczas usuwania z formy. Oczywiście konstruktor musi posiadać 
wiedzę o zalecanej wartości kąta dla danej faktury. Analizę kątową w NX 
można wykonać na kilka sposobów. Pierwszy sposób to określenie kątów 
na podstawie mapy kolorów (rys.1). Mapa kolorów przy skomplikowanych 
modelach jest niewystarczająca, gdyż wizualne przeglądanie detalu nie 
pozwoli zauważyć wszystkich ścianek o niewłaściwym kolorze.

Bardziej precyzyjną analizą jest analiza z wykorzystaniem narzędzi 
HD3D, umożliwiająca przypisanie odnośnika do każdej ścianki, która nie 
spełnia założeń konstrukcyjnych.

Rys.1. Mapa kolorów obrazująca kąt pochylenia ścianek względem kierunku 
formowania.

Analiza podcięć

Jako podcięcia należy rozumieć miejsca na modelu, których nie da 
się zaformować góra-dół. W takim przypadku niezbędne są dodatkowe 
elementy ruchome, umożliwiające uwolnienie wypraski. Do podcięć 
można także zaliczyć miejsca, w których konstruktor popełnił błąd  
i pochylił ściankę w niewłaściwą stronę. Do analizy podcięć służy także 
analiza HD3D (rys.2).

Rys.2. Analiza podcięć z wykorzystaniem narzędzi HD3D.

Analiza grubości

Analiza grubości pozwala wychwycić miejsca o nadmiernych 
pocienieniach lub pogrubieniach (tzw. węzły cieplne (rys.3)). W miejscu 
pogrubień może pojawić się wciąg, czyli zapadnięcie ścianki, natomiast 
w miejscu pocienień tworzywo może nie dopłynąć. Ponadto analizę 
tę można wykorzystać do badania poprawnie nadanej grubości żeber. 
Żebro o grubości głównej ścianki detalu spowoduje zapadnięcie się owej 
ścianki. Wykorzystując możliwość wprowadzania zakresów kątowych, 
można przypisać zalecany zakres kąta dla żeber np. 0.5-0.6 grubości 
głównej ścianki. Każda ścianka o niepoprawnej grubości wykryta przed 
wykonaniem narzędzia nie wymaga nakładu finansowego.

Rys.3. Badanie grubości detalu podając zakres (przedział grubości).

Analiza wtrysku

Wbrew pozorom analiza wtrysku niekoniecznie jest wykorzystywana 
wyłącznie przez konstruktorów form. Konstruktorzy wyrobów często 
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używają jej do zaplanowania punktów wtrysku. W jakim celu? Po to, 
żeby np. określić miejsce łączenia, w którym zazwyczaj pojawia się ślad. 
Odpowiednio dobrany punkt wtrysku pozwala przenieść linie łączenia 
na promienie, gdzie jest mniej widoczna lub w miejsce nieosiągalne 
dla oka (np. w miejscu łączenia jednego detalu z drugim). Ponadto, 
mając do dyspozycji mapę chłodzenia detalu, można określić, czy 
różnice temperatur są na tyle duże, że mogą powodować paczenie 
(zniekształcenie) detalu. W takim przypadku często dołożenie 
odpowiedniego użebrowania może pomóc i zabezpieczyć przed 
wprowadzaniem zmian na gotowym narzędziu.

Rys.4. Analiza wtrysku pokazująca czas wypełnienia formy.

Analiza promieni

W niektórych gałęziach przemysłu (np. przemyśle samochodowym) 
niezbędne jest przeprowadzenie analizy promieni. Taka analiza ma 
na celu zbadanie promienia, z którym może być bezpośredni kontakt 
głowy pasażera samochodu podczas uderzenia. Zbyt mały promień 
może powodować rozcięcia skóry już przy uderzeniu z małą prędkością.  
W zależności od koncernu samochodowego promień może się wahać 
np. w przedziale 2.5 - 5mm. Oczywiście na wartość tego promienia 
wpływa wiele czynników. Analiza promieni odbywa się podobnie jak 
analiza kątowa, poprzez nakładanie mapy kolorów (rys.5).

Rys.5. Mapa kolorów obrazująca wartość promienia na modelu 
wypraski.

Analiza regionów

Analiza umożliwia automatyczne wykrycie ścianek w wybranych 
przedziałach kątowych oraz automatyczne naniesienie kolorów na detal 
wg przyjętych zakresów. Dzięki takiej funkcjonalności można wykonać 
dokumentację z zaznaczonymi miejscami, w których trzeba będzie 
wykonać suwaki, skosy lub dokonać zmian kąta.

Rys.6. Analiza regionów (polski interfejs)

Analiza Jakości modelu

Jest analizą jaką konstruktor powinien wykonać przed przekazaniem 
modelu do konstruowania narzędzi. Analiza pozwala na wychwycenie 
błędów geometrycznych wynikających np. z błędnie przyjętej tolerancji 
modelowania. Pozornie wydaje się, że błędy rzędu kilku setnych 
milimetrów znacząco nie wpłyną na jakość modelu. Jest to słuszne 
stwierdzenie, ale tylko dla dużych wyprasek. W niektórych branżach 
(medycyna) występują precyzyjne elementy, których tolerancja 
wykonania wynosi 0.01 mm. W tym przypadku błąd modelu rzędu 0.02 
mm może całkowicie zdyskwalifikować wyrób.

Analiza Check-Mate

Analiza umożliwia sprawdzenie poprawności cech w drzewie 
operacji. Konstruktor konstruując detal wykonuje liczne operacje. 
Podczas zmian włącza i wyłącza je oraz modyfikuje. W przypadku 
modeli zawierających kilkaset operacji nie jesteśmy w stanie wizualnie 
sprawnie przeglądać drzewa operacji i sprawdzić czy któraś z nich jest 
błędna lub szkic jest poprawnie ustalony. Analiza Check-Mate umożliwia 
między innymi zweryfikowanie i wykrycie ewentualnych błędów.

W niniejszym artykule zostały opisane tylko jedne z ważniejszych 
narzędzi wspomagających weryfikacje modeli wyprasek. Należy 
pamiętać, że opisane narzędzia bez odpowiedniej wiedzy konstrukcyjnej 
nie pomogą wykonać dobrego detalu. W połączeniu z wykwalifikowanym 
konstruktorem wyrobów pozwolą wyeliminować większość błędów 
występujących w procesie konstruowania.

Autor:  Marcin Antosiewicz, CAMdivision

CAMdivision Sp. z o.o.
Park Przemysłowy Źródła-Błonie k/Wrocławia

Błonie ul. Sosnowa 10
55-330 Miękinia

www.camdivision.pl
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Wtryskarki - raport

PRODUCENT HWA CHIN TAJWAN TOYO-HITACHI

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE ATEC JASZTAL R.P.INJECTION SRL SP.Z o.o.  
Oddział W Polsce

MODEL Jednostka/
miary/opis

TYP ATEC seria HC SI 100VI

TYP ŚLIMAKA Mały Duży Mały Duży

Waga maszyny tony 3,3 47 3,8 4

Powierzchnia podłoża mm x mm 3500x1200 11000x2500 3582x830 3582x830

Gabaryty maszyny mm x mm 3400x1100 10000x2300 4130x1065x1632 4691,5x1065x1632

Pojemność zbiornika litry 230 1000 Wtryskarka 
Elektryczna -

Moc grzania Kw 5,8 38 13 35

Silnik elektryczny kw/hp 11kW 59kW

Średnica ślimaka mm  28-32-38 80-90-100 20 40

L/D ślimaka - 23.8-22 23.6-21,5 22 22

Ciśnienie wtrysku kg/cm3 2670 2805 235,4 156,8

Objętość wtrysku cm3 108-200 2361-3689 23 201

Waga wtrysku g 98-180 ( PS) 2124-3321 (PS) - -

Strumień wtrysku cm3/sek. 68,7-128.3   396-804 220 431

Prędkość wtrysku mm/sek. - - 700 150

Skok wtrysku mm - - 72 160

Obroty ślimaka rpm 0-320 0-138 350 300

Skok dyszy mm - - - -

Siła docisku dyszy tony - - - -

Zdolność plastyfikacji kg/hr 23-44 218-320 - -

Ilość stref grzania strefy 4 8 5 5

Siła zamykania tony 80 800 100 100

Skok zamykania mm 345 1080 360 360

Odległość między kolumnami mm 330x330 1005x1000 460x410 460x410

Min. grubość formy mm 80 300 150 150

Wielkość otwarcia formy mm 345 1080 360 360

Wysokość formy mm 350 max 1100 max 450{510} 450{510}

Wymiary stołu mm 485x485 1470x1470 630x580 630x580

Skok wypychacza mm 110 300 100 100

Siła wypychacza tony - - 24,5 24,5

Siła otwarcia tony - - - -

ADRES Pogorzel ul. Swierkowa 13 58-560 Jelenia Góra Ul Mieszka I 13 a

OSOBA DO KONTAKTU Artur Paśnik Andrzej Broncel

TEL./FAX 509 117 262 756 422 497

WWW/E-MAIL www.wtryskarki.waw.pl sales-pl@toyo-europe.pl
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Wtryskarki - raport

PRODUCENT BOY (Niemcy) JSW (Japonia)

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Wadim Plast

MODEL Jednostka/
miary/opis

BOY XS J350AD-890H

TYP ŚLIMAKA Mały Duży Mały Duży

Waga maszyny tony 0,4 0,4 19,3 19,3

Powierzchnia podłoża m2 0,77 0,77 13,92 13,92

Gabaryty maszyny mm x mm x mm 1480x520x1380 1480x520x1380 7650x1820x2210 7650x1820x2210

Pojemność zbiornika oleju litry 28 28  -  -

Moc grzania Kw 1,35 1,35 23,8 23,8

Silnik elektryczny kw 3 3 serwosilniki serwosilniki

Średnica ślimaka mm  12 16 58 72

L/D ślimaka 19,7 14,6 22 18

Ciśnienie wtrysku kg/cm2 3189 1794 2375 1539

Objętość wtrysku cm3 4,5 8 687 1059

Waga wtrysku g 4,2 7,8 625 965

Strumień wtrysku cm3/sek. 19,29 28,93 423 651

Prędkość wtrysku mm/sek. 200 200 160 160

Skok wtrysku mm 40 40 260 260

Obroty ślimaka rpm 340 340 250 250

Skok dyszy mm 100 100  -  -

Siła docisku dyszy tony 2 2 2,96 2,96

Zdolność plastyfikacji kg/hr 1,98 1,98 197 336

Ilość stref grzania strefy 2 2 4+1 4+1

Siła zamykania tony 10 10 350 350

Skok zamykania mm max 150 max 150 700 700

Odległość między kolumnami mm 160 - - -

(po przekątnej 205) 160 - - - -

(po przekątnej 205) 730x730 730x730 - - -

Min. grubość formy mm 100 (opcja: 50) 100 (opcja: 50) 300 300

Wielkość otwarcia formy mm - - - -

Wysokość formy mm - - max 670 max 670

Wymiary stołu mm 321x246 321x246 1085x1085 1085x1085

Skok wypychacza mm 50 50 150 150

Siła wypychacza tony 0,84 0,84 5,9 5,9

Siła otwarcia tony 1,5 1,5 - -

ADRES Graniczna 10, Reguły, 05-816 Michałowice

OSOBA DO KONTAKTU Piotr Janasik

TEL./FAX (22) 723-38-12

WWW/E-MAIL www.wadim.com.pl, info@wadim.com.pl
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Wtryskarki - raport

Ślimaki, wstęgi ślimakowe do 
transportu granulatów, wiórów

Wymiary katalogowe

Wersja walcowana

zew. Ø 
D[mm]

wew. Ø 
d[mm]

skok 
S[mm]

Grubość materiału Długość

wew. 
[mm]

zew. 
[mm] kg/3000mm

80 17,2 80 2,5 1,2 2,9

90 25,0 90 2,5 1,3 3,2

100 33,7 100 2,5 1,5 3,5

120 33,7 120 2,5 1,3 4,3

125 33,7 125 2,5 1,3 4,5

140 42,4 140 2,5 1,3 5,0

150 48,3 150 3,0 1,6 6,4

160 48,3 160 3,0 1,6 6,8

180 48,3 180 3,0 1,5 7,7

200 48,3 200 3,5 1,7 10,0

200 48,3 200 6,0 2,8 17,6

200 60,3 200 6,0 2,8 17,5

250 60,3 250 4,0 2,0 14,3

250 60,3 250 6,0 3,0 22,0

300 76,1 300 5,0 2,5 21,5

315 76,1 315 5,0 2,4 22,6

350 88,9 350 5,0 2,5 25,0

400 101,6 400 8,0 4,0 47,0

88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15 
tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01; 
j.dyrda@oberon.pl; www.preciz.pl

OBERON®Robert Dyrda

PRODUCENT JSW (Japonia)

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Wadim Plast

MODEL Jednostka/
miary/opis

J2500AD-15000H

TYP ŚLIMAKA Mały Duży

Waga maszyny tony 200 200

Powierzchnia podłoża mm x mm 72,99 72,99

Gabaryty maszyny mm x mm x 
mm 1728x4470x3760 1728x4470x3760

Pojemność zbiornika litry  -  -

Moc grzania Kw  -  -

Silnik elektryczny kw/hp serwosilniki serwosilniki

Średnica ślimaka mm  150 160

L/D ślimaka - 20 18

Ciśnienie wtrysku kg/cm2 1866 1641

Objętość wtrysku cm3 14579 16588

Waga wtrysku g 13267 15095

Strumień wtrysku cm3/sek. 2297 2614

Prędkość wtrysku mm/sek. 130 130

Skok wtrysku mm 825 825

Obroty ślimaka rpm 120 110

Skok dyszy mm  -  -

Siła docisku dyszy tony 11,5 11,5

Zdolność plastyfikacji kg/hr 1090 1110

Ilość stref grzania strefy - -

Siła zamykania tony 2500 2500

Skok zamykania mm 1800 1800

Odległość między kolumnami mm 2050x1770 2050x1770

Min. grubość formy mm 900 900

Wielkość otwarcia formy mm - -

Wysokość formy mm max 1700 max 1700

Wymiary stołu mm 2900x2550 2900x2550

Skok wypychacza mm 350 350

Siła wypychacza tony 38 38

Siła otwarcia tony - -

ADRES Graniczna 10, Reguły, 
05-816 Michałowice

OSOBA DO KONTAKTU Piotr Janasik

TEL./FAX (22) 723-38-12

WWW/E-MAIL www.wadim.com.pl, 
info@wadim.com.pl
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Historia firmy Narzędziownia sięga roku 1997. Firma powstała 
na bazie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie 20 letniego 
doświadczenia właściciela – Bogdana Pszenica – w działach narzędziowni 
różnych przedsiębiorstw. Narzędziownia rozpoczynała działalność 
posiadając niewielki park maszynowy i kilku pracowników. Z roku na rok 
firma dokonywała nowych inwestycji w dalszy rozwój – uzupełniając 
park maszynowy o kolejne urządzenia, zwiększające skalę produkcji oraz 
możliwości technologiczne. Dzięki 
pozyskaniu licznych dofinansowań 
z UE Narzędziownia mogła oprzeć 
swój rozwój technologiczny  
o najnowocześniejsze innowacyjne 
rozwiązania dostępne na światowym 
rynku producentów maszyn  
i oprogramowań stosowanych 
przy obróbce metali. Wraz  
z rozwojem firmy, rozwijali 
się jej pracownicy, którzy na 
chwilę obecną swoją wiedzą  
i praktycznymi umiejętnościami 
wspierają dalszą ekspansję firmy. 

Podstawowym filarem działalności jest wykonywanie form do odlewania 
aluminium (zarówno mało jak i wielkogabarytowych), oprzyrządowania 
odlewniczego oraz elementów do form. Narzędziownia przez kilka 
lat opracowywała technologię wytwarzania rdzeni z wewnętrznym 
chłodzeniem, które produkowane były jedynie przez japońskie firmy. 
Przeprowadzone doświadczenia produkcyjne pozwoliły na wypracowanie 
własnej technologii umożliwiającej produkowanie bardzo precyzyjnych  
i długich rdzeni z chłodzeniem. 

Przełomowym rokiem dla Narzędziowni był rok 2013. Firma DMG 
Mori zgłosiła Narzędziownię do pierwszej edycji światowego konkursu 

narzędziowni – Machining Expert 2013 organizowanym przez Leibniz 
Universität Hannover. Konkurs ten pozwala na wyłonienie najlepszych 
innowacyjnych i praktycznych rozwiązań wykorzystywanych w bardzo 
skomplikowanych procesach obróbki w pięciu osiach. Udział w nim wzięło 
aż 188 narzędziowni z całego świata. W pierwszym etapie konkursu na 
bazie przygotowanych projektów wyłoniono 36 firm, które poddano 
szczegółowym audytom technologicznym. Jurorzy - profesorowie  

z uniwersytetów w Japonii, 
Niemczech i Kanadzie - szczególną 
uwagę zwracali na poprawę łańcucha 
procesu produkcji, innowacyjność 
w procesie obróbki pięcioosiowej  
i trzyosiowej oraz w całym procesie 
technologicznym wykonywania form 
- poczynając od pomysłu po gotowy 
produkt. Narzędziownia Bogdan 
Pszenica jako jedyna polska firma 
znalazła się w czołówce światowych 
potęg, zajmując piąte miejsce. Poza 
nią na wyróżnienie zapracowało 
pięć japońskich narzędziowni, dwie 

niemieckie, jedna austriacka i jedna brazylijska. Dla Narzędziowni to 
ogromne wyróżnienie, które udowodniło, że cały wysiłek włożony w rozwój 
technologiczny i organizacyjny się opłacił. W ciągu 15 lat funkcjonowania 
Narzędziownia z małej, rodzinnej firmy przerodziła się w jedną  
z największych Narzędziowni w Polsce, zatrudniającej 93 pracowników. 
Niewątpliwe jest, że w dużej mierze do tego rozwoju przyczynili się nasi 
główni klienci – Nemak Poland, Toyota Motor Manufacturing, Sanden 
Motor Manufacturing, Neapco Europe, Volkswagen Poznań, którzy 
stawiali przed nami coraz bardziej skomplikowane wyzwania, za co 
ogromnie w tym miejscu pragniemy podziękować. 

W światowej czołówce

MACHINING EXPERT // Award Ceremony 
TOP 5  
 

Analysis of the TOP 10 participants 
 ADDN (BRA) 
 Bogdan Pszenica (PL) 
 CNC-MACK (D) 
 Daishin Seiki (JP) 
 Imoto Seiki (JP) 

 Inatec (JP) 
 Iriso Seimitsu (JP) 
 Komet Group (D) 
 Kostwein AG (AT) 
 Syousin (JP) 

1 miejsce 

2 miejsce 

3 miejsce 

4 miejsce 

5 miejsce 
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Firma Renishaw Sp. z.o o., polski przedstawiciel Renishaw plc, lidera 
w dziedzinie technologii inżynierii, otworzyła nowe biuro w Warszawie. 
Nowa siedziba firmy znajduje się w szybko rozwijającej się części miasta, 
w położonym w pobliżu lotniska i obwodnicy S2 centrum biznesowym 
Poleczki Business Park. Biuro ma ponad 530 metrów kwadratowych, jego 
część stanowią pomieszczenia metrologiczne i demonstracyjne, co otwiera 
nowe możliwości w zakresie promocji rozwiązań Renishaw oraz wsparcia 
technicznego dla klientów reprezentujących liczne gałęzie przemysłu. 

Oficjalne otwarcie 
było również okazją 
do uczczenia rocznicy 
12-lecia obecności firmy 
na polskim rynku. 

„Jesteśmy dumni, 
że możemy dostarczać 
rozwiązania, które 
pomagają zwiększyć 

efektywność pracy oraz jakość produktów polskich producentów. 
Otwarcie nowego biura w Polsce stanowi dowód na to jak ważny jest 
dla nas lokalny rynek” - powiedział Ben Taylor, Dyrektor Grupy Renishaw, 
komentując otwarcie nowego biura.

Nowe centrum demonstracyjne będzie oferowało wsparcie 
techniczne dla producentów oryginalnego wyposażenia, importerów, 
dystrybutorów oraz użytkowników końcowych w zakresie produktów 
takich jak sondy dla maszyn współrzędnościowych i obrabiarek CNC, 
systemy kalibracyjne, liniały oraz uniwersalne sprawdziany Equator. Klienci 
firmy będą mogli również skorzystać z pomocy specjalistów zajmujących 
się wytwarzaniem przyrostowym oraz systemami spektroskopii 
ramanowskiej wykorzystywanymi do analizy widmowej. 

„Otwarcie naszej 
nowej siedziby 
stanowi kolejny krok 
na wspólnej drodze i 
pokazuje jak istotny 
dla Renishaw jest polski 
rynek. Możemy teraz 
zaoferować naszym 
klientom szerszy zakres 
usług, a także lepsze wsparcie techniczne. Możemy też demonstrować w 
jaki sposób rozwiązania Renishaw pomagają zwiększyć produktywność 
oraz poprawić jakość” - powiedział Tomasz Rżysko, General Manager 
Renishaw Sp. z o.o.

Renishaw Sp. z o.o. powstała w 2002 roku. Początkowo w polskim 
oddziale pracowały, zaledwie dwie osoby. Dziś firma zatrudnia 15 
pracowników z wieloletnim doświadczeniem w zakresie inżynierii 
przemysłowej. W skład zespołu Renishaw wchodzi sześciu mobilnych, 
wysoko wykwalifikowanych inżynierów wsparcia technicznego 
zapewniających obsługę w całym kraju. Grupa Renishaw posiada swoje 
przedstawicielstwa w 32 krajach. Całkowita liczba pracowników na całym 
świecie stanowi 3 300 osób. W roku obrachunkowym zakończonym w 
czerwcu 2013 r. całkowite przychody Grupy wyniosły 347 miliony £.

Otwarcie nowej 
siedziby Renishaw w Polsce Precyzyjnie szlifowana 

stal narzędziowa
Gatunki:

• 1.0570   St 52-3
• 1.1730   C45W
• 1.2842   90MnCrV8
• 1.2510   100MnCrW4
• 1.2436   X210CrW12
• 1.2379   X153CrVMo-12-1
• 1.2767   X45NiCrMo16
• 1.2311   40CrMnMo7
• 1.2312   40CrMnMoS8-6
• 1.2363   X100CrMoV5-1
• 1.2343   X38CrMoV5-1
• 1.2085   X33CrS16
• 1.2162   21MnCr5
• Toloox 33
• Toloox 44

Wymiary katalogowe:
• grubość:   od 1 do 100 mm
• szerokość:   od 10 do 300 mm
• długość:   500 i 1000 mm

Wymiary niestandardowe:
• według życzenia klienta,
• także frezowane, szlifowane CNC
• pomiary do długości 4 m na maszynie 

pomiarowej
Dostarczana:

• w stanie szlifowanym
• wyżarzana zmiękczająco
• zabezpieczona przed korozją

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

tel. (052) 35 424 00; fax (052) 35 424 01
oberon@oberon.pl; www.oberon.pl
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Wiosenna aura zachęciła klientów do licznych odwiedzin targów 
kieleckich w końcu marca. Kolejna edycja targów Obróbki Metali, 
Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL, która odbyła się od 26 do 28 marca 
2014 roku. Impreza tradycyjnie już obfitowała w innowacyjne technologie 
oraz sprzęt. Nie zabrakło maszyn, obrabiarek, narzędzi oraz materiałów 
do obróbki metalu. Było też Forum Narzędziowe jak i Oberon Robert 
Dyrda – dostawca materiałów i narzędzi dla przemysłu metalowego, 
szczególnie dla narzędziowni.

Fot. 1.Oberon Robert Dyrda jest obecny na targach STOM od początku.  
Na zdjęciu nasze stoisko na tegorocznych targach STOM 2014.

W halach wystawienniczych mogliśmy zobaczyć maszyny do obróbki 
blach między innymi nowoczesne – maszyny, urządzenia i technologie do 
obróbki wiórowej, wycinarki laserowe, wykrawarki oraz oprzyrządowanie 
technologiczne obrabiarek. W tym samym czasie miały miejsce wystawy 
związane z obróbką metali, spawalnictwem, technikami pomiarowymi czyli 
oprócz STOM-TOOL był jeszcze STOM-BLECH, SPAWALNICTWO, EXPO-
SURFACE i CONTROL-STOM. Po raz pierwszy odbyły się Targi Wirtualizacji 
Procesów WIRTOPROCESY, podczas których zostaną zaprezentowane 
takie technologie jak Rapid Prototyping, drukowanie 3D czy zastosowanie 
wirtualnej rzeczywistości w przemyśle. Trzeci dzień targów (szkoda że nie 
w czwartek, kiedy było najwięcej zwiedzających) to był Dzień Druku 3D, 
gdzie wielu wystawców pokazywało drukarki 3D w różnych wykonaniach. 
Producenci oraz dystrybutorzy mieli szansę pokazać najnowocześniejsze 
technologie projektowania i tworzenia prototypów od momentu 
projektowania komputerowego do drukowania przestrzennego.

Fot. 2. Nowe wejście i piętrowy parking zachęcają do odwiedzenia 
kieleckich targów. Trzeba też wspomnieć o bezkolizyjnym wjeździe – jest 
gotowy.

Fot. 3. Nasze stoisko było standardowe, ale niektóre – wylatywały nad 
poziomy – widoczne były z daleka, jak stoisko Clean Air.

Fot. 4. Na stoisku jednej z wyróżnionych na STOM firm, JAFO Jarocin 
oglądam cacko, działającą miniaturę frezarki, wykonaną w czasach kiedy 
były w Polsce szkoły przyzakładowe. 

Fot. 5. JAFO pokazywało frezarkę konwencjonalną. Unimat pokazywany 
na targach edukacyjnych i sprzedawany przez firmę Mechatronik Artura 
Grochowskiego to miniobrabiarka 4-osiowa CNC na której można uczyć 
się stosowania funkcji G za naprawdę niewielkie pieniądze.

Obradowało też jury konkursowe, które podczas bankietu w wieczór 
drugiego dnia targów ogłosiło swoje wybory. To właśnie przed bankietem 
w pięknych wnętrzach hotelu Binkowski wręczano wyróżnienia i medale. 
Na stronie obok nagrodzone firmy i produkty:

STOM 2014
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Fot. 6. Towarzyszące targom STOM Dni Druku 3D zebrały imponującą 
jak dla mnie liczbę wystawców i typów drukarek. Co ważne, spora 
liczba drukarek miała „polskie” a nie kosmiczne ceny.

Wyróżnienia Targów Kielce: 
• ABPLANALP CONSULTING Sp. z o.o. z Warszawy za Centrum 

pionowe HAAS VF3 i system paletyzacji Midaco
• JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. z Jarocina za Frezarkę 

narzędziową FN40V
• TIMEX S.A.; BIAX –SCHMID & WEZEL MASCHINENFABRIK Co. + 

KG z Warszawy za Napęd elektryczny z wałkiem giętkim BIAX MB 
30E

Medale Targów Kielce: 
• AGIE CHARMILLES Sp. z o.o. z Raszyna za Centrum obróbkowe 

Mikron HSM 500LP
• AMP Sp. z o.o. ze Świebodzina za Hybrydowy piec próżniowy do 

nawęglania próżniowego Piro-Carb i hartowania w gazie lub oleju
• FANUC FA POLSKA Sp. z o.o. z Wrocławia za Zrobotyzowane 

stanowisko obróbcze FANUC Robodrill i robota FANUC ARC MATE 
120 i C-10L

• Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania z Krakowa 
za Modułowy system do pomiaru i analizy topografii powierzchni 
TOPO 02

• TRUMPF POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Sp. k. z Warszawy za Wycinarkę laserową TruLaser 3030 fiber (L49)

Wyróżnienia Targów Kielce za aranżację stoiska: 
• Abplanalp Consulting Sp. z o.o. – Warszawa
• UNIL Lubricants NV - Belgia/Belgium

Medale Targów Kielce za aranżację stoiska: 
• FANUC ROBOTICS POLSKA Sp. z o.o. – Wrocław

Mam nadzieję, że zamieszczone zdjęcia przybliżą nieco klimat 
tej w sumie nowej, ale już o ugruntowanej opinii imprezy. Dodam, 
że równoczesne targi Edukacja odbywające się w sąsiednich halach 
spowodowały, że dołączamy również zdjęcie z nich. Bo edukacja może 
być także politechniczna, a sąsiedzi demonstrowali ciekawą ofertę nie 
tylko dla przedszkolaków czy szkół. Zachęcam do odwiedzenia przyszłej 
edycji targów.

Robert Dyrda

Cięcie stali, aluminium 
piłami pionowymi, poziomymi 

na życzenie klienta

Szybkie dostawy

88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15 
tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01; 

oberon@oberon.pl; www.oberon.pl

OBERON®Robert Dyrda
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Przed nami 7-ma edycja uznanych na rynku Targów TOOLEX, 
które swoją ugruntowaną pozycją potwierdzają, że branża szeroko 
pojętej obróbki metali ma się bardzo dobrze. Duże wsparcie, 
wydarzenia towarzyszące, stałe grono wystawców oraz nowe 
firmy, które zaufały Targom pozwalają stwierdzić, iż najbliższa 
edycja spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających  
i potwierdzi kolejny raz, że Sosnowiec to zagłębie obróbki.

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi 
i Technologii Obróbki TOOLEX, które odbędą się w dniach od 30 września 
do 2 października br., zapowiada się wyjątkowo. Nie tylko za sprawą 
faktu, iż ponownie targi będą rekordowe pod względem wielkości 
zajmowanej powierzchni czy ilości wystawców. Wpływ na to ma także 
wsparcie instytucji i organizacji związanych z rozwojem przemysłu  
w Polsce i za granicą. – Pozyskujemy rzeszę Partnerów Merytorycznych, 
Honorowych, Wspierających, aby wiedza i doświadczenie tych instytucji 
pomagały w jeszcze większym rozwoju Targów – informuje Agnieszka 
Cieślik – Dyrektor Targów TOOLEX, - w budowaniu pozycji wydarzenia 
nie tylko w Polsce, wspierają nas również liczni agenci zagraniczni 
oraz Izby handlowe. Warto podkreślić, że tegoroczną edycję wspierają 
zupełnie nowe organizacje takie jak Główny Urząd Miar, Instytut Techniki 
Górniczej KOMAG, Wschodni Klaster Obróbki Metalu oraz stali Partnerzy 
tacy jak Politechniki: Śląska, Krakowska, Łódzka, Gdańska, Rzeszowska, 
Wrocławska, Urząd Dozoru Technicznego, Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, stowarzyszenia 
inżynierskie i wielu innych. – W tym roku możemy pochwalić się kolejnymi 

planowanymi misjami gospodarczymi. Z pomocą Polsko – Niemieckiej  
Izby Przemysłowo – Handlowej z Gliwic odwiedzą nas niemieccy 
przedsiębiorcy, którzy będą mogli uczestniczyć również w merytorycznym 
panelu organizowanym przez Izbę. To tylko część z planowanych przez 
nas wydarzeń uatrakcyjniających spotkania Targowe, o wszystkich 
będziemy informować na bieżąco w naszym biuletynie oraz na stronie 
Targów czy profilu na Facebook’u – dodaje Agnieszka Cieślik.

Tak jak w ubiegłych edycjach targom towarzyszą wydarzenia 
uzupełniające tematykę branżową: 7 Międzynarodowe Targi Metod  
i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA oraz Targi 
Techniki Laserowej LASERexpo. To połączenie daje możliwość wymiany 
Informacji w zbliżonym zakresie tematycznym, porównania ofert, spotkań 
i pozyskania kontraktów w jednym miejscu o tej samej porze. Dodatkowo 
ważnym eventem podczas Targów będzie nowy Salon Automatyki  
i Pneumatyki, znakomicie wypełniającym przestrzeń międzybranżową.

TOOLEX ponownie gościć będzie liderów i przedstawicieli polskiego  
i światowego przemysłu obrabiarkowego. Nie zabraknie prezentacji ofert  
i nowości wiernych wystawców ale i nowych firm, które nie gościły jeszcze 
w Sosnowcu. 

Nie sposób nie przypomnieć, iż zeszłoroczna edycja była imponująca: 
365 wystawców z ponad 20 krajów, przeszło 600 reprezentowanych 
marek, 260 maszyn w ruchu o wadze ponad 650 ton, rekordowa 
powierzchnia prezentacji stoisk, 8500 zwiedzających (w tym 7983 
zarejestrowanych specjalistów).

7 Targi TOOLEX – dla najbardziej 
wymagających
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Tytuł brzmi całkiem dobrze w czasie wielkanocnym. Te wszystkie 
pisanki, kurczaczki, bazie itp kojarzą się z inkubatorami. Tymczasem 
poniższa relacja dotyczy spotkania powiązanego ze szkoleniem  
w stosowaniu narzędzi skrawających YG-1 jakie odbyło się w marcu  
w pisanym wielką literą Inkubatorze Technologicznym w Stalowej Woli.

YG-1 to światowy lider w produkcji narzędzi skrawających. Posiada 
w swojej ofercie frezy, wiertła, gwintowniki, oprawki narzędziowe oraz 
narzędzia specjalne.

Fot. 1. Stal Corroplast to nierdzewna stal o twardości 32 HRC, łatwa w 
obróbce dzięki niskiej zawartości węgla, dodatku siarki i pierwiastków 
stopowych (fot. 1 i 3 OBERON Robert Dyrda).

Od momentu jej założenia w 1981 roku koreańska firma YG-1 rozwinęła 
się do przedsiębiorstwa globalnego. Dzięki specjalizacji i skupieniu się na 
produkowanych narzędziach monolitycznych YG-1 oferuje narzędzia 
idealnie dostosowane do potrzeb swoich klientów oraz technologię na 
światowym poziomie.

Fot. 2. Przybliżam uczestnikom szkolenia ofertę naszej firmy Oberon 
Robert Dyrda i omawiam jakie stale będą za chwilę obrabiane na centrum 
MAZAK (fot. organizatorzy, firma YG-1).

YG-1 produkuje wysokiej jakości narzędzia skrawające 
odpowiadające wewnętrznym standardom jakości, ostrzejszym 
niż normy obowiązujące na terenie Stanów Zjednoczonych które  
w początkowym okresie działalności stanowiły główny rynek zbytu. 
Zaostrzenie norm zostało zrealizowane przy jednoczesnej redukcji 
kosztów. Wzrost globalnego znaczenia firmy był możliwy dzięki 
zaufaniu naszych klientów, którzy w krótkim czasie przeszli do nas  
z firm konkurencyjnych (Niemcy, Japonia) oraz wydajnemu systemowi 

dystrybucji, który jest podstawowym elementem zapewniającym ceny 
niższe o 30%-40% niż ceny wyrobów konkurencyjnych.

Obecnie, firma YG-1 jest największym w Korei i piątym pod względem 
wielkości na świecie producentem narzędzi skrawających. Produkcja  
i sukces firmy oparty jest na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu 
w wytwarzaniu najwyższej jakości frezów, a także gwintowników oraz 
wierteł do zastosowań przemysłowych.

Paradoksalnie, marka YG-1 była znana na całym świecie zanim 
odniosła sukces na rodzimym rynku koreańskim. A przyszłość? 
„Będziemy dalej dążyć do stania się korporacją globalną dzięki 
specjalizacji i skupieniu się na naszych produktach”. Te słowa obligują 
do codziennego doskonalenia tak produktów, jak i sieci dystrybucji.  
No i do edukowania klientów jak dobierać narzędzia do konkretnych 
zastosowań.

Fot. 3. Uczestnicy szkolenia mogli naocznie przekonać się o sposobie 
obróbki dostarczonych przez Oberon stali za pomocą narzędzi YG-1.

Na załączonych zdjęciach widać migawki ze szkolenia dystrybutorów 
i klientów jakie odbyło się w Stalowej Woli. Firma Oberon Robert 
Dyrda, jako dystrybutor atestowanych materiałów do obróbki 
skrawaniem dostarczył na to szkolenie stale konstrukcyjne, narzędziowe  
i aluminium stopowe. Oberon ma w swojej ofercie nawet tak twarde stale 
jak 45 HRC. Dawniej obróbka skrawaniem materiałów o twardości powyżej 
30 HRC wydawała się wyzwaniem. Oberon dostarczył na pokaz stale  
o twardości około 30 HRC; popularny gatunek 1.2311 i nierdzewny 
Corroplast produkowany w Witten przez DEW i zawierający 12,5 % 
chromu. Corroplast dzięki obniżonej względem 1.2316 zawartości węgla 
do 0,05%, dodatku siarki i pierwiastków śladowych obrabia się lepiej od 
swego pierwowzoru. Corroplast jest nieco twardszy od 1.2311 czy 1.2085 – 
ma twardość 32 HRC. 

Jako coraz częściej stosowaną alternatywę dla „twardych” materiałów 
indywidualnie hartowanych wysłaliśmy do Stalowej Woli TOOLOX 44, 
stal szwedzkiej huty SSAB o twardości 45 HRC. Narzędzia YG-1 skrawały 
TOOLOX 44 dostarczony ze składu w Inowrocławiu bez kłopotu. 
Ciekawostką dla mnie było maszynowe gwintowanie w tak twardych 
stalach małych gwintów np. M5.

Sam pomysł takiego szkolenia w centrum dawnego COP wydaje mi się 
ciekawy. Inkubator Technologiczny jest miejscem, gdzie można pokazać 
wiele różnorodnych technologii dzięki zgromadzonemu tam sprzętowi. 
OBERON Robert Dyrda z przyjemnością będzie brał udział w tego rodzaju 
imprezach w przyszłości.

Robert Dyrda

Spotkanie w Inkubatorze
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STAL
NARZĘDZIOWA JAKOŚCIOWA

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

tel. (052) 35 424 00, fax: (052) 35 424 01
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl

Importowana i krajowa

zmiękczona  
lub  

ulepszona cieplnie

na korpusy, formy,  
tłoczniki, wykrojniki

Serwis cięcia:
- do średnicy 800 mm

- blachy wzdłuż do 4 m
- maksymalna waga  

20 ton 

Stal cięta na zimno 
- nie palimy blach!

Wykonujemy obróbkę 
skrawaniem

Dział handlowy  
codziennie wysyła 

towar naszym  
transportem albo  

spedycją

ISO
9001:2008

AC 014 
QMS



www.toolex.pl

SOSNOWIEC ZAGŁĘBIEM OBRÓBKI!

Specjalistyczne targi dla branży AUTOMOTIVE

30.09 – 02.10.2014

TOOLEX

.         .   
th     7. 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

Targi TOOLEX (wraz z LASERexpo i z WIRTOTECHNOLOGIA) 
stały się najważniejszym spotkaniem branży obróbki metalu  

w Polsce w sezonie jesiennym!

Wraz z targami TOOLEX odbędą się 
Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA 

oraz Targi Techniki Laserowej LASERexpo


