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Drodzy Państwo!

Po wakacjach, które jak zwykle dzieciom minęły szybko, a dorosłym 
jeszcze szybciej, bo nasz urlop jest krótszy niż dwa miesiące, czekamy na 
nadchodzącą jesień i zimę. Czas wolny można spędzić koło domu, choćby 
spacerując, jak ja na zdjęciu powyżej. W ramach przygotowań do zimy 
mamy w firmie przeróbki w centralnym ogrzewaniu, stąd moje myśli, na 
ile tow. Putin pokrzyżuje nam plany. W zamierzeniach miało być taniej  
w związku z przejściem z gazu płynnego na gaz ziemny. Tymczasem okazuje 
się, że ceny gazu mogą być zmienne z dnia na dzień, a nie, jak to niedawno 
było, w dłuższej perspektywie - o ile w ogóle gaz będzie. Dodatkowo 
zastanawiamy się, czy działania Putina i polityków mogą wpłynąć na rynek 
stali, szczególnie narzędziowych?

Ponieważ jesteśmy w Europie, która właściwie sama wdrożyła sobie 
niskie normy emisji CO2, nie powinniśmy oczekiwać tanich produktów 
z unijnych hut. Dodatkowo, polskie huty jako jedyne w Europie, muszą płacić 
akcyzę od zużywanej w procesach metalurgicznych energii elektrycznej. 

Polska Unia Dystrybutorów Stali (PUDS) ocenia, że stal będzie drożała 
do końca października. Nic więc dziwnego, że część hurtowników nie 
kupowała w Niemczech, ani tym bardziej, w drogo produkującej stal 
Polsce, tylko szukała źródeł zaopatrzenia poza Unią, np. na Ukrainie. 

Tymczasem  Dnieprostal czy Alczewsk 
znajdują się w regionie, gdzie walczą  
z legalną władzą separatyści. Z ich 
stali korzystają nie tylko polskie, ale 
i niemieckie, czy czeskie hurtownie 
stali. Smaku całej sprawie, w mojej 
opinii, dodaje fakt, że Huta Alczewsk 
unowocześniając produkcję, chciała 
zrezygnować z zasilania gazem 
ziemnym (od Putina) na rzecz pyłu 
węglowego z odległego o 45 km 
Ługańska. Miała się też obniżyć  
w tych hutach emisja pyłów itp.  
To ostatnie to chyba pobożne życzenia, 
bo w zachodniej Europie rezygnują  
z koksu na rzecz gazu, by było zgodnie 
z wymogami ekologii. Swoją drogą, 
mam wrażenie, że kto zamawia raport  
o emisji zanieczyszczenia, ten 
dostaje wyniki jakich oczekuje. 
Ukraiński koncern ISD, właściciel Huty 

Częstochowa, rozważa uruchomienie po półtorarocznej przerwie stalowni 
w Częstochowie. Wlewki do Huty Częstochowa jeździły przez ostatnie lata 
właśnie z Alczewska. Nawet z transportem były tańsze od polskich o 300 
PLN na tonie według koncernu ISD. To przez rządową akcyzę na energię 
dla naszych hut. Tusk pomagał innym rządom i koncernom, jak umiał – no  
i został proporcjonalnie do zasług nagrodzony. 

W rezultacie wojny we wschodniej Ukrainie, odcinającej nas od Zaporoża, 
po Europie zaczyna krążyć widmo chińskiej stali. Taniej, już sprowadzanej 
przez oferujące najtańsze produkty stalowe polskie hurtownie. Na targach 
usłyszałem kiedyś od skośnookiego handlowca, że „nasza stal jest jak 
Böhlera, tylko tańsza”. Pozazdrościć wysokiej samooceny!

Zapraszam naszych klientów za pośrednictwem Forum Narzędziowego 
na nasze stoiska na targach Eurotool w Krakowie i Steelmet w Sosnowcu, 
które odbędą się w tym roku od 14 do 16 października. Szkoda, że będą  
w tym samym terminie, bo nie wierzę, by klienci mieli czas odwiedzić  
tak jedną, jak i drugą imprezę. Z drugiej strony – gdzieś Państwo 
przyjedziecie, a ja zapraszam na nasze stoiska po nowe plakaty o stali, 
metalach kolorowych i graficie. 
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NOWA TOKARKA TUR MN W WERSJI P

Nowa tokarka TUR PMN to kolejna wersja 
najpopularniejszej serii TUR MN przystosowana 
do obróbki detali o średnicy 165mm, która 
opcjonalnie może być zwiększona do 190 mm. 
Posiada bardzo mocny silnik 18,5 kW oraz 
bezpośredni napęd na wrzeciono.

Maszyna ta jest w wersji standardowej 
wyposażona w sterowanie SIEMENS 840 D 
Solution Line. Dostępne są wersje sterowania 
Fanuc oraz Fagor. 

Najważniejsze cechy wyróżniające tą 
tokarkę to: bardzo wysoka precyzja obróbki, 
cicha praca, możliwość mocowania długich 
detali w dwóch uchwytach, stabilność 
konstrukcji, duża moc oraz niezawodność. 
Więcej na: www.fathaco.com.

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE ZAPOWIADA 
POWIĘKSZENIE MOCY PRODUKCYJNYCH.

Podczas ostatniego spotkania na targach 
Euromold 2013 zaszokowała mnie wielkość 
produkcji Deutsche Edelstahlwerke zakładu 
z Witten i Krefeld w Niemczech, naszego od 
kilkunastu lat dostawcy stali narzędziowych. 
Firma Deutsche Edelstahlwerke dotąd 
produkowała 130 ton stali co 90 minut. Do 
tych olbrzymich ilości postanowiono dodać 
nową kuźnię kosztem 50 mln ₠, która będzie 
produkować stale specjalne między innymi 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych i na 
tłoczniki. Prace trwały trzy lata, a efekt widać, 
niestety na małym tu zdjęciu. 

Martin Löwendick, jeden z prezesów 
huty powiedział, że dzięki takiemu a 
nie innemu projektowi zakład ze swoim 
ciągiem technologicznym poprawi jakość

 

we wszystkich ważnych produkowanych 
grupach wyrobów stalowych. Lepszą 
jakość uzyskają produkowane tu stale 
narzędziowe, ale i odkuwki dla przemysłu 
łożyskowego czy wydobywczego. Będą mogli 
spełniać indywidualne wymagania klientów. 
Nowa hala w Witten zajmuje 2800 m2 

i ma 35 metrów wysokości (12 pięter). Mieści 
ona wszystkie urządzenia hutnicze, które 
pomogą produkować czystszą, próżniową stal. 

Takie prace jak napełnianie czy czyszczenie 
pieca będą odbywały się automatyczne. 
Ważna będzie oszczędność energii dzięki 
skróceniu niektórych operacji. Zamiast 20 
minut, dzięki ruchomym wagonom roztopiona 
masa stalowa będzie przebywać poza 
piecami maksymalnie 90 sekund. Redukcja 
ilości transportu suwnicami, automatyzacja 
czynności w pobliżu roztopionej stali wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa pracy, zapowiada 
Deutsche Edelstahlwerke.

HEXAGON NABYWA FIRMĘ VERO 
SOFTWARE

Hexagon AB - wiodący światowy 
dostawca technologii projektowych, 
pomiarowych i wizualizacji - ogłosił dziś kupno 
firmy Vero Software, światowego lidera w 
dziedzinie oprogramowania Komputerowego 
Wspomagania Wytwarzania (CAM).

Vero Software to firma z siedzibą w Wielkiej 
Brytanii, która posiada mocną pozycję na rynku 
oraz długą i potwierdzoną historię satysfakcji 
klienta. Oprogramowanie tej firmy wspomaga 
proces projektowania i wytwarzania, oferując 
rozwiązania do programowania i sterowania 
obrabiarkami, dzięki czemu zwiększona zostaje 
wydajność produkcji, przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiej jakości.

Portfolio Vero Software obejmuje 
kilka bardzo znanych marek: Alphacam, 
Cabinet Vision, Edgecam, Radan, SURFCAM, 
VISI oraz WorkNC. Firma ma duży zasięg 

rynkowy - posiada biura w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, Włoszech, Francji, Japonii, USA, 
Brazylii, Królestwie Niderlandów, Chinach, 
Korei, Hiszpanii oraz Indiach. Dzięki spółkom 
stanowiącym w całości własność Vero Software 
oraz sieci autoryzowanych sprzedawców 
dostarcza produkty do ponad 45 krajów.

Nabycie Vero Software wzmacnia ofertę 
oprogramowania grupy Hexagon i dostarczając 
właściwe środki wypełnia lukę rynkową, 
sprawiając, iż dane dotyczące jakości stają się 
w pełni użyteczne poprzez rozszerzenie nowej 
wersji oprogramowania wspomagającego 
dla metrologii (MMS) o Komputerowe 
Wspomaganie Wytwarzania (CAM).

„Oprócz wyjątkowego pakietu 
oprogramowania wspomagającego 
wytwarzanie firma Vero Software posiada 
również doświadczenie, wiedzę oraz zasoby, 
dzięki którym nasi klienci mogą zwiększyć 
swoją wydajność” - powiedział Ola Rollén - 
Prezes i Dyrektor Generalny firmy Hexagon 
Metrology. „Zwiększając globalny zasięg 
naszej firmy, synergia będąca rezultatem 
połączenia naszych technologii przyspieszy 
realizację naszej strategii, wspomagając coraz 
większą potrzebę integracji wszystkich danych 
i procesów całego cyklu wytwarzania” - dodał 
Ola Rollén.

Vero Software będzie podlegać pełnej 
konsolidacji od sierpnia 2014 roku (zamknięcie 
wymaga aprobaty organu nadzoru)  
i w znacznym stopniu przyczyni się do 
wzrostu dochodów Hexagon. Obroty firmy 
za rok 2013 wyniosły około 80 milionów Euro.  
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Więcej szczegółów znajdziesz na stronie:  
www.hexagon.com.

PRASA KRAWĘDZIOWA HACO 
PRESSMASTER

Haco Pressmaster jest wieloosiową prasą 
krawędziową sterowaną CNC z elektronicznie 
kontrolowaną równoległością i głębokością 
zejścia belki gnącej. Kombinacja naszego 
sterowania CNC 2D/3D z automatyczną 
generacją programu, systemem zderzaków 
oraz zwiększonym do maksimum prześwitem 
daje nam znaczącą przewagę nad naszą 
konkurencją. Najnowsze, innowacyjne 
technologie zastosowane przy produkcji 
tej maszyny powodują, że Pressmaster jest 
najbardziej wszechstronnym urządzeniem 
tego typu na rynku. 

Zakup naszej prasy krawędziowej 
zdecydowanie poprawi szybkość, dokładność 
i kulturę pracy każdego przedsiębiorstwa. 
Więcej na: www.pl.haco.com

MICRON3D  NOWY SKANER 3D DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH FIRMY SMARTTECH 

Skaner micron3D jest zaawansowaną 
bezdotykową maszyną pomiarową, która 
zaprojektowana była przez inżynierów firmy 
SMARTTECH tak, aby zapewnić użytkownikowi 
pełną referencyjność i niezawodność działania 
bez względu na warunki zewnętrzne. Dzięki 
zamkniętej pyłoszczelnej karbonowej 
obudowie oraz najwyższym na rynku 
parametrom technicznym ten najnowszy 
skaner 3D z powodzeniem zastępuje tradycyjne 
maszyny współrzędnościowe oferując 
dokładność sięgającą nawet  5µm i oferując 
próbkowanie przekraczające 500 pkt./mm2. 
Stacja robocza i oprogramowanie będące 
integralną częścią skanera pozwalają na 

pełne wykorzystanie jego atutów zarówno do 
inżynierii odwrotnej jak i do kontroli jakości. 

Dokładność i referencyjność urządzenia 
zapewnia zarówno wewnętrzny certyfikat 
potwierdzający dokładność wg normy VDI/
VDE 2634 jak i certyfikat niezależnego 
akredytowanego laboratorium metrologicznego. 

NOWE WERSJE PLAKATÓW

Ponieważ wszystko się zmienia, rynek stali 
i normy, a do tego potrzeby naszych klientów 
szukających takich, a nie innych materiałów, 
musieliśmy przygotować nowe wersje naszych 
plakatowych „poradników”. Oberon od 
kilkunastu lat (tak, tak, czas ucieka) rozdaje 
na targach plakaty z wymienionymi gatunkami 
stali, stopami aluminium, miedzi i grafitami. 
W tabelaryczny sposób ujęte są podstawowe 
parametry materiałów, szczególnie te istotne 
dla narzędziowców. Plakaty porównujące 
gatunki ułatwiają dobór zamienników 
materiałowych czy podpowiadają jak obrabiać 
coś cieplnie. Oczywiście w dobie wujka Google 
i coci Wikipedii coraz więcej informacji jest  
w Internecie. My ze swojej strony staramy 
się je weryfikować przez sprawdzanie w 
źródłach, czyli w normach. To „twórcze” 
porównywanie norm ma ułatwić wykonanie 
prac narzędziowcom sprzedającym swą 

produkcję do Niemiec, USA. Nie zawsze bowiem 
dostępne jest 100% wymiarów w danym gatunku  
i czasem trzeba zaproponować klientom zmianę. 
Plakaty robimy z nadzieją, że będą pomocne 
w tego typu sytuacjach, a po drugie pomogą  
w oswajaniu się z Polską Normą, która jest już 
Europejską Normą itd. Od 2004 nie ma już  
w normie WCL czy NC6, nie mówiąc o PA9.  
A na rynku materiały te dalej funkcjonują. Nie 
poddamy się łatwo normalizacji!

Do nowego plakatu dodaliśmy kilka 
gatunków stali jakie zaczęliśmy sprzedawać od 
jego ostatniej edycji. Aktualnie w magazynie 
mamy dwadzieścia siedem gatunków stali 
w różnych wymiarach i kilka gatunków  
w pojedynczym rozmiarze. Z kolei na plakacie 
o materiałach kolorowych przybył jeden 
gatunek aluminium, kilka brązów i mosiądzów. 
Właśnie tych, które ostatnio zaczęliśmy więcej 
sprzedawać.

Powyższe plakaty będą dostępne, jak to 
się mówiło „szerokiej publiczności”, już na 
targach TOOOLEX na przełomie września  
i października oraz w połowie października – 
STEELMET i EUROTOOL. Kto nie przyjedzie do 
Krakowa lub Sosnowca, może zamówić plakat 
wysyłkowo – koszty przesyłki plakatów są na 
naszej stronie internetowej www.oberon.pl. 
Oczywiściej jeżeli kupujecie Państwo akurat 
500 kg materiałów, nie ma problemu by 
handlowiec przyczepił tubę z plakatami gratis 
do palety na której wysyłamy materiały. Koszt 
wymieniony na stronie, dotyczy plakatów 
wysyłanych oddzielnie, niejako specjalnie. 
Trzymamy jednak kciuki za Wszystkich, którzy 
chcą odwiedzić nasze stoiska na jesiennych 
targach, bo tam będziemy rozdawać 
najświeższą wersję plakatów.
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20 lat, które w tym roku obchodzą Międzynarodowe Targi Technologii 
dla Odlewnictwa METAL, to czas ogromnych wyzwań, ciężkiej pracy 
i nieustannych zmian. W tym okresie Targi Kielce, wraz z partnerami, 
wystawcami i zwiedzającymi, stworzyły najważniejszą w Polsce i jedną  
z czołowych imprez targowych tej branży w Europie. Równolegle z targami 
METAL odbywają się targi ALUMINIUM&NONFERMET, CONTROL-TECH 
oraz RECYKLING, stanowiąc kompleksowe dopełnienie oferty.

Wystawa METAL zamyka swoje pierwsze dwudziestolecie z wielkim 
dorobkiem. To w Targach Kielce rozpoczął się dialog między uczestnikami 
rynku, który zintegrował środowisko, zbudował tożsamość polskich 
targów oraz doprowadził do wprowadzenia europejskich standardów  
w polskim sektorze odlewnictwa. Podczas corocznych wystaw 
zrealizowano wiele inicjatyw edukacyjnych, w tym liczne seminaria  
i konferencje. Prestiż i międzynarodowa ranga tej imprezy to wspólne dzieło 
wszystkich jej uczestników, którzy solidarnie nadali wydarzeniu ogromną 
wartość społeczną i gospodarczą. Targi w Kielcach to także czas ważnych 
rozmów. Debaty i konferencje, poruszające najważniejsze dla branży 
tematy, czynią wystawę wydarzeniem o najwyższej randze. Merytoryczne 
wsparcie partnerów wystawy gwarantuje trafność i bogate spektrum 
podejmowanych tematów. 

Fot. 1. Tym razem podczas targów METAL Forum Narzędziowe pomagały 
nam roznosić sympatyczne hostessy

Podczas tegorocznej odsłony targów odbędzie się między innymi 
konferencja „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali” organizowana przez 
Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej przy współpracy 
naukowej Katedry Odlewnictwa Politechniki Śląskiej i Targów Kielce. 
Wydarzenie co roku gromadzi ponad 100 uczestników zarówno ze świata 
nauki, jak i przemysłu. W czasie konferencji zaplanowano wręczenie nagród 
dla laureatów konkursu im. prof. Wacława Sakwy. 

Kolejnym wydarzeniem w programie tegorocznej imprezy jest 
39. Spotkanie biznesowe FARO Club Lounge, który zrzesza włoskich 
przedsiębiorców działających szczególnie w branży metali nieżelaznych. 
W ramach spotkania odbędzie się konferencja dotycząca perspektyw 
światowego rozwoju branży. Spotkania FARO Club Lounge organizowane 

są z udziałem światowych ekonomistów, specjalistów rynku finansowego  
i sektora dostawców.

Ważnym punktem programu targów METAL jest także bezpłatne 
seminarium techniczno-szkoleniowe „Odpylanie – technika czystego 
powietrza”. Jest to wydarzenie poświęcone zagadnieniu czystego powietrza 
w przemyśle metalurgicznym, firmach, zakładach działających w branży, 
skierowane do dyrektorów, prezesów, technologów produkcji, szefów 
zakupów zakładów metalurgicznych, hut, odlewni, kuźni, narzędziowni, 
formierni i wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Wśród wydarzeń towarzyszących 20. edycji Międzynarodowych Targów 
Technologii dla Odlewnictwa METAL są także – cieszące się z roku na rok 
coraz większą popularnością – spotkania matchmakingowe. Spotkania B2B 
to niecodzienna możliwość bezpośredniego nawiązania oraz podtrzymania 
kontaktów biznesowych. Organizatorem tego wydarzenia jest Ośrodek 
Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy 
Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. 

Fot. 2 Nie tylko czyste odlewnictwo, ale i sprzęt pomiarowy był obecny na 
targach METAL

Podczas targów METAL duże możliwości staną przed firmami z Polski 
i Niemiec, które chcą nawiązać biznesową współpracę. Przedsiębiorstwa 
będą miały okazję zapoznać się z możliwościami wsparcia i zasadami 
działania Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a to wszystko 
w ramach polsko-niemieckiego spotkania gospodarczego, które odbędzie 
się drugiego dnia targów.

Na tym jednak nie koniec wydarzeń przygotowanych dla gości 
Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL.  
W programie znajdują się również m.in. seminarium „Recykling Metali 
Nieżelaznych” oraz forum dyrektorów odlewni polskich.

Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa to miejsce 
zderzenia świata nauki i biznesu. To nie tylko idealna okazja do zapoznania 
się z najnowszymi modelami maszyn, urządzeń dla przemysłu odlewniczego 
i metali nieżelaznych, ale również do zaznajomienia się z pełną ofertą branży 
w jednym miejscu. Targi METAL to szansa, by zaistnieć na międzynarodowych 
rynkach i osiągnąć biznesowy sukces. 

ODLEWNICZA JESIEŃ W TARGACH KIELCE
20. – jubileuszowa edycja targów METAL – to kluczowe miejsce dla odlewnictwa. 

6
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23. Międzynarodowe Targi Technologii Obróbki Blach

blachy, rury, profi le  technologie transportu bliskiego
technologie formowania  technologie demontażu
produkty końcowe, komponenty, zespoły  części do maszyn
technologie gięcia blach  obróbka rur i profi li  kompozyty
technologie łączenia i spawania  ochrona środowiska, recycling
technologie obróbki powierzchni  narzędzia, matryce  BHP
sterowanie, regulacja, pomiary, badania  kontrola jakości
zapisywanie i przetwarzanie danych  systemy CAD/CAM
wyposażenie fabryk i magazynów  prace badawczo-rozwojowe

www.euroblech.com

21 – 25 października 2014  Hanower, Niemcy
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kontakt: Wioletta Błońska-Dudek
tel. 32 78 87 506, fax 32 78 87 525
kom. 510 031 732
e-mail: wioletta.blonska@exposilesia.pl

www.exposilesia.pl

Sosnowiec

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

Targi to:
• obecność liderów branży 
• prestiżowa konferencja naukowo-techniczna Instytutu Spawalnictwa z Gliwic
• salon i konferencja skierowana dla branży BHP
• konferencja poświęcona tematyce elementów złącznych i ich zastosowaniu
• salon recyklingu metali 
• międzynarodowy charakter wystawy
• nowoczesne technologie w najbardziej uprzemysłowionym regionie Polski

DOŁĄCZ DO GRONA 

WYSTAWCÓW I SPOTKAJ  

SIĘ ZE SPECJALISTAMI 

Z BRANŻY

www.expowelding.pl 

Międzynarodowe  
Targi Spawalnicze

Międzynarodowe Targi Stali, 
Metali Nieżelaznych, Technologii 
i Produktów

Targi Produkcji i Zastosowania  
Elementów Złącznych

www.steelmet.pl 

Targi Robotyzacji  
i Automatyzacji 

www.robotshow.pl www.tezexpo.pl 

Jesienią zapraszamy na targi przemysłowe w Expo Silesia

14 – 16 października 2014



www.silesiarubber.pl  

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

Targi Przemysłu Gumowego, 

Silikonu i Kauczuku

5 – 7 listopada 2014

SilesiaRUBBER

kontakt
tel. 32 78 87 538
       32 78 87 554
fax 32 78 87 522

Targi SilesiaRUBBER koncentrują się na zagadnieniach przetwórstwa gumy.

To wydarzenia organizowane w najbardziej uprzemysłowionym regionie Polski,  
w bliskim sąsiedztwie jednej z największych w Europie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Zapraszamy do udziału!

Nowa odsłona Targów dopasowana do Twoich potrzeb!

 

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

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

Problem z wycinaniem małych części?

jest rozwiązaniem

System 3R



W dniach 14-16 października 2014 roku odbędzie się kolejna edycja 
Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING 2014. Będzie 
to najważniejsze wydarzenie spawalnicze w środkowo-wschodniej 
Europie. Impreza została objęta patronem Instytutu Spawalnictwa 
w Gliwicach, a honorowy patronat nad nią objęło Ministerstwo 
Gospodarki.

Wystawę, na której będzie można zobaczyć ofertę wiodących 
producentów sprzętu spawalniczego oraz oprogramowania, 
uzupełni 56. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pod hasłem: 
SPAWALNICTWO – ZAWSZE MOŻNA WIĘCEJ, której organizatorem 
będzie Instytut Spawalnictwa z Gliwic. 

Udział w tegorocznych targach potwierdziło już blisko 170 firm 
zarówno z Polski, jak i z Czech, Finlandii, Holandii, Niemiec, Słowacji, 
Szwecji, Tajwanu, Kanady, Hiszpanii, Turcji oraz Włoch.

Wśród wydarzeń towarzyszących na uwagę zasługuje, organizowany 
po raz kolejny przez firmę Harispal Techniki Spawania, konkurs „Mistrz 
Spawania”, gdzie zwiedzający będą mogli wykazać się swoimi 
umiejętnościami spawania. Nowością tegorocznych targów będzie 
konkurs „Młody Spawacz” skierowany do studentów o specjalnościach 
związanych ze spawalnictwem. 

Po raz kolejny targi poszerzone zostaną o ofertę Salonu BHP, gdzie 
zaprezentowane zostaną produkty oraz metody stosowane w dziedzinie 
bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Salon 
skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw zajmujących się 
ochroną indywidualną i zbiorową pracowników oraz producentów  
i dystrybutorów sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych czy firm 
zajmujących się oznakowaniem i instrukcjami BHP. Integralną częścią 

Salonu będzie kolejna edycja konferencji pt.: BEZPIECZNA PRACA 
SPAWACZA,  której organizatorem będzie miesięcznik Promotor BHP.

Równocześnie z targami ExpoWELDING odbędą się również 
Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów SteelMET, 
których tematyka koncentruje się wokół hutnictwa stali, metali 
nieżelaznych - ich produkcji, obróbki i dystrybucji. Imprezę wsparły cenione 
instytucje w branży: Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, 
Instytut Metali Nieżelaznych, Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki 
Złomem, Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Hutnicza Izba Przemysłowo 
– Handlowa. Na Targach będzie można zapoznać się z ofertą stalowych 
centrów serwisowych, dystrybucji wyrobów hutniczych, urządzeniami 
i najnowszymi rozwiązaniami dla przemysłu hutniczego jak również  
z aparaturą kontrolno-pomiarową. Wydarzeniem towarzyszącym targom 
będzie Salon Recyklingu Metali Scrap EXPO, będący odpowiedzią 
na wciąż wzrastające zainteresowanie problematyką przetwarzania  
i ponownego wykorzystania surowców.

Kolejną imprezą towarzyszącą będą Targi Produkcji 
i Zastosowania Elementów Złącznych TEZ Expo. Będzie to jedyne w 
Polsce przedsięwzięcie o charakterze wystawienniczym dające szansę 
producentom oraz dostawcom śrub i elementów złącznych na spotkanie 
się ze specjalistami branżowymi. Wystawie TEZ Expo towarzyszyć 
będzie kolejna edycja konferencji „Elementy złączne – badania, nowe 
przepisy oraz przegląd nowości. Zastosowanie elementów złącznych  
w konstrukcjach stalowych”. Spotkanie zorganizowane zostanie przy 
współudziale przedstawicieli Instytutu Techniki Budowlanej.

Więcej informacji na temat imprez oraz pełne zakresy tematyczne 
znajdują się na stronach wystawcy: www.expowelding.pl, www.steelmet.pl 
oraz www.tezexpo.pl. 

Kontakt 
tel. 32 7887 06, 11, 23, fax. 32 7887 525 

e-mail: expowelding@exposilesia.pl, steelmet@exposilesia.pl
tezexpo@exposilesia.pl

Tereny targowe
 Centrum Targowo - Konferencyjne Expo Silesia 
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec 

www.exposilesia.pl

ExpoWELDING, SteelMET i TEZ Expo 
- już w październiku
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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



Zaprojektowany przez nas skaner jest wynikiem wieloletniego 
doświadczenia w świadczeniu usług skanowania 3D na urządzeniach 
własnej konstrukcji oraz urządzeniach konkurencji. Podczas skanowania 
usługowego za pomocą własnych skanerów zauważamy rzeczywiste 
potrzeby klienta, dzięki czemu udoskonalamy cechy najważniejsze 
dla niego: dokładność, funkcjonalność i łatwość obsługi. Ponadto 
współpracujemy z użytkownikami naszych skanerów prowadząc wsparcie 
produktu, słuchając ich uwag dotyczących urządzenia i oprogramowania. 
Dostarczamy im również rozwiązania niestandardowe, takie jak np. 

dodatkowe mocowania skanera, suwnice czy stoliki sprzężone z suwnicą. 
Skanery eviXscan3D wykorzystywane są przez Evatronix nie tylko 

podczas skanowania usługowego, lecz także przy projektowaniu 
nowych modeli skanerów. Podobnie jak drukarki 3D wykonują własne 
elementy konstrukcyjne, tak samo my, tworząc nowe modele skanera, 
wykorzystujemy inżynierię odwrotną zarówno na etapie projektowania, 
jak i w procesie kontroli jakości gotowych elementów. Przynosi to kolejne 
doświadczenia eksploatacyjne, które można wykorzystać w rozwoju 
urządzenia.

Nowe możliwości 
eviXscan Loupe+

Potrzeby klientów oraz coraz większa konkurencja wymuszają rozwój produktów we wszystkich branżach. 
Jednak niekiedy produkt rozwijany jest inaczej, niż wynika to z rzeczywistych potrzeb użytkowników. Firma 
Evatronix S.A., producent polskich skanerów 3D z serii eviXscan, potrafi tego uniknąć. Dzięki współpracy z klientem 
i inżynierii odwrotnej.

12
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Evatronix  SA  •  ul.  W.  Przybyły  2  •  Bielsko-Biała  •  skanery3d@evatronix.com  •  tel.  +48  33  499  59  19  •  www.evatronix.com

| skanowanie  3D  | DRUkowanie  3D  |

Przykładem udoskonalenia naszego skanera 3D w oparciu o wnioski 
z doświadczeń eksploatacyjnych i inżynierię odwrotną jest nowa 
konstrukcja eviXscan Loupe+. Skaner ten do tej pory przeznaczony 
był tylko do pomiarów małych i średnich detali z zachowaniem dużej 
szczegółowości. 

Z tego powodu dla pokrycia pełnego zakresu pomiarowego używany 
był razem ze skanerem Pro+, przeznaczonym do pomiaru obiektów 
średnich i dużych rozmiarów. Wiadomo jednak, że używanie dwóch 
skanerów niekiedy jest nieporęczne, a ponadto generuje zbędne 
koszty dla klienta poszukującego rozwiązania do pomiaru obiektów  
o różnych rozmiarach. Nowa konstrukcja eviXscan Loupe+ została 

więc wyposażona w dodatkowe elementy zwiększające zakres 
pomiarowy. Dzięki temu wymagający klient zyskuje produkt z założenia 
przeznaczony do dokładnych pomiarów oraz pełną funkcjonalność 
skanera 3D dla dużych obszarów skanowania. 

Artur Wszołek

Specjalista ds. skanerów 3D, Evatronix S.A.
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Moim pierwszym rozmówcą jest pan Andrzej Piłat, właściciel firmy 
MET-PIŁAT. Firma MET-PIŁAT powstała w 1995 r. Od początku istnienia 
głównym obszarem działalności firmy było usługowe wykonywanie  
i naprawa elementów metalowych. Firma cały czas rozwija się i poszerza 
ofertę o produkcję mało i średnioseryjną elementów i części. Inwestycje w 
park maszynowy przynosiły korzyści w postaci coraz większej wydajności 
i niezawodności usług oraz możliwości wykonywania części o bardzo 
złożonych kształtach.

Fot. 1. Pan Andrzej Piłat - firma MET-PIŁAT z Łodzi.

Edyta Lewicka: Dlaczego zdecydował się Pan na zakup maszyny 
DMG/MORI SEIKI? 

Andrzej Piłat: W moim przypadku decyzja o zakupie pierwszej 
maszyny DMG NEF 400 w 2007 roku, była spowodowana tym, że maszyny 
były produkowane w Pleszewie i jakaś część pieniędzy zostawała w Polsce.

E. L.: Co wpłynęło na Pana decyzję, że zdecydował się pan właśnie 
na maszynę DMG?

A. P.: Cena i dostępność. Od momentu zamówienia maszyna dotarła 
do mnie w ciągu 90 dni. Bardzo obszerna dokumentacja techniczno 
- ruchowa, łącznie ze schematami elektrycznymi. To jest ważne  
w późniejszym serwisowaniu maszyn, po gwarancji można poradzić  
sobie samemu z naprawami.

E. L: Czy to była Wasza pierwsza maszyna, czy już wcześniej 
mieliście doświadczenia z maszynami innych producentów?

A. P.: Była to moja druga maszyna numeryczna, ale pierwsza DMG.
E. L.: Dlaczego zdecydowaliście się na serię ecoline, a nie na inną 

maszynę z DMG?
A. P.: Wszystkie maszyny mam w wersjach wyższych. Pierwsza to NEF 

400, druga to maszyna DMG CTX 410 z osią C i ostatnia to CTX ALPHA 300 
z  osią C i Y i liniałami pomiarowymi we wszystkich osiach.

E. L.: A jak oceniłby Pan serwis firmy DMG?
A. P.: Bardzo dobrze. Wszystkie problemy możliwe do rozwiązania 

telefonicznie usuwane były od ręki, w przypadku wymiany części - trwało 
to 2-3 dni robocze.

E. L.: Czy zakup akurat tej maszyny podyktowany był grupą 
klientów dla których pracujecie?

A. P.: Tak, mam klientów o dużych wymaganiach jakościowych 
wykonywanych elementów, dlatego zdecydowałem się na CTX ALPHA 300 
z osią C i Y i liniałami pomiarowymi we wszystkich osiach.

E. L.: Jak duży magazyn narzędziowy ma zakupiona przez Was 
maszyna (CTX 310 eco, CTX 510 eco, DMC 635V eco)?

A. P.: Maszyna NEF 400 ma 8 narzędzi, z kolei CTX 410 posiada 12 
narzędzi, podobnie CTX ALPHA 300 - 12 narzędzi.

E. L.: Czy przy zakupie rodzaj oprogramowania był dla pana 
ważny?

A. P.: Tak. Dwie pierwsze maszyny mają oprogramowanie firmy 
FANUC (NEF 400- 8 FANUC 210i, CTX 410- 12 FANUC 32 i), a trzecia 
oprogramowanie SIMENSA - CTX ALPHA 300 SIMENS.

E. L.: Dlaczego akurat to oprogramowanie?
A. P.: Pierwsze dwia ze względu na stabilne i znane sterowanie FANUC, 

trzecie takie, jakie było, brak możliwości wyboru FANUCa.
E. L.: Mam jeszcze ostanie pytanie, czy pana maszyna to wersja 

podstawowa czy też rozszerzona?
A. P.: Tokarka NEF 400 to wersja podstawowa, pozostałe tokarki to 

CTX 410 z osią C i CTX ALPHA 300 z osią C i Y i liniałami pomiarowymi we 
wszystkich osiach.

POMECH POL to kolejna firma, którą odwiedziłam w Łodzi, zajmująca  
się produkcją części maszyn oraz obróbką skrawaniem.

Firma Pomech-Pol powstała w 1988 roku. Od początku działalności,  
firma zajmowała się produkcją i naprawą elementów metalowych, przede 
wszystkim części maszyn. W miarę rozwoju firma stopniowo poszerzała 
swoją ofertę świadcząc min. projektowanie i wytwarzanie oprzyrządowania 
obróbkowego. Firma rozrastała się, a zakład powiększał swój park 

Obrabiarki DMG/MORI SEIKI (również te z serii ecoline) - produkowane między innymi przez firmę FAMOT z Pleszewa -  cieszą się dużym zainteresowaniem 
klientów na całym świecie. Nasze rodzime firmy z chęcią stawiają na maszyny produkowane w Polsce – daje to im gwarancję konkurencyjnej ceny, wysokiej 
jakości oraz kompleksowej obsługi klientów. Serwis maszyn realizowany jest bardzo sprawnie, bywa też tak, że porady można zasięgnąć przez telefon. Nie 
ma też bariery językowej, co dla niektórych jest bardzo istotne.

Producenci obrabiarek bardzo często zastanawiają się, w jaki sposób zachęcić klienta do zakupu nowej maszyny, która przecież kosztuje nie mało. 
Organizują dni otwarte w fabrykach, wystawiają maszyny podczas targów branżowych (STOM, MACH-TOOL, TOOLEX czy EUROTOOL), wszystko po to, 
aby potencjalny klient mógł zobaczyć maszynę na żywo, podczas pracy, dotknąć jej czy też porozmawiać z przedstawicielem. Jednak najlepszą reklamą 
dla firmy, jest dobra opinia klienta, który już taką maszynę posiada w swojej firmie. Opinia klienta, który obiektywnie oceni maszynę, opowie o jej zaletach  
i wadach. Taka opinia jest bezcenna. 

Dlatego postanowiliśmy porozmawiać z przedstawicielami kilku firm, które posiadają maszyny DMG/MORI SEIKI i podzielą się swoimi uwagami na ich 
temat.

Tematem dalszej części artykułu będą maszyny z serii Ecoline: CTX 310 eco, CTX 510 eco oraz DMC 635V eco.

Obrabiarki z serii Ecoline 
– nie tylko w katalogu!
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maszynowy. W listopadzie 2010 roku została zakupiona nowoczesna 
tokarka sterowana numerycznie z napędzanymi narzędziami - DMG CTX 
510 eco. Właściciel firmy, pan Sławomir Kolczyński zechciał opowiedzieć 
nam dlaczego zdecydował się na zakup maszyny DMG/MORI SEIKI.

Fot. 2. Pan Sławomir Kolczyński z firmy POMECH POL

E. L.: Proszę powiedzieć, dlaczego akurat maszyna DMG/MORI 
SEIKI? 

Sławomir Kolczyński: Zakup maszyny DMG był podyktowany 
rosnącymi wymaganiami naszych klientów co do jakości wykonywanych 
prac oraz krótkich terminów. Zdecydowaliśmy się na zakup maszyny DMG 
ze względu na dobre opinie użytkowników.

E. L.: Czy ciężko było panu podjąć decyzję co do wyboru maszyny, 
skoro producenci maszyn oferują taką różnorodność obrabiarek?

S. K.: Podjęcie decyzji o zakupie tokarki numerycznej tej wielkości nie 
było łatwe. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na zakup maszyny CTX 510 
ecoline ze względu na korzystny stosunek ceny do jakości.

E. L.: Rozumiem, że to nie jest pierwsza Wasza maszyna tego typu.
S. K.: Dokładnie tak. Przed zakupem CTX 510 mieliśmy już jedną 

tokarkę DMG NEF 400, jak i również tokarki i frezarki numeryczne innych 
producentów.  

E. L.: Czy profil działalności Waszej firmy miał wpływ na wybór 
maszyny?

S. K.: Tak, zdecydowaliśmy się na serię ecoline, ponieważ jej możliwości 
dostosowane są dokładnie do prac jakie na niej wykonujemy. Nie było 
potrzeby zakupu bogatszej wersji. Poza tym wpływ na decyzję o zakupie  
maszyny podyktowany był również zakresem operacji tokarskich jakie 
chcieliśmy wykonywać.

E. L.: Proszę nam zdradzić, jak pan ocenia współpracę posprzedażną 
z DMG/MORI SEIKI.

S. K.: Serwis firmy działa szybko i profesjonalnie. Uważam, że to bardzo 
ważne w przypadku serwisu. Maszyna w miarę możliwości powinna 
pracować non-stop. 

E. L.: Na co pan zwrócił uwagę wybierając oprogramowanie?
S. K.: Na stopień zaawansowania obsługi. Wybraliśmy oprogramowanie 

Siemens Shopturn. Oprogramowanie jest intuicyjne i przyjazne dla 
operatora. Nauka obsługi nie jest trudna, dzięki czemu pracownik, nie 
mający do tej pory styczności z tego typu maszyną, jest w stanie szybko 
nauczyć się ją obsługiwać.

Wśród firm, które postawiły na jakość obrabiarek fimy DMG/
MORI SEIKI jest przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe 
WIFAMA - PREXER Sp z o. o. Firma posiada 100% kapitału polskiego 
i kontynuuje działalność firmy powstałej w 1926 roku. Od roku 1997 
Spółka konsekwentnie realizuje program przekształcenia firmy  

w centrum innowacyjno - wdrożeniowym, proponując swoim klientom 
kompleksowe opracowania, wdrożenia i uruchomienia projektów 
opartych o technologie odlewnictwa ciśnieniowego i obróbki skrawaniem. 
Zarząd firmy, chcąc utrzymać wysoką dynamikę oraz sprostać wciąż 
rosnącym wymaganiom - również w zakresie projektowania 3D - 
podjął działania inwestycyjne z zakresu najnowocześniejszych maszyn 
i urządzeń gwarantujących produkcję na najwyższym światowym 
poziomie technicznym i technologicznym. Na temat maszyn, które firma 
WIFAMA - PREXER Sp z o. o. posiada,  rozmawiałam z przedstawicielem 
firmy, panem mgr inż. Aleksym Kumor.

Fot. 3. Mgr inż. Alesy Kumor z firmy WIFAMA PREXER

E. L.: Jak wygląda Wasza współpraca z firmą DMG/MORI SEIKI?
Aleksy Kumor.: Posiadamy już obrabiarki DMG/MORI SEIKI, poza 

tym znamy ich jakość. Także dobra współpraca z przedstawicielem 
handlowym producenta miała wpływ na podjęcie decyzji o zakupie 
właśnie tych maszyn.

E. L.: Co takiego oferuje DMG/MORI SEIKI, że ich maszyny tak 
dobrze się sprzedają?

A. K.: Dobrą jakość za rozsądną cenę.To już szósta obrabiarka tej 
marki. Potrzebowaliśmy obrabiarkę do obróbki odlewów aluminiowych, 
możliwie jak najbardziej uniwersalną w rozsądnej cenie. Obrabiarka 
ta,  była dedykowana pod określone odlewy, pod dotychczasowych 
klientów z możliwością zastosowania jej pod inne wyroby. Dlatego 
zdecydowaliśmy się na zakup właśnie tych maszyn.

E. L: Czy jesteście Państwo zadowoleni z obsługi posprzedażnej?
A. K.: Tak, serwis DMG i całą współpracę oceniamy dobrze, chociaż 

naprawy tych maszyn, to nie są tanie rzeczy.
E. L.: Czy może pan powiedzieć coś więcej na temat Waszych 

maszyn z firmy DMG/MORI SEIKI?
A. K.: Oczywiście, obrabiarka DMC eco posiada magazyn na 30 

narzędzi. Maszyna posiada zwiększoną prędkość obrotową wrzeciona 
do 10 000/min-1 i chłodzenie przez wrzeciono. Producent zaoferował 
nam tylko oprogramowanie Siemens 810 D.

W imieniu redakcji dwumiesięcznika Forum Narzędziowe OBERON 
dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w przeprowadzonym 
wywiadzie. 

Edyta Lewicka
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Zadania stawiane obecnie przed obróbką skrawaniem są coraz 
bardziej skomplikowane i wymagają stosowania  najlepszych rozwiązań.  
Standardem w produkcji staje się konieczność osiągnięcia wysokiej 
precyzji, niezależnie od wielkości obrabianego detalu oraz obniżenie 
kosztów poprzez wydłużenie żywotności narzędzi. Proponowana przez 
firmę SCHUNK technika poligonalnych oprawek narzędziowych TRIBOS 
pokrywa szerokie spektrum zastosowań: od obróbki zgrubnej po 
mikroobróbkę i zapewnia wysoką jakość oraz niezawodność produkcji.

Precyzyjna obróbka dużych elementów

Jednym z wyzwań jest obróbka dużych przedmiotów, w której 
szczególnie istotne są jakość i precyzja wykonania (np. produkcja 
komponentów do silników Diesla wysokiej mocy czy elementów 
obrabiarek). Osiągnięcie wysokiej precyzji przy produkcji tak dużych 
elementów jest szczególnie istotne z dwóch względów - wymagane 
przez klientów zakresy tolerancji stają się coraz mniejsze, poza 
tym oczekuje się jak najmniejszego zużycia narzędzi, a tym samym 
zmniejszenia kosztów produkcji.

Fot. 1. Przedłużka TRIBOS firmy SCHUNK.

Fot. 2. Tribos Mini firmy SCHUNK.

Fot. 3. Tribos S firmy SCHUNK

Te wysokie wymagania spełnia innowacyjny system techniki 
mocowania poligonalnego TRIBOS firmy SCHUNK, przewyższajacy pod 
wieloma względami tradycyjne rozwiązania. Nazwa oprawki pochodzi 

od kształtu otworu zaciskowego o przekroju poligonalnym w stanie 
spoczynku. Działając siłą na zewnętrzną część oprawki powodujemy 
odkształcenie sprężyste jej wewnętrznej części chwytowej. Otwór 
zmienia kształt na okrągły. Przy wycofaniu przyłożonej siły, otwór 
chwytowy oprawki powraca do stanu wyjściowego i w ten sposób 
centrycznie zaciska trzpień narzędzia. Zintegrowane z korpusem wkładki 
tłumiące drgania zapewniają spokojną i równą obróbkę, co pozytywnie 
wpływa na jej jakość i żywotność stosowanych narzędzi. W porównaniu 
z oprawkami tulejkowymi ER, system mocowań TRIBOS wpływa na 
obniżenie ponoszonych kosztów nawet do 27% już przez samą redukcję 
zużycia materiałów eksploatacyjnych.

Fot. 4. Przekrój oprawki poligonalnej TRIBOSfirmy SCHUNK.

Fot. 5. Przekrój przedłużki TRIBOS firmy SCHUNK.

Przy trudnej obróbce skrawaniem na oprawkę narzędziową działają 
duże siły promieniowe. Poligonalna oprawka TRIBOS-R charakteryzuje 

Poligonalne oprawki narzędziowe 
TRIBOS firmy SCHUNK 

Gwarancja precyzyjnej obróbki bez względu na wielkość 
obrabianych elementów
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się dużą sztywnością promieniową i utrzymuje parametry obróbki nawet 
podczas bardzo trudnych zadań obróbkowych.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyborem oprawki 
TRIBOS jest możliwość stosowania bardzo cienkich przedłużek, które 
pozwalają dotarzeć do najtrudniej dostępnych obszarów obrabianych 
elementów. Komplet oprawka-przedłużka TRIBOS staje się konkurencyjny 
w stosunku do cienkich oprawek termokurczliwych z powodu znacznie 
lepszego tłumianie drgań. Skutkuje to wysoką jakością obrabianej 
powierzchni. Dodatkowo, dzięki małemu biciu promieniowemu < 0,003 
mm, przedłużki TRIBOS sprawiają, że w wielu przypadkach nie jest 
konieczne zastosowanie drogich narzędzi specjalnych.

TRIBOS-RM ISO do mikroobróbki

Chcąc spełnić specyficzne wymagania mikroobróbki, firma SCHUNK 
proponuje od stycznia 2008 roku precyzyjną oprawkę narzędziową  
z przyłączem ISO: TRIBOS-RM. Jednoczęściowa, rotacyjnie symetryczna 
budowa TRIBOS-RM ISO zapewnia długą żywotność wrzeciona maszyny 
i jej wysoką wydajność. W porównaniu z mocowaniem termokurczliwym, 
TRIBOS-RM gwarantuje nieporównywalnie lepsze mocowanie narzędzia 
– równomierny, wolny od odkształceń, zacisk oprawki zapewnia małe 
bicie promieniowe < 0,003 mm. Jest to szczególnie istotne przy małych 
narzędziach do mikroobróbki. 

Fot. 6. Tribos R firmy SCHUNK.

Fot. 7. Oprawka Tribos RM.

Oprawka TRIBOS-RM została skonstruowana z myślą o obróbce HSC, 
z prędkością obrotową wrzeciona dochodzącą do 60 000 min-1, dlatego 
bardzo dobrze nadaje się właśnie do dużych prędkości. Od stycznia 2008 
w sprzedaży zanajdują się wielkości ISO 10 D 1-6mm, z wyważeniem G 2,5 
przy 25 000 min-1.

SCHUNK Intec Sp. zo. o.
ul.Puławska 40A 
05-500 Piaseczno

tel. 22 726 25 00; fax 22 726 25 25
info@pl.schunk.com, www.pl.schunk.com

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
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AVANTI-TOOLS Sp. z o.o. 61-654 Poznań, ul. Kmieca 3 kom. 618 755 302, kom. + 48 694 469 732 avanti-tools.com.pl X X X X X X X X X X X X X

WIKUS

AWEXIM Sp. z o.o. 03-934 Warszawa, ul. Wąchocka 1G tel. 22 750 78 07

www.wikus.awexim.pl X

BOTEK www.botek.awexim.pl X X X X X X X x

TUNGALOY www.awexim.pl X X X X X X X X X X X

NACHI www.awexim.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X

YG-1 www.awexim.pl X X X X X X X X X X X X X X X X

Dolfamex Sp. zo.o. 58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Sobieskiego 51 tel.+48 75 752 28 11 wew. 371; 375 www.dolfamex.com X X X X X X X X X X X X X X X X

EMUGE FRANKEN Technik 04-606 Warszawa, ul.Marysińska 29 22 879 67 31 www.emuge-franken.com.pl X X X X X X X X X X X X

Fabryka Narzędzi Skrawających FENES S.A. 08-110 Siedlce, ul. Kleeberga 2 tel. 25 632 76 50, fax 25 632 61 53 www.fenes.com.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ISCAR Poland Sp. z o.o. 40-432 Katowice, ul. Gospodarcza 14 tel. 32 735 77 00 www.iscar.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ISOTEK Sp z o.o. 61-465 Poznań, ul. Św. Szczepana 57 tel. 61 835 08 50 www.isotek.com.pl X X

ITA Sp. z o. o. S.K.A. 60-185 Skórzewo, ul. Poznańska 104 tel. 61 222 58 00 info@ita-polska.com.pl X X X X X X X X X X X X X X

LMT Boehlerit Polska 62-002 Suchy Las, Złotniki ul. Kobaltowa 6 tel. 61 659 38 00 www.lmt-polska.pl X X X X X X X X X X X X X X X X

BIM sp. z o.o. 62-002 Suchy Las, Złotniki ul. Kobaltowa 6 tel. 61 623 20 41 http://www.bim-polska.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Centrum Techniki MACRO Sp. z o.o. 62-002 Suchy Las, ul. Klonowa 24 tel. 61 656 35 55 www.macro.net.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PAFANA SA 95-200 Pabianice, ul. Warszawska 75 kom. 506 293 604 www.pafana.pl X X X X X

Perschmann Sp. z o.o. 61-312 Poznań, ul.Ostrowska 364 tel. 61 630 95 00 www.hoffmann-Group.com X X X X X X X X X X X X X X X X X

Sandvik Polska Sp. z o.o. 02-665 Warszawa, Al. Wilanowska 372 tel. 22 647 38 80 www.sandvik.coromant.com/pl X X X X X X X X X X X X X X X X

TFF 61-052 Poznań, ul. Mogileńska 6 tel. 61 873 51 20 www.tff-narzedzia.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

TIZ Implementr Sp. z o.o. 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 1 lok. U4 tel. 22 423 33 14 www.tizimplements.eu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

WNT Polska Sp. z o.o. 30-417 Kraków, Łagiewnicka 33a tel. 12 252 85 70 www.wnt.com X X X X X X X X X X X X X X X X X

Narzędzia Skrawające „Tools” Sp. Z o.o. 55-011 Siechnice, ul. Grabskiego 25 tel. 71 343 58 58 www.toolswro.com.pl X X X

SILMAX S.p.a. Fabbrica Utensili Via Fucine n.9, 10074 Lanzo Torinese tel. 0039-0123-940301 www.silmax.it X X X X X X X X

DC SWISS SA Grand-Rue 19/C.P.363, CH-2735 Malleray tel. 0041 32 491 63 63 www.dcswiss.ch X X X X X X X

Sphinx Werkzeuge AG Gewerberstrasse 1, CH-4552 Derendingen tel. 0041 32  671 21 00 www.sphinx-tools.ch X X X X X X X

SAU S.p.a. Via dei Raseni 6B, 41040 Polinago tel. (00)39053647510 www.sautool.it X X X X

Chia-Mo s.r.l. via Caduti di Sabbiuno  12, 40011 Anzola Emilia tel. +39 051 73 41 53 www.chiamo.it X
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AVANTI-TOOLS Sp. z o.o. 61-654 Poznań, ul. Kmieca 3 kom. 618 755 302, kom. + 48 694 469 732 avanti-tools.com.pl X X X X X X X X X X X X X

WIKUS

AWEXIM Sp. z o.o. 03-934 Warszawa, ul. Wąchocka 1G tel. 22 750 78 07

www.wikus.awexim.pl X

BOTEK www.botek.awexim.pl X X X X X X X x

TUNGALOY www.awexim.pl X X X X X X X X X X X

NACHI www.awexim.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X

YG-1 www.awexim.pl X X X X X X X X X X X X X X X X

Dolfamex Sp. zo.o. 58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Sobieskiego 51 tel.+48 75 752 28 11 wew. 371; 375 www.dolfamex.com X X X X X X X X X X X X X X X X

EMUGE FRANKEN Technik 04-606 Warszawa, ul.Marysińska 29 22 879 67 31 www.emuge-franken.com.pl X X X X X X X X X X X X

Fabryka Narzędzi Skrawających FENES S.A. 08-110 Siedlce, ul. Kleeberga 2 tel. 25 632 76 50, fax 25 632 61 53 www.fenes.com.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ISCAR Poland Sp. z o.o. 40-432 Katowice, ul. Gospodarcza 14 tel. 32 735 77 00 www.iscar.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ISOTEK Sp z o.o. 61-465 Poznań, ul. Św. Szczepana 57 tel. 61 835 08 50 www.isotek.com.pl X X

ITA Sp. z o. o. S.K.A. 60-185 Skórzewo, ul. Poznańska 104 tel. 61 222 58 00 info@ita-polska.com.pl X X X X X X X X X X X X X X

LMT Boehlerit Polska 62-002 Suchy Las, Złotniki ul. Kobaltowa 6 tel. 61 659 38 00 www.lmt-polska.pl X X X X X X X X X X X X X X X X

BIM sp. z o.o. 62-002 Suchy Las, Złotniki ul. Kobaltowa 6 tel. 61 623 20 41 http://www.bim-polska.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Centrum Techniki MACRO Sp. z o.o. 62-002 Suchy Las, ul. Klonowa 24 tel. 61 656 35 55 www.macro.net.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PAFANA SA 95-200 Pabianice, ul. Warszawska 75 kom. 506 293 604 www.pafana.pl X X X X X

Perschmann Sp. z o.o. 61-312 Poznań, ul.Ostrowska 364 tel. 61 630 95 00 www.hoffmann-Group.com X X X X X X X X X X X X X X X X X

Sandvik Polska Sp. z o.o. 02-665 Warszawa, Al. Wilanowska 372 tel. 22 647 38 80 www.sandvik.coromant.com/pl X X X X X X X X X X X X X X X X

TFF 61-052 Poznań, ul. Mogileńska 6 tel. 61 873 51 20 www.tff-narzedzia.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

TIZ Implementr Sp. z o.o. 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 1 lok. U4 tel. 22 423 33 14 www.tizimplements.eu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

WNT Polska Sp. z o.o. 30-417 Kraków, Łagiewnicka 33a tel. 12 252 85 70 www.wnt.com X X X X X X X X X X X X X X X X X

Narzędzia Skrawające „Tools” Sp. Z o.o. 55-011 Siechnice, ul. Grabskiego 25 tel. 71 343 58 58 www.toolswro.com.pl X X X

SILMAX S.p.a. Fabbrica Utensili Via Fucine n.9, 10074 Lanzo Torinese tel. 0039-0123-940301 www.silmax.it X X X X X X X X

DC SWISS SA Grand-Rue 19/C.P.363, CH-2735 Malleray tel. 0041 32 491 63 63 www.dcswiss.ch X X X X X X X

Sphinx Werkzeuge AG Gewerberstrasse 1, CH-4552 Derendingen tel. 0041 32  671 21 00 www.sphinx-tools.ch X X X X X X X

SAU S.p.a. Via dei Raseni 6B, 41040 Polinago tel. (00)39053647510 www.sautool.it X X X X

Chia-Mo s.r.l. via Caduti di Sabbiuno  12, 40011 Anzola Emilia tel. +39 051 73 41 53 www.chiamo.it X
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Firma Dolfamex Sp. z o. o. jest nowoczesną 
firmą z ponad 65-letnim doświadczeniem w 
produkcji narzędzi do obróbki skrawaniem. Dzięki 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz 
najlepszych materiałów oferujemy narzędzia 
skrawające według najwyższych standardów 
jakości.

Oferta zawiera kilka tysięcy pozycji. W jej skład wchodzą wysoko 
wydajne narzędzia monolityczne, składane, a także płytki tokarskie 
i frezarskie.

Spółka oferuje również szeroką gamę usług. Na życzenie klienta 
narzędzia mogą być powlekane powłokami PVD, które znacząco 
wydłużają ich żywotność. Firma świadczy także standardowe usługi 
ostrzenia i regeneracji narzędzi. 

Aby jak najlepiej dopasować się do obecnych wymagań rynku firma 
Dolfamex bezustannie rozwija swoją ofertę produktową. Wynikiem tych 
działań jest poszerzenie oferty o produkty:

• Wiertła składane 416.399 3D z chwytem walcowym ze 
spłaszczeniem lub chwytem VDI

• Frezy składane tarczowe na przemian skośne 334.5D

• Przecinaki tokarskie składane CGFCR (prawe) i CGFCL (lewe)

• Frezy składane trzpieniowe wiercąco-frezujące 216.199D

• Pogłębiacze składane trzpieniowe do pogłębień pod łby śrub 
217.790

Wiertła składane 416.399 3D z chwytem walcowym 
z spłaszczeniem lub z chwytem VDI 

Wiertła składane 416.399 z chwytem walcowym ze spłaszczeniem 
lub chwytem VDI z chłodzeniem wewnętrznym wyposażone w płytki 
SDMT (płytka zewnętrzna) i SDHT (płytka wewnętrzna) przeznaczone  

są do wykonywania otworów o głębokościach równych lub mniejszych 
3xD. Przy dużej sztywności układu OUPN możliwe jest wykonanie 
otworów o znacząco większej średnicy od średnicy nominalnej wiertła 
po odpowiednim przesunięciu osi narzędzia względem osi wierconego 
otworu. Dzięki zastosowaniu płytek typu SD do dyspozycji mamy 4 
krawędzie skrawające, co znacząco obniża koszty pracy. Chwyt VDI 
zapewnia wysoką powtarzalność zamocowania wiertła w głowicy 
narzędziowej tokarki.

Frezy składane tarczowe na przemian skośne 334.5D

Frez składane tarczowe 334.5D o zębach na przemian skośnych 
przystosowane są do frezowania rowków. Przy ich konstrukcji 
zastosowano bardzo wytrzymałe, kwadratowe płytki typu SDMT, które 
sprawdzają się podczas pracy narzędzia w szerokim zakresie materiałów 
stalowych, ze szczególnym przeznaczeniem dla stali narzędziowej. 
Główną ich zaletą jest możliwość wykorzystania 4 krawędzi skrawających 
każdej z płytek, co znacznie wydłuża czas pracy narzędzia. Powłoka 
płytki pozwala na spokojną i bezpieczna pracę narzędzia zarówno przy 
niskich jak i wysokich szybkościach skrawania bez chłodzenia.

Przecinaki tokarskie składane CGFCR (prawe) i CGFCL (lewe)

Przecinaki tokarskie składane CGFCR (prawe) i CGFCL (lewe) 
wyposażone w płytki skrawające E2SCM... przeznaczone są do przecinania, 
wykonywania rowków zewnętrznych oraz toczenia. Ze względu na dużą 
sztywność i siłę mocowania płytki, przecinaki te pozwalają także toczyć 
wzdłużnie i kształtować nacięty wcześniej kanałek.

Nowoczesna obróbka
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Frezy składane trzpieniowe wiercąco-frezujące 216.199D

Frezy składane trzpieniowe 216.199D z kątem przystawienia 
90° to narzędzia przeznaczone do operacji wiercenia i frezowania. 
Użyte przy tej konstrukcji bardzo wytrzymałe płytki skrawające 
typu LPMX zapewniają wysoką wydajność, a także bezpieczeństwo  
i stabilność podczas obróbki szerokiej gamy materiałów stalowych. 
Dzięki odpowiedniej geometrii łamacza, uzyskano doskonałą ewakuację 
wiórów ze strefy skrawania.

Pogłębiacze składane trzpieniowe do pogłębień pod łby 
śrub 217.790

Pogłębiacze 217.790 mają specjalne dobraną geometrię, 
która pozwala na wysokowydajną obróbkę stali niskiej i średniej 
wytrzymałości. Przy konstrukcji wykorzystano płytki kwadratowe 
SPMT i SDMT. Takie podejście daje możliwość wykorzystania 
4 krawędzi skrawających, a pozytywna geometria redukuje 
zapotrzebowanie mocy maszyny i daje płaską powierzchnię dna 
pogłębienia. Zastosowanie narzędzia składanego do pogłębień 
redukuje czasy zmiany narzędzi w przypadku stępienia krawędzi. 
Przed wykonaniem pogłębienia konieczne jest wykonanie otworu  
o średnicy pod gwint. Zakres wymiarowy obejmuje pogłębienia pod łby 
śrub z zakresu gwintów od M6 do M22. 

Oferta płytek frezarskich i tokarskich dostępna w katalogu 
D5.

PRODUCENT NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH

DOLFAMEX Sp. z o.o.
ul. Jana Sobieskiego 51 

58-500 Jelenia Góra, Poland
tel. 75 752 28 11 wew. 371, 372, 375, fax 75 752 64 13

www.dolfamex.com

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska 

podczas targów EUROTOOL w Krakowie
14 - 16. 10. 2014 r.

Pawilon Wisła, stoisko nr W 50
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Narzędzia skrawające firmy Fraisa
 Narzędzia technicznie doskonałe

Najwyższa wydajność w obróbce Inconelu, tytanu i stopów trudnoobrabialnych.

Frezowanie wysokowydajne materiałów trudnoobrabialnych narzędziami z grupy ZX

Nowy pełnowęglikowy frez monolityczny ZX został zaprojektowany specjalnie do wydajnego skrawania materiałów 
trudnoobrabialnych. Dzięki innowacyjnemu podejściu na etapie projektowania narzędzia, możliwe stało się osiągnięcie nadzwyczajnej 
efektywności, jakości i bezpieczeństwa procesu obróbki.

Firma FRAISA za pomocą frezu ZX tworzy wydajnościowy punkt odniesienia w dziedzinie skrawania materiałów trudnoobrabialnych. 
W związku z tym zastosowanie tego narzędzia, gwarantuje redukcję kosztów wytwarzania.

Seria narzędzi ZX składająca się z ZX-NV, ZX-RNV (wariant torusowy) oraz ZX-NV5 (wariant pięcioostrzowy), oferuje pełen 
potencjał do optymalizacji procesu obróbki.

Przybliżenie problemu „Materiałów trudnoobrabialnych” 

Materiały trudne w obróbce posiadają specyficzne właściwości chemiczne, mechaniczne oraz termiczne, które odróżniają je od 
stali konstrukcyjnych, nierdzewnych, jak również od stopów tytanu. Często wyróżniają je takie właściwości, jak: znaczne umocnienie 
podczas obróbki, duża twardość w wysokich temperaturach, odporność na ścieranie, przez co stanowią największe wyzwanie  
w dziedzinie obróbki mechanicznej. 

Do klasycznych materiałów trudnoobrabialnych zaliczamy, Inconel, Nimonic, Rene, Hardox, stal manganową, Nimocast, 
Udimet, a także stale szybkotnące w stanie zmiękczonym.

Wybrane innowacje i technologie wprowadzone we frezach ZX firmy FRAISA

Frezy monolityczne ZX 
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Łagodne przejścia między częściami narzędzia

• Miejsca łączenia między częścią chwytową, przewężeniem i częścią roboczą zostały wykonane płynnie za   
 pomocą gładkich przejść oraz dużych promieni zaokrąglenia.
• Poprawiona sztywność, a tym samym mniejsze odkształcenia promieniowe.
• Ograniczone formowanie stopni, przy obróbce na kolejnych głębokościach.
• Większa odporność na obciążenie mechaniczne.

Zwiększona średnica rdzenia

• Udoskonalona sztywność narzędzia powoduje mniejsze jego odkształcenia pod obciążeniem.
• Większa wydajność dzięki możliwości stosowania większej głębokości i szerokości frezowania (ap, ae) oraz   
 posuwu na ostrze (fz).
• Większa dokładność wykonania przedmiotu obrabianego, dzięki mniejszym odkształceniom narzędzia.

Nierówny i zmienny kąt wzniosu linii śrubowej

• Tłumienie drgań w kierunku osiowym oraz promieniowym, którego rezultatem jest cicha praca narzędzia.
• Lepsza jakość powierzchni obrobionej i zmniejszona emisja hałasu.
• Mniejsze obciążenie wrzeciona oraz pobór energii, pomimo większej objętościowej wydajności obróbki.

Optymalizowana konstrukcja rowków wiórowych

• Dostosowana do procesu formowania wióra materiałów trudnych w obróbce.
• Lepsza jakość powierzchni dzięki mniejszym siłom tarcia oraz ograniczone generowanie ciepła.
• Większe bezpieczeństwo procesu przy szybkim usuwaniu znacznej objętości materiału.

Specjalna konstrukcja powierzchni przyłożenia

• Znaczne wzmocnienie krawędzi skrawającej.
• Większa wydajność, ograniczone drgania i lepsza jakość przedmiotu obrabianego.
• Większa żywotność narzędzia i bezpieczeństwo procesu – większe możliwości optymalizacji obróbki.

Najwyższa wydajność objętościowa

Doskonałe osiągi frezów ZX wynikają 
z zastosowania szeregu technicznych 
innowacji. Podczas skrawania materiałów 
trudnoobrabialnych wydajność objętościowa 
Q jest ich podstawowym wyznacznikiem. 

Współczesne narzędzia nie są 
w stanie osiągnąć bardzo wysokich 
wartości wydajności objętościowej 
dla materiałów trudnoskrawalnych, 
w związku z tym czas ich obróbki 
trwa dłużej. Dla porównania, nowy 
frez ZX potrafi podwoić wydajność 
objętościową skrawania w stosunku do 
standardowych narzędzi. 

Jego użycie jest tym bardziej 
uzasadnione, im materiał jest trudniejszy 
w obróbce.
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Żywotność czy wydajność?

Podsumowanie

Frez ZX to:

• Najwyższy poziom wydajności: dzięki największej zdolności usuwania materiału;
•	 Wyższe bezpieczeństwo procesu: dzięki ograniczeniu drgań;
•	 Poprawa jakości wykonania przedmiotu obrabianego: dzięki lepszej sztywności narzędzia i ograniczeniu drgań;
•	 Większa trwałość narzędzia: dzięki odporności na ścieranie i powtarzalnej żywotności narzędzia;
•	 Większe możliwości optymalizacji procesu wytwarzania: mniej przerw na kontrolę stanu narzędzia i stabilne zachowanie 

narzędzia w trakcie obróbki;
•	 Mniejsze zużycie energii: dzięki ograniczeniu drgań i sił tarcia;
•	 Duże możliwości stosowania: do wielu rodzajów obróbki i materiałów.

mgr inż. Maciej Drajerczak
doradca techniczny ds. narzędzi

Frezy typu ZX zapewniają lepszą charakterystykę zużycia przy tej samej wydajności objętościowej obróbki. Skutkuje to 
większą trwałością narzędzia, bądź większą wydajnością przy identycznej żywotności.

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 
ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań 
tel. 61 222 58 00, fax 61 222 58 01
e-mail: info@ita-polska.com.pl; www.ita-polska.com.pl
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Często nowe zlecenie zaczyna się od zrobienia oferty „na wczoraj”. 
Potem czas tylko przyspiesza. Kalkulując cenę przyszłej usługi liczymy 
godziny. A co by było gdyby skrócić czas wykonania usługi? Można by ją 
oferować taniej, przyciągając więcej klientów czy w ogóle nowych klientów. 
Narzędziowiec, który dziesięć lat temu pracował jak artysta, bez pośpiechu, 
obecnie staje coraz częściej przed problemem niedoczasu. Usługę można 
zrobić szybciej. Ba, nawet trzeba zrobić szybciej, czyli taniej, żeby w ogóle 
mieć zamówienia. Ten dodatkowy czas, którym dysponuje jeszcze niejedna 
firma bez systemów mocowań to czas przygotowawczo zakończeniowy. 
Stosując systemy mocowań można w prosty sposób zwiększyć efektywny 
czas pracy maszyn, ale i uwolnić się od konieczności zakupu kolejnej 
obrabiarki. Inwestowanie w system mocowań to proces o wiele tańszy niż 
kupno nowych maszyn. Wykorzystanie posiadanego parku maszynowego  
do maksimum poprzez zamontowanie referencyjnego systemu mocowania 
firmy SYSTEM 3R daje jeszcze tą satysfakcję, że mamy poczucie dobrego  
i pełnego korzystania z potencjału posiadanych maszyn. Po prostu skróciwszy 
tpz do minimum czujemy, że wyciskamy tyle z parku maszynowego, ile on 
jest w stanie nam dać.

Fot. 1 System 3R na frezarce obrabiającej elektrody grafitowe

Każdy z Was myśli sobie, że poprzez zakup systemu uzyskam więcej 
efektywnego czasu pracy na moich maszynach, ale przecież mnie na to 
nie stać. Ile kosztuje system? Skąd wziąć na to pieniądze? Są to najczęstsze 
pytania z którymi spotykamy się w narzędziowniach. Zapytajcie jednak 
inaczej: ile mogę zyskać pieniędzy instalując system (czy na początku jego 
część)? I w jakim czasie ta inwestycja mi się zwróci?

Ile więcej elektrod wykonam w miesiącu, ile więcej wydrążę gniazd,  
a przez to ile więcej będę mógł przyjąć zamówień. Oczywiście prócz ceny 
jest jeszcze problem ludzi pracujących w narzędziowni, którzy boją się 
systemu, uważając że zagrozi ich egzystencji, przyzwyczajeniom, że nie 
będą umieli posługiwać się uchwytami itp. Mówią oni przeważnie tak: „szefie 
po co nam to, umiemy przecież ustawiać drążarkę, nie warto wydawać 
pieniędzy”. Lepiej dać je nam. Nie mówią jednak, że ustawienie drążarki 
zajmuje im czasami parę godzin dziennie. Stosując system byłoby to parę 
minut. Sądzę jednak, że w dobie coraz większej konkurencji, najważniejsze 
jest poprawienie wyniku ekonomicznego firmy, a nie kultywowanie 
przyzwyczajeń pracowników. Przyzwyczajeń, które bardzo drogo kosztują. 
Zastanówcie się także nad tym, ile produkujecie % braków, ile trzeba płacić 
nadgodzin pracownikom – System 3R to w dużej mierze wyeliminuje. Pełny 
system to połączenie wszystkich maszyn ze sobą w jednym obiegu, to 
bezkolizyjne przenoszenie obrabianego materiału pomiędzy WEDM, EDM, 
frezarką, tokarką i szlifierką lub pomiędzy częścią maszyn, w zależności 

od procesu technologicznego. Bez ustawiania na każdej z nich od nowa. 
Kładziemy tylko paletę na podstawę – i gotowe ustawienie. Większość 
klientów zaczyna przygodę z systemem etapem, po którym system 
jest dalej rozbudowywany. Pierwszy etap to połączenie ze sobą frezarki  
i drążarki wgłębnej. Połączenie procesu wykonania elektrody z jej dalszym 
wykorzystaniem na EDM.

Fot. 2 System 3R Macro na wrzecionie EDM

System 3R, w zależności od wielkości wykonywanych elektrod oferuje 
różne rozwiązania techniczne. Idea jest zawsze taka sama: na stole frezarki 
pozycjonowany jest uchwyt, na którym mocujemy materiał do wykonania 
elektrody. Następnie przenosimy go na wrzeciono drążarki wgłębnej. 
Pomiędzy tym możemy dokonać pomiarów dokładności wykonania 
elektrody, aby sprawdzić czy wszystko wykonane jest prawidłowo. 

Fot. 3 System 3R - maszyna pomiarowa z uchwytem pneumatycznym

Do takiego połączenia oferujemy kilka zestawów startowych, które 
gwarantują nam powtarzalność pozycjonowania 0.002 mm i stabilne 
mocowanie. Więc Drodzy Czytelnicy, wszystko w waszych rękach – cały

Wasz park maszynowy możecie połączyć w jeden system, zapewniający 
wyższą elastyczność, wyższą wydajność, wyższą jakość i rentowność. 
Prosimy o telefon czy maila z zapytaniem do Oberonu w Inowrocławiu.

Robert Dyrda, Marek Adelski

Kiedy brakuje czasu w Twojej narzędziowni – 
rozwiązaniem jest System 3R
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Dostosowanie organizacji do zmienny warunków rynkowych jest 
wyzwaniem niezwykle trudnym i pracochłonnym. Zmieniając organizację 
zmieniamy również procesy w niej zachodzące. Odnosząc się do procesów 
wytwórczych, celem organizacji jest eliminacja strat w nich zachodzących 
i optymalizacja kosztów wytwarzania. Zależy nam również na tym, aby 
dostarczane wyroby były wolne od wad i spełniały wymagania naszych 
klientów. Jedną z bardziej skutecznych dróg staje się wykorzystanie Lean 
Management.

Narzędzia Lean początkowo stosowane w przemyśle samochodowym 
zaczęto z czasem adaptować w innych branżach, jak również w sferze 
usług (banki, szpitale, serwisy), gdzie doskonale się zadomowiły. Lean 
doskonale zdaje egzamin w każdej organizacji, która chce się doskonalić tak, 
aby wyprzedzić konkurencję i sprostać rosnącym wymaganiom klientów. 
Wielkość firmy nie ma znaczenia, co więcej z naszego doświadczenia 
wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa szybciej odnoszą sukcesy na polu 
doskonalenia procesów, ponieważ zmiana Lean zachodzi u nich po prostu 
szybciej.

Po raz pierwszy Lean Manufacturning zafunkcjonował na stronach 
książki pt. „Maszyna, która zmieniła świat” Panów: James P. Womack, Daniel 
T. Jones, Daniel Roos. „Prawie dwadzieścia lat temu Womack, Jones i Roos 
przedstawili pełny opis całego systemu Lean. Wyczerpująco udokumentowali 
jego przewagę nad modelem produkcji masowej, którego pionierem 
był General Motors i przepowiedzieli, że szczupła produkcja ostatecznie 
zwycięży. Utrzymywali nawet, że ten system zwycięży nie tylko w obszarze 
wytwarzania, ale w każdej działalności tworzącej wartość od służby zdrowia 
po handel detaliczny i dystrybucję. Dzisiaj Maszyna, która zmieniła świat 
dostarcza ciągle aktualnych i niezbędnych wskazówek dla menedżerów 
i liderów w każdej branży poszukującej sposobów na przekształcenie 
tradycyjnych firm w modelowe szczupłe przedsiębiorstwa.”*

Definicja Lean, która mi najbardziej przypadła do gustu brzmi 
następująco: "Lean to redukcja czasu cyklu poprzez eliminację 
marnotrawstwa. Czym jest marnotrawstwo? Wszystkim, co nie dodaje 
wartości."

Zatrzymam się na chwilę przy tej definicji i nieco ją rozszerzę. Proszę 
sobie wyobrazić następującą sytuację:

Jesteście producentami wierteł. Jeden z waszych klientów zażyczył sobie 
wyprodukować 10 000 szt. wierteł. Macie na to tydzień (5 dni roboczych). 
Jeśli dotrzymacie terminu podpisze z wami kontrakt na setki milionów 
złotych. Wasza firma pracuje 5 dni w tygodniu na 1 zmianę - zmiana 

to 8 godzin. Na każdej zmianie pracownicy mają 2 przerwy po 15 minut. 
Obliczmy czas dostępny netto. Czas dostępny netto jest totalnym czasem 
zaplanowanym (w sekundach) pomniejszonym o planowane przerwy. Czyli 
8 godzin zmiany minus 30 minut przerw = 27 000 sekund mnożymy x 5 
dni, czyli dysponujemy 135 000 sekund na wyprodukowanie 10000 wierteł. 
Obliczmy czas taktu. Czas taktu (Takt Time) jest to czas określający jak szybko 
musisz produkować dany detal, aby sprostać wymaganiom klientowskim, 
czyli Takt = Czas dostępny netto/Ilość zamówiona Tt = 13,5 sekund/wiertło. 
Czyli mamy 13,5 sekund na wyprodukowanie jednego wiertła. Celem jest 
produkowanie części zgodnie z Czasem Taktu lub krótszym. Niestety nasz 
czas produkcji 1 wiertła obecnie wynosi 19 sekund.

Tak więc bez redukcji czasów cykli poszczególnych operacji wytwórczych 
naszych wierteł nie zrealizujemy zamówienia w ustalonym terminie. Czym 
jest czas cyklu (Cc) - jest to czas, w jakim wykonuje się jedną operację 
produkcyjną od początku do końca.(Np. hartowanie wiertła). Musimy 
tak przebudować nasze procesy, aby być w stanie sprostać wymaganiom 
klienta i osiągnąć Cc=Tt lub Cc mniejszy niż Tt – bo przecież mamy  
w niedalekiej przyszłości zwiększyć wolumen produkcji. W celu redukcji 
czasu cyklu musimy się przyjrzeć naszym procesom i wyeliminować  
z nich straty (czyli wszystko, co jest marnotrawstwem), a skupić się na tych 
czynnościach (operacjach), które dodają wartość i w naszym procesie i je 
optymalizować.

W Lean Manufacturing wyróżniamy 7 strat: 
• Nadmierny Transport
• Zbyt duże Zapasy
• Niepotrzebny Ruch
• Nadprodukcja
• Braki
• Oczekiwanie
• Przetwarzanie bez wartości dodanej.
Często mówi się również o „nadjakości” i niewykorzystanej kreatywności 
pracowników jako o stratach Lean.

W każdym razie naszym celem jest eliminacja strat z procesu, a jeśli 
to niemożliwe to minimalizacja. Właśnie na tym polega optymalizacja 
procesów.

Dostarczamy Państwu kompleksowe rozwiązania optymalizacji 
procesów. Naszym celem jest Państwa satysfakcja i finansowy zwrot  
z inwestycji w naszą pracę. Nie sprzedajemy gotowych rozwiązań. Wdrażane 
rozwiązania poparte są szczegółową analizą procesów funkcjonujących  
w Państwa firmie. Dzięki temu wdrożone rozwiązania gwarantują skuteczną 
optymalizację procesów i wymierne korzyści finansowe dla Państwa firmy. 
Wpływa to również bezpośrednio na wzrost satysfakcji klientów oraz  
zwiększenie konkurencyjności firmy. Pracujemy na terenie całego kraju.

Zapraszam do kontaktu:
Przemysław Rychlewski - Konsultant Lean Manufacturing

prychlewski@best-solutions.eu
*Źródło http: //www.sklep.prodpublishing.com/katalog/maszyna-ktora-zmienila-swiat

Best Solutions Grupa Konsultingowa
ul. Konopczyńskiego 1 lok 21 • 85-309 Bydgoszcz

Tel. 52/520-68-64 • www.best-solutions.eu

Sposób na sukces firmy 
Optymalizacja procesów z wykorzystaniem Lean Management

30

N
F NUMER 05 (68) 2014FORUM NARZĘDZIOWE OBERON



Wycinarki drutowe

Ra ≤ 0,8 µm

Drążarki wgłębne

Ra - 0,1 µm

ULGREG Grzegorz Kugler
88-100 Inowrocław, Aleja 800-lecia Inowrocławia 2/24

kom. 663 750 527
g.kugler@onet.pl • www.ulgreg.pl • www.dmcut.pl 

Sprzedajemy
MOŻLIWOŚCI

nie sprzedajemy maszyn

Miejsce 
na Twoją 
reklamę!

Aluminium na formy 
wtryskowe i rozdmuchowe

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
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Czas wykonania oprzyrządowania dla zaprojektowanych wyrobów 
ciągle ulega skróceniu. Zanim skorzystamy ze specjalistycznych 
poleceń umożliwiających utworzenie części musimy mieć jednak 
odpowiedni design, na którym będziemy pracować. Programy 
służących do projektowania części jak i narzędzi posiadają w swojej 
palecie zazwyczaj tylko polecenia czysto techniczne umożliwiające 
precyzyjne utworzenie powierzchni, a następnie gotowej 
bryły. Korzystanie z takich poleceń jest trudne i pracochłonne 
szczególnie dla osób tworzących design wyrobu. Z tego powodu 
większość części jest tworzonych w programach graficznych,  
a następnie odtwarzanych w programach CAD.

Rys.1 Przebieg pracy przy tworzeniu designu w NX.

W ostatniej wersji oprogramowania NX 9.0 firmy Siemens PLM 
Software wprowadzono narzędzia umożliwiające tworzenie designu. 
Na jego podstawie bezpośrednio dalsze prace mogą wykonywać 
konstruktorzy mechanicy dostosowując model pod względem 
technologicznym. Do projektowania designu służy (zintegrowany  
z pozostałymi modułami NX CAD) pakiet narzędzi zgromadzonych  
w aplikacji Realize Shape (rys.2).

Rys.2 Paski narzędzi Realize Shape.

Wizualnie konstrukcja modułu przypomina szkicownik z tą różnicą, 
iż operujemy na bryle, a nie na krzywych. Konstruktor tworzenie bryły 
rozpoczyna od wstawienia prostego kształtu. Może to być bryła 
przestrzenna taka jak sfera, cylinder, prostopadłościan lub płaska 
powierzchnia jak okrąg lub prostokąt (rys.3).

Rys.3 Narzędzie wstawiania bryły startowej.

Użytkownik może deformować bryłę rozciągając ją lub spłaszczając 
za pomocą ścianek, węzłów i krawędzi klatki sterującej (rys.4).

Rys.4 Zdeformowana bryła startowa.

W kolejnym kroku można wykonać podzielenie rozciągniętej bryły 
na poszczególne sekcje, którymi dowolnie zarządzamy (rys.5).

Rys.5 Dzielenie obiektu na sekcje.

Realize Shape
Szybkie tworzenie designu
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Oprócz rozciągania i spłaszczania części istnieje możliwość 
wyciągania dodatkowych sekcji bocznych (rys.6).

Rys.6 Wyciąganie bocznych sekcji z prostej bryły.

Ponadto użytkownik może zwiększać przyleganie bryły do klatki 
sterującej (rys.7).

Rys. 7 Zmiana przylegania bryły do bocznych ścianek klatki sterującej 
(polski interfejs).

Każda z sekcji dodatkowo może być łączona z sąsiednią tworząc 
płynne przejście (rys.8).

Rys.8 Łączenie sąsiednich sekcji.

Najważniejszą zaletą modelowania części za pomocą Realize Shape 
jest to, że zamodelowana bryła posiada niezbędne warunki brzegowe, 
które gwarantują płynne przejścia między poszczególnymi płatami. Kształt 
wykonanej bryły jest opływowy (rys.9)

Rys.9 Analiza i wizualizacja kształtu.

Obsługa narzędzi Realize Shape jest bardzo prosta i intuicyjna. 
Przeciętnemu użytkownikowi wystarczy kilkadziesiąt minut pracy, aby zacząć 
sprawnie posługiwać się aplikacją. Na rysunku 8 zostały przedstawione 
przykładowe modele na utworzenie których, wystarczy ok. kilku do 
kilkunastu minut. Modelując w tradycyjny sposób może to zając od kilku 
godzin nawet do kilku dni. Co najważniejsze zmiany można wprowadzać  
w dowolnym miejscu bez konieczności żmudnego edytowania operacji. 

Nowa aplikacja pozwala utworzyć ciekawy design bez długotrwałego 
modelowania. Jest to szczególnie ważne dla małych i średnich firm, które 
nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie kilku designerów i potrzebują 
szybkiego efektu pracy, aby przedstawić go klientowi.

CAMdivision, Antosiewicz Marcin

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

Błonie 55-330, ul. Sosnowa 10
tel. 71 780 30 20, info@camdivision.pl

www.camdivision.pl
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GORBREX Machinery Trade ul. Mstowska 10 A 
42-240 Rudniki

www.gorbrex.pl  
gorbrex@gorbrex.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

P. W. INTER-PLAST Andrzej Bodziachowski Zuzanna Bodziachowska-Kluza 
kom. 663 958 005

www.inter-plast.com.pl, 
zuzanna@inter-plast.com.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ISOTEK Sp. z o.o.

ul. Św. Szczepana 57
61-465 Poznań
tel. 61 835 08 50
fax. 61 835 08 51
kom. 603 77 83 07

www.isotek.com.pl
krzysztof.balcer@isotek.com.pl ■ ■ ■ ■ ■

KRYSTIAN PPH 20-418 Lublin,
ul. Nowy Świat 42

www.krystian.us
marketing@krystian.us ■

MAC-TEC e.K. Schwarz Karolina
tel. +49-6747-948001 www.mac-tec.de ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MASZYNERIA.PL

MASZYNERIA.PL EKSPORT-
IMPORT MASZYN - Henryk 
Konieczko
58-570 Jelenia Góra
ul. Cieplicka 149 A

www.maszyneria.pl
tomasz.konieczko@maszyneria.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rem-Tech Remigiusz Mądrowski Sp.j.
Ul. Olbrachta 32
01-111 Warszawa
tel. 22 837 14 97

www.rem-tech.com.pl, 
info@rem-tech.com.pl ■ ■

REICHENBACHER HAMUEL, 
w Polsce: JM Consulting Jacek Mierzejewski

Ul. Radomska 22/18a
02-323 Warszawa

www.reichenbacher.pl
info@reichenbacher.pl ■ ■
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GORBREX Machinery Trade ul. Mstowska 10 A 
42-240 Rudniki

www.gorbrex.pl  
gorbrex@gorbrex.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

P. W. INTER-PLAST Andrzej Bodziachowski Zuzanna Bodziachowska-Kluza 
kom. 663 958 005

www.inter-plast.com.pl, 
zuzanna@inter-plast.com.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ISOTEK Sp. z o.o.

ul. Św. Szczepana 57
61-465 Poznań
tel. 61 835 08 50
fax. 61 835 08 51
kom. 603 77 83 07

www.isotek.com.pl
krzysztof.balcer@isotek.com.pl ■ ■ ■ ■ ■

KRYSTIAN PPH 20-418 Lublin,
ul. Nowy Świat 42

www.krystian.us
marketing@krystian.us ■

MAC-TEC e.K. Schwarz Karolina
tel. +49-6747-948001 www.mac-tec.de ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MASZYNERIA.PL

MASZYNERIA.PL EKSPORT-
IMPORT MASZYN - Henryk 
Konieczko
58-570 Jelenia Góra
ul. Cieplicka 149 A

www.maszyneria.pl
tomasz.konieczko@maszyneria.pl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rem-Tech Remigiusz Mądrowski Sp.j.
Ul. Olbrachta 32
01-111 Warszawa
tel. 22 837 14 97

www.rem-tech.com.pl, 
info@rem-tech.com.pl ■ ■

REICHENBACHER HAMUEL, 
w Polsce: JM Consulting Jacek Mierzejewski

Ul. Radomska 22/18a
02-323 Warszawa

www.reichenbacher.pl
info@reichenbacher.pl ■ ■
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Wysokoobrotowy silnik pneumatyczny ROTUS to jedna z wielu szlifierek ręcznych  pneumatycznych japońskiej 
firmy NSK Nakanishi. Jest to zaawansowane technicznie urządzenie wykorzystywane dla przyspieszenia 
wykańczania powierzchni form i podniesienia ich jakości.

Fot. 2. Przykładowe zastosowanie końcówek. 

Szybkość, precyzja, moc tego urządzenia w pełni spełniają wymagania klientów 
produkujących formy. Szlifierka jest uszczelniona hermetycznie co pozwala jej pracować 
w trudnych warunkach, a wysoki moment obrotowy uzyskiwany przez regulacje 
obrotów poprzez przekręcenia pierścienia na rękojeści, umożliwia swobodne szlifowanie 
w stalach narzędziowych ulepszonych cieplnie i zwykłych. Największą zaletą silnika 
ROTUS, jest możliwość szybkiego podłączenia jednej z 13 końcówek, przedłużek lub 
reduktorów, które przedstawiam na zdjęciu w zależności od potrzeb wykonywanych prac  
w narzędziowni.

Poniżej najistotniejsze parametry i niezbędne warunki użytkowania silnika ROTUS:

• prędkość obrotowa: 30000 obrotów/min (regulowane przekręceniem 
pierścienia)

• możliwe obroty: w prawo i w lewo

• moc wyjściowa: 46 W (silnik)

• pobór powietrza: 75/min (powietrze musi być naolejone, jest to wymóg 
prawidłowej i długotrwałej pracy silnika)

• wymagane zasilanie powietrzem o ciśnieniu: od 0.3 do 0.45 MPa

• max moment obrotowy: 6.6 cNXm

• waga: 192 g

• dwie wersje silników: wersja standardowa IM-301 i wersja specjalna IM-300 z wbudowanym systemem wydmuchu powietrza obok końcówki  
w celu oczyszczania (usuwania) opiłków, zanieczyszczeń z obrabianego materiału czy detalu.

Fot. 4. Silnik pneumatyczny IM-300 z mechanizmem zdmuchiwania opiłków

ROTUS Wysokoobrotowy silnik pneumatyczny
Dokładność, wszechstronność zastosowania i precyzja 
szlifowania

Fot. 3. Przykładowa kombinacja silnika z końcówką 
prostą i stacją naolejania powietrza ze sterownikiem 

nożnym.

Fot. 1. Silnik z końcówką obrotową prostą i narzędziem.

38

N
F NUMER 05 (68) 2014FORUM NARZĘDZIOWE OBERON



Fot. 5. Silnik pneumatyczny IM-301 z nieskrecającym sie podłączeniem

• standardowa tulejka zaciskowa w końcówkach obrotowych ma średnicę 3,0 mm

• silnik posiada tłumik na wężyku wylotowym w celu łagodzenia nadmiernego hałasu.

Dodatkowe urządzenia dedykowane do silnika ROTUS przedstawione na zdjęciu poniżej to:

• naolejacz powietrza, model AL.-0306 z funkcją regulacji obrotów pokrętłem i czytelnym zegarem/ciśnieniomierzem, zbiornikiem na olej  
i zbiornikiem filtrującym powietrze.

Do naolejacza można podłączyć sterowanie nożne – pedał model AFC-45 za pomocą którego można uruchamiać przepływ powietrza i regulować 
żądane obroty.
Końcówki

Gdybyście chcieli Państwo osobiście przekonać się o doskonałości i praktyczności szlifierki ROTUS z wybranymi przez Was końcówkami, 
zadzwońcie do nas lub wyślijcie zapytanie ofertowe - przyjedziemy i zademonstrujemy dokładność i precyzję szlifowania w Waszej firmie.  
Zapraszam także na targi EUROTOOL w Krakowie.

Pozdrawiam Marek Adelski 
kom 693 371 202, tel. 52 354 24 24 

e-mail: m.adelski@oberon.pl

Wyłączny dystrybutor NAKANISHI na terenie Polski
OBERON® Robert Dyrda
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel. 52 354 24 00, fax: 52 354 24 01 
e-mail: oberon@oberon; pl www.oberon.pl

Produkt Model Nazwa

IH-300 z dźwignią

IR-310 z pierścieniem

HG-200 6 mm typ momentowy

BMH-300 prosta długa

MFC-300S 900 kątowa w wersji mini

MFC-300M 900 kątowa w wersji mini z małą głowicą

IC-300 900 kątowa

KC-300 450 kątowa

ML-8 Mini Luster

SLS-16 Swing - Luster, ruch prawo - lewo

HA-500 Hammer funkcja uderzeniowa

KBS-101 taśmowa
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PRODUCENT GF Machning Solutions

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE GF Machning Solutions

TYP MASZYNY MASZYNA DUŻA MASZYNA MAŁA

MODEL MASZYNY Mikron HSM 800LP Mikron HSM 500LP

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany w rzucie maszyny na podłogę) (mm x mm) 600x420 380x180

Waga maszyny (kg) 9800 6800

Przesuw w osi x (mm) 800 500

Przesuw w osi y (mm) 600 450

Przesuw w osi z (mm) 500 360

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 800x600 550x450

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy

Maksymalny ciężar detalu, który można połozyc na stole roboczym (kg) 1000 200

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (długość x szerokość x wyskość w mm) 800x600x500 500x450x360

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) elektrowrzeciono elektrowrzeciono

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obroty/min) 42 000 54 000

Posuw roboczy (m/min) 30 30

Szybki posuw (m/min) 60 60

Maksymalna moc wrzeciona (KW) 13,5 13,5

Moment obrotowy wrzeciona (Nm) 8,8 8,8

Końcówka stożka wrzeciona (typ) HSK HSK-40E

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min./max w mm) 100/600 88/448

Moc silnika głównego (KW) 13,5 13,5

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 20 - 308 20 - 308

Czas wymiany narzędzi ( sek.) 2 2

Maksymalny ciężar narzędzia we wrzecionie(kg) 8 8

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 12 12

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 8 8

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) xyz xyz

Osie jednocześnie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) xyz xyz

Sterowanie (typ) iTNC 530 iTNC 530

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) enkoder + liniał enkoder + liniał

Maksymalny pobór mocy (kVA) 26 26

Dokładnośc pozycjonowania przestrzennego w osiach (wg normy VDI/DGO 34441) (X/Y/Z w mm) 0,008 0,008

Dokładnośc pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) 0,008 0,008

Powtarzalnośc pozycjonowania (mm) 0,005 0,005

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) tak tak

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja

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

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

Zmieniacz palet (tak/nie) tak tak

Magazyn palet (tak/nie) tak tak

Serwis na polski rynku (tak/nie) tak tak

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

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 90 90

ADRES Al. Krakowska 81, Sekocin Nowy, 05-090 Raszyn

OSOBA DO KONTAKTU Piotr Stasio

TELEFON/FAX 22 326 50 50 

WWW/E-MAIL www.gfms.com/pl
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PRODUCENT Sure First CNC

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Jazon Sp. z o.o.

TYP MASZYNY MASZYNA DUŻA MASZYNA MAŁA

MODEL MASZYNY CM1065G EM-321G

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany w rzucie maszyny na podłogę) (mm x mm) 2800x2400 1100x900

Waga maszyny (kg) 7500 1000

Przesuw w osi x (mm) 1000 300

Przesuw w osi y (mm) 600 200

Przesuw w osi z (mm) 500 100

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 1200x600 400x240

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy

Maksymalny ciężar detalu, który można połozyc na stole roboczym (kg) 300 50

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (długość x szerokość x wyskość  w mm) - -

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) elektrowrzeciono przekładnia

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obroty/min) 30000 30000

Posuw roboczy (m/min) 1-10 1-5

Szybki posuw (m/min) 24 5

Maksymalna moc wrzeciona (KW) 7,5 1,5

Moment obrotowy wrzeciona (Nm) 

Końcówka stożka wrzeciona (typ) HSK-E40 RE-16

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min./max w mm) 150-650 100x300

Moc silnika głównego (KW) 7,5 1,5

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 24 24

Czas wymiany narzędzi ( sek.) 3 3

Maksymalny ciężar narzędzia we wrzecionie(kg) 1 0,5

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 20 4

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 1 0,5

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

Osie jednocześnie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) x/y/x/c x/y/x/c

Sterowanie (typ) Fanuc/PC-based/Simens/ PC-based

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) enkoder lub liniał optyczny enkoder lub liniał optyczny

Maksymalny pobór mocy (kVA) 20 5

Dokładnośc pozycjonowania przestrzennego w osiach (wg normy VDI/DGO 34441) (X/Y/Z w mm) 0,001 0,001

Dokładnośc pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) - -

Powtarzalnośc pozycjonowania (mm) 0,001 0,001

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) nie nie

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) tak tak

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja

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

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

Zmieniacz palet (tak/nie) opcja opcja

Magazyn palet (tak/nie) opcja opcja

Serwis na polski rynku (tak/nie) tak tak

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

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 60 60

ADRES ul. Wysockiego 164 A, 15-161 Białystok

OSOBA DO KONTAKTU Zdzisław Stefanowicz

TELEFON/FAX 85,7436431

WWW/E-MAIL obrabiarki@jazon.com.pl
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Precyzyjnie szlifowana stal narzędziowa

88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15
tel. (052) 35 424 00; fax (052) 35 424 01
 j.pankowski@oberon.pl;  www.preciz.pl

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

®

Robert Dyrda



PRODUCENT MAKINO

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE MAKINO

TYP MASZYNY MASZYNA DUŻA MASZYNA MAŁA

MODEL MASZYNY V77 graphite V22 graphite

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany w rzucie maszyny na podłogę) (mm x mm) 3700x3000 1500x2000

Waga maszyny (kg) 16 000 4 200

Przesuw w osi x (mm) 1 200 320

Przesuw w osi y (mm) 700 280

Przesuw w osi z (mm) 640 300

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 1400x700 450x350

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

Maksymalny ciężar detalu, który można połozyc na stole roboczym (kg) 2500 100

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (długość x szerokość x wyskość w mm) 1400x700x550 450x475x200

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) elektrowrzeciono elektrowrzeciono

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obroty/min) 20.000 (30. 000) 40.000

Posuw roboczy (m/min) 0,001 - 20 0,001 - 10

Szybki posuw (m/min) 20 20

Maksymalna moc wrzeciona (KW) 18,5/15 8,4 (stały)

Moment obrotowy wrzeciona (Nm) 95,5 max -

Końcówka stożka wrzeciona (typ) 7/24 No.40 (lub HSK-A63) HSK-E32

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min./max w mm) 250-900 150-450

Moc silnika głównego (KW)

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

Czas wymiany narzędzi ( sek.) 5 4

Maksymalny ciężar narzędzia we wrzecionie(kg) - -

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 120 26

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

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

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

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

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) liniały 0,05 µm liniały 0,05 µm

Maksymalny pobór mocy (kVA) 52 18

Dokładnośc pozycjonowania przestrzennego w osiach (wg normy VDI/DGO 34441) (X/Y/Z w mm) 1,5 µm 1,5 µm 

Dokładnośc pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) - -

Powtarzalnośc pozycjonowania (mm) 1,0 µm 1,0 µm 

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) tak tak

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) standard standard

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

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

Zmieniacz palet (tak/nie) tak tak

Magazyn palet (tak/nie) tak tak

Serwis na polski rynku (tak/nie) tak tak

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

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 150 120

ADRES Ul. Osmańczyka 12/112, 01-494 Warszwa

OSOBA DO KONTAKTU Daniel Kustrzepa

TELEFON/FAX 664 740 741/022 521 29 83

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

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE MDT Sp. z o.o.

TYP MASZYNY MASZYNA DUŻA MASZYNA MAŁA

MODEL MASZYNY HE86GT HE43GT

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany w rzucie maszyny na podłogę) (mm x mm) 3020x2865 3000x2500

Waga maszyny (kg) 7500 2680

Przesuw w osi x (mm) 800 400

Przesuw w osi y (mm) 600 300

Przesuw w osi z (mm) 400 200

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 850x600 500x400

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy

Maksymalny ciężar detalu, który można połozyc na stole roboczym (kg) 800 200

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (długość x szerokość x wyskość w mm) 1050x800x500 700x600x250

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) elektrowrzeciono elektrowrzeciono

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obroty/min) 30.000 30.000

Posuw roboczy (m/min) 10 10

Szybki posuw (m/min) 30/30/20 15

Maksymalna moc wrzeciona (KW) 15 4

Moment obrotowy wrzeciona (Nm) 12 2.2

Końcówka stożka wrzeciona (typ) HSK E50 HSK E32

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min./max w mm) 160-560 100-300

Moc silnika głównego (KW) 17 5

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 16 16

Czas wymiany narzędzi ( sek.) 10 10

Maksymalny ciężar narzędzia we wrzecionie(kg) 4 2

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 20 20

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 4 2

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

Osie jednocześnie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) x/y/z/a/c x/y/z/a/c

Sterowanie (typ) Siemens/Heidenhain Siemens/Heidenhain

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

Maksymalny pobór mocy (kVA) 30 11

Dokładnośc pozycjonowania przestrzennego w osiach (wg normy VDI/DGO 34441) (X/Y/Z w mm) ±0,005 ±0,005

Dokładnośc pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) a/c 0,0125º/0,017º a/c 0,0125º/0,017º

Powtarzalnośc pozycjonowania (mm) ±0,003 ±0,003

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) tak tak

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) brak brak

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

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

Zmieniacz palet (tak/nie) nie nie

Magazyn palet (tak/nie) nie nie

Serwis na polski rynku (tak/nie) tak tak

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

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

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 120 120

ADRES ul. Hlonda 2c lok 113, 02-972 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Andrzej Holka

TELEFON/FAX 22 842 95 66

WWW/E-MAIL www.mdt.net.pl; info@mdt.net.pl
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PRODUCENT Röders GmbH

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Soditronik

TYP MASZYNY MASZYNA DUŻA MASZYNA MAŁA

MODEL MASZYNY RXU1000 RXP400

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany w rzucie maszyny na podłogę) (mm x mm) 3500 X 5300 2425 x 1925

Waga maszyny (kg) 17.500 3.200

Przesuw w osi x (mm) 1000 410

Przesuw w osi y (mm) 855 294

Przesuw w osi z (mm) 500 210

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 996 X 978 450 x 300

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy

Maksymalny ciężar detalu, który można połozyc na stole roboczym (kg) 2000 100

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (długość x szerokość x wyskość w mm) - -

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) elektrowrzeciono elektrowrzeciono

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obroty/min) 30.000 50.000

Posuw roboczy (m/min) 60.000 40.000

Szybki posuw (m/min) 60.000 40.000

Maksymalna moc wrzeciona (KW) 40,4 3,4

Moment obrotowy wrzeciona (Nm) 51 -

Końcówka stożka wrzeciona (typ) HSK F63 HSK E25

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min./max w mm) 615 330

Moc silnika głównego (KW) - -

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 40 18

Czas wymiany narzędzi ( sek.) - -

Maksymalny ciężar narzędzia we wrzecionie(kg) - -

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 35 6

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) - -

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) RXU1000DSH RXP400DSC

Osie jednocześnie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) x/y/z/c/a/b x/y/z/c/a/b

Sterowanie (typ) Röders Röders

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) liniał optyczny liniał optyczny

Maksymalny pobór mocy (kVA) 85 10

Dokładnośc pozycjonowania przestrzennego w osiach (wg normy VDI/DGO 34441) (X/Y/Z w mm) - -

Dokładnośc pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) - -

Powtarzalnośc pozycjonowania (mm) - -

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) tak tak

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja

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

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

Zmieniacz palet (tak/nie) tak tak

Magazyn palet (tak/nie) tak tak

Serwis na polski rynku (tak/nie) tak tak

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

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie/nie) filtry,chłodziwa filtry, chłodziwa

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 120 120

ADRES Żupnicza 17, 03-821 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Leszek Kowalski

TELEFON/FAX 22-810-02-97

WWW/E-MAIL www.soditronik.pl, www.roeders.de

N
F NUMER 05 (68) 2014FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

46

Frezarki przystosowane do obróbki grafitu - raport



system 3R

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

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

• Imadła do przekrojów  
prostokątnych i okrągłych

• Głowice pozwalające  
tłumić drgania

• Zestawy do ustawiania 
poza maszyną

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



W poniższym artykule omówimy sposoby na zminimalizowanie 
jedynego problemu z jakim spotykają się narzędziowcy, 
korzystający z grafitu jako podstawowego materiału do produkcji 
elektrod, mianowicie pylenia podczas obróbki skrawaniem.

Fot. 1. Odkurzacz przemysłowy stosowany podczas obróbki grafitu

Grafit izostatyczny podczas swojej obróbki przejawia skłonności do 
pylenia. Ma to duży wpływ na użytkowanie maszyn, zabrudzenie ich 
wnętrza oraz sam komfort pracy w ich otoczeniu. Mikroskopijne cząstki 
pyłu unoszące się w powietrzu powodują, że niektórzy klienci niechętnie 
patrzą na grafit, jako materiał do elektrodrążenia. Na szczęście istnieje wiele 
skutecznych możliwości wyeliminowania tego problemu.

Jeśli posiadamy już frezarkę do obróbki metali, równie dobrze możemy 
użyć jej do wykonania elektrod z grafitu. W przypadku produkcji małych 
elektrod, pył nie powinien być niedogodnością - jego ilość bowiem będzie 
bardzo znikoma. Problem pojawia się wówczas, kiedy podejmujemy się 
frezowania kostek o większych gabarytach. Tutaj najlepszym rozwiązaniem 
byłoby zamontowanie filtru i wyciągu powietrza, które skutecznie oczyszczą 
przestrzeń w samej frezarce. W chwili obecnej na rynku znajdziemy wielu 
dystrybutorów, zajmujących się sprzedażą odkurzaczy przemysłowych. 
Sprzedawane w kompletach, wraz z zestawami ssawek i osłon, skutecznie 
pochłaniają cały powstały pył. Ważną informacją jest fakt, że odkurzacze 
te muszą wytwarzać podciśnienie na poziomie minimum 300mm HG. 
Najskuteczniejsze urządzenia tego typu oferują systemy z nawiewem  
i wyciągiem. Obieg powietrza, a zatem usuwanie pyłu w takiej maszynie jest 
zdecydowanie skuteczniejsze.

Fot. 2. Frezarka CNC z wykorzystaniem odciągu pyłu grafitowego

Fot. Frezowanie elektrody grafitowej

Inaczej wygląda sprawa, kiedy w naszej firmie nie ma jeszcze frezarki. 
Wtedy warto zastanowić się nad zakupem urządzenia, które jest już 
przystosowane do obróbki pylącego grafitu. Istnieje szereg producentów 
(zza naszej zachodniej, jak i południowej granicy), którzy za stosunkowo 
nieduże pieniądze, oferują 3-osiowe centra, znajdujące zastosowanie 
przede wszystkim w produkcji grafitowych elektrod, ale także obróbce 
aluminium, plastiku i drewna. Większość wyposażono w specjalne sondy 
digitalizacyjne, dzięki którym maszyna sama wykonuje przestrzenną 
digitalizację modeli. Oczywiście takie maszyny sprzedawane są  
w kompletach wraz z zestawami filtrów i odciągów. Ceny w zależności od 
przestrzeni roboczej, oraz innych parametrów technicznych, wahają się 
dość znacznie. Najtańsze tego typu maszyny to wydatek około 15 tys.₠

Wykorzystanie grafitu  
w narzędziowniach, a problem 

zapylenia podczas obróbki.
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Jeśli nie stać nas na przeznaczenie takiej sumy, problem pylenia 
można także rozwiązać innymi, równie skutecznymi metodami. Pierwszą 
z nich jest zamontowanie specjalnej kurtyny wodnej, wokół wrzeciona 
naszej frezarki. Polega to na umiejscowieniu drobno podziurawionej 
rurki w pobliżu miejsca frezowania. Dzięki temu tworzymy swego 
rodzaju płaszcz wodny, uniemożliwiający powstałemu pyłu, wydostanie 
się poza zamknięty obszar. Metoda ta znalazła zastosowanie w wielu 
mniejszych firmach na zachodzie Europy.

Fot. 4. Elektroda grafitowa po grawerowaniu

Kolejnym, dość prostym sposobem zminimalizowania powstawania 
pyłu, jest polewanie frezowanej powierzchni dielektrykiem, tzw. 
„frezowanie na mokro”. Również i ten sposób radzenia sobie z tą 
niedogodnością znalazł wielu zwolenników i jest powszechnie stosowany 
w wielu narzędziowniach.

Rzadziej praktykowaną, choć równie skuteczną alternatywą pozbycia 
się pyłu, jest obsypanie gotowej do obróbki kostki grafitowej, wcześniej 
zamontowanej w uchwyt np. SYSTEM 3R, wiórami drewnianymi, które 
podczas obróbki pochłaniają powstałe drobinki.

Sposobem odkrytym w polskich narzędziowniach, jest umieszczenie 
przed obróbką na co najmniej 24 godziny wstecz, kostki grafitowej  
w nafcie kosmetycznej. Dzięki temu, nasz materiał staje się lepki i podczas 
frezowania nie pyli tak obficie, jednocześnie zachowując wszystkie 
posiadane wcześniej właściwości. Jest to metoda rekomendowana przed 
obróbką kostek o raczej niewielkich rozmiarach (mogą być problemy 
z wniknięciem dielektryka do samego wnętrza bloków o dużych 
gabarytach). 

Jeśli zależy Państwu na szybkim wydrążeniu detalu, bez uciążliwego 
pylenia i tracenia  czasu na jego obróbkę, polecamy stosowanie 
gotowych półfabrykatów, których dystrybutorem posiadającym 
największy skład w postaci prętów okrągłych i kwadratowych, cienkich 
listków, żeberek o różnych kształtach, jest firma OBERON Robert Dyrda. 
Wyłączny dystrybutor grafitów MERSEN na terenie Polski. Zapraszamy 
do współpracy!

Z pozdrowieniem Dawid Hulisz

Najlepsze grafity 
do elektrod 

o skomplikowanych 
kształtach 

w naszej ofercie!

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

Zapraszamy na targi EUROTOOL w Krakowie
w dniach 14. 10. do 16. 10. 2014 
na stoisko D 36

GRAFITY MERSEN
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W nr 06 (69) 2014 wydanie świąteczne i na targi STOM 2015 
ukażą się raporty:

- oprogramowanie CAD/CAM

- frezarki, tokarki dla szkolnictwa

- wózki widłowe

Chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych raportach,  
zapraszamy do kontaktu z redakcją dwumiesięcznika Forum 
Narzędziowe OBERON.

Zapraszamy na stronę www.forumnarzedziowe.pl

Reklamodawcy

Artykuły

Raporty

Okładka - ITA Sp. z o.o. Sp. k. 

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań, tel. +48 61 222 58 00, fax +48 61 222 58 01, info@ita-polska.com.pl

Wyłączny przedstawiciel fi rmy FRAISA na terenie Polski
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Ultraprecyzyjne szlifierki
do form

do 60 000 obrotów/minutę!

OBERON® Robert Dyrda
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
Tel. (52) 35 424 24, Fax (52) 35 424 01
www.nakanishi.com.pl
m.adelski@oberon.pl




