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Seria MULTICUT  
wielozadaniowe centra tokarsko-frezarskie

Wasz partner w  
zakresie obrabiarek, 
technologii i rozwiązań pod klucz

MULTICUT 500i | 630 

— Maksymalna średnica toczenia: 690 | 1 060 mm
— Najwyższa długość obróbki: 1 600 | 1 600 / 2 100 / 3 100 / 4 600 / 6 100 mm
— Moc wrzeciona: 59/74 | 41/78 kW

HIGH PRECISION FIVE AXIS CONTROL HIGH PRODUCTIVITY

Frezowanie pięcioosiowe Frezowanie pod kątem Frezowanie krzywek, wałów 
korbowych

Mierzenie obrabianego 
przedmiotu

Struganie (dłutowanie)Frezowanie obwiedniowe 
oraz frezowanie uzębienia

Toczenie zewnętrzne, 
gwintowanie, przecinanie

Toczenie wewnętrzne, 
gwintowanie, przecinanie

Wiercenie pozaosiowe Frezowanie czołowe, 
rowków

Rozwiercanie Wiercenie

Możliwości technologiczne | szerokie możliwości technologiczne

KOVOSVIT MAS POLSKA Sp. z.o.o.

ul. Polna 1A, 62 025 Kostrzyn
Wielkopolski k/Poznania
Polska
biuro@kovosvit.cz
www.kovosvit.pl
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GF Machining Solutions

Seria frezarek Mikron HSM LP (LP - Linear Performance, czyli liniowa 

wydajność) została opracowana dla uzyskania niezrównanej precyzji   

i najwyższej jakości powierzchni. Podczas  ich projektowania szczególnie 

skupiono się na liniowych napędach osi, ich chłodzeniu i kontroli posuwów.

Frezarki te są w stanie kilkukrotnie skrócić czas frezowania  w porównaniu 

do frezarek konwencjonalnych. Przynosi to znaczące korzyści finansowe.

Powierzchnie kształtowe 3D frezowane są z najwyższą wydajnością. 

Połączenie wysokiej dynamiki osi do 2.5g z naszym szybkoobrotowym 

wrzecionem StepTec umożliwia otrzymanie idealnie gładkich powierzchni 

obrabianych.

Technologia Mikron pozwala na frezowanie stali obrobionych cieplnie  

o twardości powyżej 60HRc. Wszystko to z doskonałą precyzją i przy znacznie 

mniejszym zużyciu narzędzi. Zwiększ zyski, popraw precyzję.

Wybierz odpowiedni model dla swojej aplikacji na  

www.gfms.com/pl

Twój krok do frezowania  
High Speed

Frezarki Mikron HSM LP



Z nami zrobisz detale
ze stali narzędziowej, stopów aluminium

Wysyłamy elementy wycięte z płaskowników, 
wykonujemy obróbkę skrawaniem na podstawie 
przesłanej dokumentacji.

□ C 45     □ 1.2083 ESR  □ 7075

□ 1.2311    □ 1.2085   □ 6082

□ TOOLOX®   □ 1.2316   □ 5083

□ SUPERPLAST®  □ 1.2343   □ 2017 A

□ CORROPLAST®  □ 1.2767   □ i innych

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

www.oberon.pl, www.oberonrd.pl, oberon@oberon.pl



Drodzy Państwo!
Jubileusz firmy minął spokojnie i cicho, pracujemy dalej, bo rok będzie 

obfity w wydarzenia. Minęły targi STOM w Kielcach i wybrałem się na 
tygodniowy urlop nad nasze morze. Dieta i spacery z kijkami po plaży miały 
mi pomóc w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej. Po pobycie w Mielnie - 
Unieściu polecam znowu wszystkim post Daniela, o którym pisałem ze trzy 
lata temu, kiedy taką terapię przechodziłem w Konstancinie. W tym roku  
z okazji Wielkiego Postu powtórzyłem warzywne odżywianie, by  
wyglądać i czuć się lepiej. Mogę śmiało powiedzieć, że samopoczucie  
i odporność post bardzo poprawia, natomiast siwych włosów jednak nie 
usuwa. 

Wracając do sytuacji na rynku, widać lekki wzrost koniunktury  
w porównaniu z zeszłym rokiem. Paradoksalnie lekko tanieją dodatki 
stopowe do stali narzędziowych. Czy ma to oznaczać, że hutnicy coś 
wiedzą i obecne dobre czasy nie potrwają długo? Zobaczymy. Na pewno 
na europejskim rynku zaczyna brakować stali z Ukrainy, stąd część 
firm handlowych przerzuca się na zaopatrzenie z dalekiego wschodu.  
My pozostajemy przy stalach europejskich. 

Ten numer Forum Narzędziowego oddajemy przed targami 
PLASTPOL, kolejnymi wiosennymi w Kielcach. Są to targi odwiedzane 
przez przetwórców tworzyw sztucznych i narzędziowców wykonujących 
narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przed targami Plastpol 
można odwiedzić nowe targi w Niemczech o podobnej tematyce. 
Moulding Expo w Stuttgarcie odbędzie się od 5 do 8 maja 2015. Cieszę 

się, że sąsiedzi zza Odry wpadli na pomysł targów na południu 
kraju i to w wiosennym terminie. Tam jeszcze na tego typu 
imprezie nie byłem. Dla narzędziowców i przetwórców bogata  
w wydarzenia targowe będzie jesień. Oprócz targów 
Euromold, podwójnie przeniesionych, bo z listopada na 
wrzesień i z Frankfurtu do Düsseldorfu będzie jeszcze 
FAKUMA w Friedrichshafen, i powstały we Frankfurcie 
w miejsce Euromold - FormNext. Te ostatnie targi będą  
o tydzień prędzej niż poprzednik, aby cytując przedstawiciela 
organizatorów, nie kolidować z amerykańskim Świętem 
Dziękczynienia i przyciągnąć wystawców i zwiedzających 
ze Stanów Zjednoczonych. Pomysł dobry, nawet nie patrząc 
na Amerykanów, ale na to, że może zima jeszcze nie  
zawita po połowie listopada. Euromold odbywał się  
dawniej na przełomie listopada i grudnia, skąd nieraz  
wynikały poważne zimowe problemy kierowców.  
Czy niemiecki rynek wytrzyma takie nagromadzenie  

targów dla przetwórców tworzyw? Obrabiarkowy lub narzędziowy 
chyba tak, ale firmy sprzedające stale narzędziowe będą miały trudny 
orzech do zgryzienia, które targi wybrać. Przecież koszty takich imprez  
w Niemczech są niebagatelne.

W obecnym Forum Narzędziowym, z uwagi na targi PLASTPOL 
przygotowaliśmy raporty o normaliach i wtryskarkach. Jeżeli chodzi  
o normalia udało się zwiększyć liczbę uczestników, co pewnie pomoże  
w dokonywaniu zakupowych wyborów. Natomiast raport o wtryskarkach 
jest podobny do zeszłorocznego. Myślę, że niektóre firmy omijają go, nie 
chcąc wypełnić darmowej w sumie ankiety. Nie wiem, czy to arogancja 
wielkich czy też świadomość, że nasz krajowy rynek jest zbyt mały  
w porównaniu z zachodnim? Z drugiej strony przecież wystawiają się na 
naszych targach. No cóż, będziemy nad tym pracowali, by kolejne edycje 
raportów były coraz większe i pełniej oddawały obraz polskiego rynku. 

Zapraszam Państwa na nasze stoisko w Kielcach na targi PLASTPOL. 
W tym roku będzie to 26-29 maja (wtorek – piątek). Pokażemy,  
oprócz siebie, szlifierki do form, wrzeciona Nakanishi oraz mocowania System 
3R. Ponadto będzie można porozmawiać z nami o stalach do produkcji  
form zarówno tych  typowych, np.: 1.2311, jak i bardziej nowoczesnych: 
Superplast® 400 czy Toolox 44®. Jest w narzędziowniach trend do 
stosowania stali o coraz wyższych twardościach w stanie dostawy i Oberon 
uczestniczy w tym wyścigu ze stalami twardymi już od 30 do 45 HRC.  
Do zobaczenia!

REDAKCJA DWUMIESIĘCZNIKA Forum Narzędziowe OBERON 
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel. 52 35 424 00
fax. 52 35 424 01
e-mail: redakcja@oberon.pl
www.forumnarzedziowe.pl
Skład redakcji:
Redaktor naczelny - mgr inż. Robert Dyrda 
kom. 601 895 484
Redaktor - Edyta Lewicka
tel. 52 35 424 25, kom. 693 703 030
Młodszy redaktor - Joanna Metryka-Moryc
tel. 52 35 424 17
Marek Adelski - kom. 693 371 202
Dawid Hulisz - kom. 693 371 241
Jan Dyrda - kom. 691 397 737

Skład i opracowanie graficzne:
Edyta Lewicka
Nakład czasopisma: 2000 egzemplarzy

Zapraszamy na stronę Forum Narzędziowego OBERON do zakładki 
„Archiwum”, w której udostępniamy archiwalne numery.

W celu zamówienia prenumeraty dwumiesięcznika  
Forum Narzędziowe OBERON prosimy o kontakt mailowy z redakcją.

Koszt rocznej prenumeraty (6 numerów) 90 zł netto.
Zniżka dla szkół na prenumeratę - 60 zł netto!

Redakcja nie odpowiada za treść artykułów, reklam oraz ogłoszeń.
www.forumnarzedziowe.pl
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Znormalizowane części do produkcji form i narzędzi
 reklama - MEUSBURGER - str. 1
Seria MULTICUT - wielozadaniowe centra tokarsko-frezarskie
 reklama - KOVOSVIT MAS POLSKA - str. 2
Frezarki MIKRON HSM LP
 reklama - GF+ - str. 4
Z nami zrobisz detale...
 reklama detali obrobionych - str. 5
Krótko
 Skrótowe informacje o nowościach i wydarzeniach - str. 8-10
Przemysłowa jesień w Expo Silesia...
 artykuł targi TOOLEX 2015 - Expo Silesia - str. 11
Zakończył się Salon Technologii Obróbki Metali STOM 2015 
 relacja - Stom 2015 - str. 12,14
EPLA 2015 - Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy
 reklama Epla 2015 - MTP Polska - str. 13
TOOLEX 2015 - Sosnowiec zagłębiem obróbki metalu! 
 reklama Toolex 2015 - Expo Silesia - str. 15
PLASTPOL - targowy czempion
 artykuł Plastpol 2015 - Expo Silesia - str. 16
EUROTOOL 2015 - 20. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i 
Urządzeń do Obróbki Materiałów
 reklama Eurotool, Targi w Krakowie - str. 17
ITM Polska 2015 - Miernik technologicznego postępu
 artykuł Mach-Tool, MTP Polska - str. 18
TOOLOX® - Najtwardsza dostępna stal na formy wtryskowe
 reklama OBERON - wklejka ze skrzydełkiem
NAKANISHI - ultraprecyzyjne szlifierki do form
 reklama OBERON - wklejka ze skrzydełkiem
PLASTPOL jest tylko jeden
 reklama Plastpol, Expo Silesia - str. 19
Normalia - nie taki trudny wybór 
 wstęp do raportu normaliów- str. 19
Normalia do form i tłoczników
 raport - str. 20-21
Dzięki standaryzacji zawsze krok przed konkurencją! 
 artykuł firmy MEUSBURGER - str. 22-23

Wycinarki drutowe i drążarki wgłębne 
 reklama ULGREG - str. 24
Wyprzedaż mocowań dla drążaek drutowych
 reklama mocowań dla EDM, OBERON - str. 24
Dzisiaj projekt... jutro produkt!
 reklama - RENISHAW - str. 25
Projektowanie form wtryskowych
 reklama - MOLDESIGN - str. 26
Wtryskarki, większe i mniejsze...
 wstęp do raportu wtryskarek - str. 26
Wtryskatrki 
 raport - str. 27-30
MacroPower: modular, compact, precise...
 reklama - Battenfeld- str. 31
MIKRON - System ochrony maszyny przed kolizją
 reklama GF+ - str. 31
Abplanalp w Dolinie Lotniczej, Incotel i tytan w obróbce
 artykuł - ABPLANALP - str. 32
HAAS UMC-750, uniwersalne 5-osiowe centrum obróbkowe
 reklama ABPLANALP - wklejka ze skrzydełkiem
Wycinarki drutowe MITSUBISHI SERII MV
 reklama ABPLANALP - wklejka ze skrzydełkiem

Używane elektrodrążarki erozyjne EDM oraz frezarki
 reklama - MAC-TEC - str. 33
Wózki widłowe, wózki paletowe...
 reklama - ZAKREM - str. 33
Staleo.pl - portal branży metalowej
 reklama - STALEO.PL - str. 33
Efektywne rozwiązania mocowań dla płaskich elementów
 artykuł SCHUNK - str. 34-35 
INTER - PLAST Bodziachowski się rozwija!
 reklama Inter-Plast - str. 36
Czwarty wymiar obróbki
 reklama MICROMAR - str. 37
Efektywna obróbka pięcioosiowa
 artykuł Kovosvit MAS Polska - str. 38-39

Analiza wtrysku w NX. 
 artykuł CAMdivision - str. 40,42-43
NX CAM&CNC
 reklama CAMdivision - str. 41
Projektowanie hybrydowe i konstruowanie form w VISI 21
 artykuł VISICADCAM - VERASHAPE - str. 44-45
Kompletne narzędzia CAD/CAM do projektowania form wtryskowych
 reklama VISICADCAM - VERASHAPE - str. 45
Wyprzedaż mocowań dla drążarek i frezarek
 reklama mocowań dla drążarek i frezarek, OBERON - str. 46
Przecinarki dwukolumnowe automatyczne i półautomatyczne
 reklama MARCOSTA - str. 46
150 000 obrotów na minutę na centrach frezarskich
 artykuł A. Adelski, OBERON - str. 47-48
Precyzyjne wymienne wrzeciona NAKANISHI
 reklama OBERON - str. 48
Producent oprzyrządowania
 artykuł APX Technologie - str. 49
Narzędzia skrawające firmy FRAISA - narzędzia technicznie doskonałe
 artykuł ITA - str. 50-51

Główne czynniki doboru grafitu na elektrody
 artykuł D. Hulisz, OBERON - str. 52-53
Grafity na elektrody o skomplikowanych kształtach
 reklama OBERON - str. 54
Przecinarki taśmowe do metali
 reklama MARCOSTA - str. 54
Pręty okrągłe, przycięte na wymiar
 reklama prętów okrągłych, OBERON - str. 55
Ślimaki i wstęgi  ślimakowe 
 reklama ślimaków i wstęg ślimakowych, OBERON - str. 56
Precyzyjnie szlifowana stal narzędziowa  
 reklama stali szlifowanej, OBERON - str. 56
Aluminium na formy wtryskowe i rozdmuchowe
 reklama OBERON - str. 57
SUPERPLAST® 400 - stal do zadań specjalnych
 reklama OBERON str. 58

Elementy standardowe Meusbur-
gera pozwalają na optymali-
zację całego procesu produkcji. 
Konsekwentne wprowadzanie 
procesu standaryzacji pozwala 
uzyskać ...
«« MEUSBURGER
 - str.. 22-23

Frezy do obróbki z dużymi posu-
wami XFeed oraz XFeed-R zostały 
zaprojektowane w celu uzyskania 
doskonałej jakości procesu frezowa-
nia HFC w stalach utwardzonych i 
ulepszonych cieplnie.
«« ITA - str.. 50-51
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Spis treści

Pięcioosiowa obróbka skrawa-
niem należy do ważniejszych 
wynalazków technologicznych, 
których nie sposób dziś nie 
docenić.
«« KOVOSVIT MAS POLSKA
 - str.. 38-39



Już 150 lat istnienia firmy Industeel w Châteauneuf!

Z przyjemnością informujemy, że huta 
francuskiej firmy Industeel w Chateauneuf 
obchodzi w tym roku 150-lecie istnienia. Zakład 
ten produkuje między innymi stale narzędziowe 
takie jak grupa gatunków stali do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych Superplast® i stal do 
pracy na zimno Teenastel®. Stale Superplast® 
produkowane są w twardościach od 30 do 40 
HRC. Ich główną zaletą (prócz zwiększonych 

twardości) są: łatwość obróbki skrawaniem 
dzięki składowi chemicznemu, duża 
jednorodność, twardość wyrównana w całym 
przekroju i to przy grubościach do 800 mm.  
W Polsce od roku 2006 hurtownia stali Oberon 
sprzedaje najpopularniejszy z gatunków 
Superplast® 400 o twardości ok. 370 HB.

g
g g

g

g

p /

Podczas odbywających się w dniach 10 – 
12 marca Targach CONTROL-STOM kapituła 
konkursowa, składająca się z profesorów 
Politechniki Wrocławskiej i Świętokrzyskiej 
na czele z dr inż. Henrykiem Chrostkowskim, 
wyróżniła najnowsze rozwiązanie firmy 
SMARTTECH – Micron3D Robotized. Produkt ten 
został uznany przez komisję za jeden z najbardziej 
obiecujących produktów prezentowanych na 
Targach.

MICRON3D Robotized integruje robota  
i głowicę skanującą typu MICRON3D w łatwym 
do obsługi integralnym systemie skanowania 
3D. Urządzenie jest w pełni zautomatyzowanym 

rozwiązaniem do bezdotykowej digitalizacji 
i kontroli jakości małych i średniej wielkości 
obiektów. MICRON3D Robotized wykorzystuje 
najnowszą technologię bezdotykowego 
optycznego skanowania 3D oraz zaawansowane 
możliwości robota przemysłowego do pełnej 
automatyzacji pomiarów 3D pozwalając na 
intuicyjne programowanie planów pomiarowych 
obiektów o różnych kształtach i wielkościach.

Wyróżnienie na targach CONTROL-STOM 2015 dla MICRON3D 
Robotized

Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy EPLA 
odbędą się w tym roku w Poznaniu w nowym 
terminie: 21-24 września. Organizatorzy liczą, 
że zmiana ta będzie stanowić silny impuls do 
wzrostu tej imprezy.

EPLA odbędzie się razem z blokiem targów 
przemysłu spożywczego i opakowaniowego, 
w skład którego wchodzą takie renomowane 
wydarzenia jak targi Polagra Food, Polagra-
Tech, Polagra-Gastro, InvestHotel i Pakfood. 
Duża część zwiedzających te targi jest  
zainteresowana rozwiązaniami z zakresu 
przemysłu tworzyw sztucznych i gumy. 

W ramach targów EPLA zorganizowane 
zostaną salony tematyczne: surowców,  
kauczuku, termoformingu, wtrysku, 
kompozytów i maszyn. Targom tradycyjnie 
towarzyszyć będą wykłady i konferencje.  
Więcej na: www.epla.pl.

Targi EPLA w nowym terminie

Targi, na których można nas spotkać w tym roku
Targi STOM w Kielcach już za nami. Forum 

Narzędziowe OBERON było na nich obecne, 
zapraszam do zapoznania się z relacją z targów 
na stronie 12. Przed nami jeszcze wiele ważnych 
wydarzeń branżowych. Już w maju, także  
w Kielcach, odbędą się targi PLASTPOL - 26 do 29 
maja. Numer, który Państwo czytacie jest właśnie 
dedykowany tym targom. Korzystając z okazji 
chcę podziękować naszym reklamodawcom za 
pomoc w jego tworzeniu.

Kolejne bardzo ważne wydarzenie, na które 
z niecierpliwością wyczekuje większość firm, to  
targi poznańskie - MACH - TOOL. Targi 

w Poznaniu są dwa tygodnie później, od 9 do  
12 czerwca. 

Wrzesień oferuje nam dwie imprezy 
branżowe: EPLĘ w Poznaniu i TOOLEX w 
Sosnowcu. Pierwsze odbędą się od 21 do 24 
września, kolejne od 29 września do 1 października. 

W październiku, dla naszej redakcji, kończy 
się okres targowy. To podczas targów EUROTOOL 
(13 do 15 października) w Krakowie spotkamy się 
po raz ostatni w tym roku. Na wszystkich tych 
targach można otrzymać aktualny numer Forum.

Serdecznie zapraszam Państwa na wszystkie 
targi i do zobaczenia już w maju.
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Krótko



Nowo utworzona spółka 
U.form zainwestuje 30 
milionów Euro w nową 

fabrykę w Castellato na wschodnim wybrzeżu 
Włoch. Na podstawie odrębnego zamówienia 
złożonego przez spółkę nadrzędną Susta SRL 
AP&T dostarczy narzędzie do hartowania 
w procesie tłoczenia na linię U.form. 
W gronie klientów Susta SRL znajdują się 

między innymi BMW i Fiat, a ambicją Fiata 
jest wzmocnienie marki Alfa Romeo –  
i dlatego postawił na elementy produkowane  
w technologii hartowania w procesie tłoczenia. 
Dzięki elementom wykonanym w technologii 
hartowania w procesie tłoczenia nowy model 
Alfa Romeo 952 będzie wielkim krokiem naprzód.
Więcej informacji na stronie: www.pl.aptgroup.
com/wiadomosci_wydarzenia.

AP&T dostaje zamówienie na nową linię hartowania w procesie tłoczenia i narzędzia we Włoszech

Oerlikon Balzers zwiększa swoje 
możliwości produkcyjne i w jednym z trzech 
centrów powlekania w Polsce, w Kędzierzynie-
Koźlu instaluje najnowszy system powlekania 
INGENIA. INGENIA umożliwi wytwarzanie 
m.in. takich powłok jak BALINT®ALDURA, 
BALINIT®ALNOVA oraz BALINIT® PERTURA
System powlekania INGENIA

Oerlikon Balzers funkcjonuje na rynku 
polskim od 2002 roku. Poprzez sieć swoich 
centrów powlekania zlokalizowanych w 
Polkowicach, Tczewie i Kędzierzynie-Koźlu 
wytwarza i dostarcza do swoich klientów 
supertwarde przeciwzużyciowe powłoki PVD 
BALINIT®. 

Zapraszamy na stronę: 
www.oerlikon.com/balzers/pl

Nowe możliwości Oerlikon 
Balzers

Firma KM-System specjalizuje się  
w projektowaniu i produkcji robotów IML  
oraz robotów do odbioru detali.

Oprócz robotów IML w ofercie ma 
precyzyjne i niezawodne roboty trawersowe 
niemieckiej firmy Hahn Automation o udźwigu  
od 0,1 kg do 100 kg. Zajmuje się również  
serwisem wtryskarek i robotów oraz 
przenosinami maszyn.

KM-System od roku 2012 jest 
przedstawicielem tajwańskiej firmy Asian Plastic 
Machinery Co., Ltd. produkującej nowoczesne, 
energooszczędne wtryskarki o siłach zamykania 
od 300 kN do 14000 kN.

Od tego roku firma KM-System jest oficjalnym 
przedstawicielem firmy holenderskiej SIMCO-
ION – producenta urządzeń do elektryzowania 
i usuwania ładunków elektrostatycznych  
w zastosowaniach przemysłowych.

Oferta firmy KM-System

Największa tokarka 
wyprodukowana w historii 
Fabryki Automatów 
Tokarskich Haco – TUR 4 
MN 3000 X 22 000 została 
uruchomiona i wdrożona 
do produkcji. Jest to jedna  

z największych tego typu konstrukcji w Europie. 
Maszyna powstała na zamówienie amerykańskiej 
huty - Ellwood City Forge. Amerykański 
kontrahent będzie używał tokarki do obróbki 
wałów hutniczych o wadze do 100 ton i długości 
przekraczającej 20 metrów.  

Produkcja maszyny trwała ponad rok. 
Do jej transportu do Stanów Zjednoczonych 
potrzebnych było 21 specjalnych kontenerów. 
Wyspecjalizowany serwis naszej firmy od kilku 

miesięcy zajmował się uruchomieniem maszyny  
u klienta. Ze względu na rozmiary maszyny - 
waga: 450 ton, długość: 35 metrów, szerokość: 
10, 5 metrów, instalacja maszyny jest procesem 
długim i skomplikowanym. Na szczęście prace 
przebiegły według planu i urządzenie zostało 
pozytywnie odebrane przez kontrahenta. 
Więcej na www.fathaco.com.

Największa tokarka wyprodukowana w FAT Haco uruchomiona  
u klienta!
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MILLUTENSIL, światowy lider w produkcji 
urządzeń do testowania i regulacji form oraz 
tłoczników, obchodzi w tym roku jubileusz 
60-lecia. Ta stale dynamicznie rozwijająca 
się firma, zawsze stawiająca na pierwszym 
miejscu potrzeby Klienta, wprowadza przy 

tej okazji na rynek PRASY DO TUSZOWANIA 
FORM z obrotowym stołem. 

Nowa funkcja pozwala dodatkowo na 
sprawdzanie form wtryskowych do detali 
dwukomponentowych 2-K (w najbliższych 
miesiącach pojawi się także zupełnie 
innowacyjne rozwiązanie dla elementów 
trzykomponentowych 3-K), przy zachowaniu 
doskonałej ergonomii stanowiska pracy. 

MILLUTENSIL to prowadzony od wielu lat 
biznes z wielkim sercem. Galika Sp. z o. o. jest 
wyłącznym przedstawicielem firmy w Polsce. 
Firma zapewnia instalacje, szkolenia, serwis 
oraz części zamienne.

Zadbaj o lepszą formę! Wykorzystaj sprawdzone rozwiązania i innowacje! 60-lecie Millutensil s.r.l.

GALIKA Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 12/4, 00-592 Warszawa; tel. 22 848 24 46; fax 22 849 87 57 • ul. Kolista 25, 40-486 Katowice; tel. 32 735 0 376; fax 32 735 0 375 

www.galika.pl • www.galika.com • galika-wars@galika.pl 

Expo Moulding Stuttgart  
w cyklu dwuletnim

W dniach 5-9 
maja br. w Stuttgarcie, 
stolicy landu Baden-
Württemberg, odbędą 
się Międzynarodowe 

Targi Narzędzi, Wzornictwa i Wytwarzania Form 
do Tworzyw Sztucznych. Organizator imprezy, 
Landesmesse Stuttgart GmbH, informuje, iż od 
tego roku impreza targowa będzie odbywać 
się w cyklu dwuletnim. Moulding Expo są 
podzielone na kilka ekspozycji targowych.  
Z jednej strony spotykamy się z klasycznymi 
narzędziami i wtryskarkami, które są skierowane 
do użytkowników form i narzędzi. Z drugiej 
natomiast strony, odwiedzający, będą mogli 
przyjrzeć się systemom i usługom dostawców 
odpowiedzialnych za przetwórstwo tworzyw 
sztucznych i obróbkę metalu – począwszy od 
producentów maszyn i gorących kanałów aż po 
dostawców oprogramowania. 

Więcej informacji na stronie: www.messe-
stuttgart.de. 

Renishaw produkuje systemy stapiania 
laserowego, które wykorzystują proszki 
metalowe, takie jak: stali nierdzewnej, stopy 
aluminium, stopy tytanu i stopy niklu. System 
AM250 jest w stanie wytwarzać w pełni 
gęste części metalowe charakteryzujące się 
wymiarami zewnętrznymi do 250x250x360mm 
i swobodnymi kształtami.

Systemy stapiania laserowego proszków 
metalicznych Renishaw AM250 znajdują 
swoje zastosowania w różnych aplikacjach 
przemysłowych, takich jak wytwarzanie: 
implantów/elementów ortopedycznych  
i stomatologicznych, lekkich części lotniczych  
i motoryzacyjnych oraz narzędzi i prototypów.

Renishaw Sp. z o.o. zaprasza do przekazania 
projektu w celu przeanalizowania wykonalności 
części oraz ewentualnego wyprodukowania 
elementu o charakterze demonstracyjnym. 

Wiele informacji o produktach Renishaw 
znajduje się na stronie www.renishaw.pl.

Systemy stapiania laserowego firmy Renishaw

Nowe targi dla 
branży przetwórstwa 

tworzyw sztucznych i drukowania przyrostowego 
Formnext odbędą się w innym niż zapowiadany 
uprzednio terminie. Aby wypełnić pustkę po 
targach EUROMOLD, Mesago Messe Frankfurt 
zaplanowały konkurencyjną imprezę, nazwaną 
Formnext, która początkowo miała odbywać 
się w ostatnim tygodniu listopada. Organizator 
podał początkowo termin 24 – 27 listopada. 

Krótko przed zamknięciem tego numeru FN, za 
pośrednictwem newslettera ETMM dotarła do 
nas wiadomość, że targi nie będą kolidowały 
dłużej ze Świętem Dziękczynienia i klienci z USA 
będą częściej odwiedzać tę europejską imprezę. 
Ostatnia wersja terminu targów Formnext to 17 
do 20 listopada. Na ile uda się organizatorom w 
tym przeładowanym targami dla narzędziowców 
roku przyciągnąć wystawców i zwiedzających 
przekonamy się już w końcu jesieni.

Z ostatniej chwili – zmiana terminu targów Formnext
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Firma Expo Silesia zaprasza na wydarzenia skierowane dla branży 
przemysłowej dotyczące maszyn i narzędzi, olejów i smarów, stali 
i metali nieżelaznych, elementów złącznych oraz zabezpieczenia 
powierzchni. Targi te odbędą się w dniach 29 września – 1 października 
2015, w Centrum Targowo - Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu

Przemysłowa jesień w Sosnowcu zapowiada się imponująco. Kolejna 
edycja uznanych na rynku Międzynarodowych Targów Obrabiarek, 
Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX zgromadzi stałe grono 
wystawców oraz nowe firmy. Udział w targach potwierdzili już liderzy 
z branży oraz przedstawiciele polskiego i światowego przemysłu 
obrabiarkowego czy też narzędziowego. W roku ubiegłym targi były 
rekordowe pod względem wielkości zajmowanej powierzchni czy ilości 
wystawców, wpływ na to miało także wsparcie instytucji i organizacji 
związanych z rozwojem przemysłu w Polsce i za granicą. Zgromadziły  
one ponad 375 maszyn w ruchu, 494 Wystawców i Współwystawców 
z 26 krajów, niemal 1000 reprezentowanych marek, 15 tys. 
m kw. powierzchni w 3 pawilonach wystawienniczych, 8956 
zarejestrowanych zwiedzających.

Tak jak w ubiegłych edycjach targom towarzyszyć będą 
Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji  
Procesów WIRTOTECHNOLOGIA, a także 4 inne uzupełniające 
charakter obróbki metalu wydarzenia:

Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu 
OILexpo 2015 - będzie to jedyne wydarzenie na targowej mapie Polski 
skupiające w jednym miejscu firmy dostarczające na polski rynek  

wysokiej klasy specjalistyczne oleje i smary. Targom towarzyszyć 
będą SEMINARIA, podczas których słuchacze będą mieli okazję do 
zapoznania się z najnowszymi technologiami i nowinkami rynkowymi. 

Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii 
i Produktów SteelMET - tematyka targów koncentruje się wokół 
hutnictwa stali, metali nieżelaznych, ich produkcji, obróbki i dystrybucji. 
Na Targach można będzie zapoznać się z ofertą stalowych centrów 
serwisowych, dystrybucji wyrobów hutniczych, urządzeniami  
i najnowszymi rozwiązaniami dla przemysłu hutniczego jak również  
z aparaturą kontrolno-pomiarową. 

Targi Produkcji i Zastosowania Elementów Złącznych 
TEZ Expo - to przedsięwzięcie dające możliwość producentom 
oraz dostawcom śrub i elementów złącznych na spotkanie się ze  
specjalistami branżowymi. Odbiorcami Targów będą przedstawiciele 
przedsiębiorstw ze wszystkich niemalże sektorów przemysłu,  
w szczególności motoryzacji, budownictwa, przemysłu maszynowego  
i elektromaszynowego, przemysłu wydobywczego, meblarstwa, 
energetyki oraz przemysłu stoczniowego i drogowego.

Targi Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT - dedykowane 
będą dla branży zabezpieczeń powierzchni, głównie poświęconej 
powłokom metalowym, a także wykonawcom prac związanych  
z technologiami przygotowania i obróbki powierzchni. 

Więcej informacji o targach można znaleźć na dedykowanych 
stronach lub kontaktując się bezpośrednio z zespołem organizującym 
poniższe wydarzenia:

Przemysłowa jesień w Expo Silesia
29 września – 1 października 2015, Expo Silesia, Sosnowiec

KONTAKT:
TOOLEX - tel. 32 7887 514, 541, e-mail: toolex@exposilesia.pl, www.toolex.pl

WIRTOTECHNOLOGIA - tel. 32 7887 514, 541, e-mail: wirtotechnologia@exposilesia.pl, www.wirtotechnologia.pl
OILexpo - tel. 32 7887 523, e-mail: oilexpo@exposilesia.pl, www.oilexpo.pl

SteelMET - tel. 32 7887 523, e-mail: steelmet@exposilesia.pl, www.steelmet.pl
TEZ Expo - tel. 32 7887 523, e-mail: tezexpo@exposilesia.pl, www.tezexpo.pl

SURFPROTECT - tel. 32 7887 511, e-mail: surfprotect@exposilesia.pl, www.surfprotect.pl

MIEJSCE TARGÓW:
Centrum Targowo – Konferencyjne Expo Silesia

ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, www.exposilesia.pl



Zakończył się Salon Technologii Obróbki Metali STOM 2015
PRZEMYSŁOWA WIOSNA w Targach Kielce po raz kolejny zwieńczona sukcesem 

Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce to cykl imprez 
organizowanych w Targach Kielce już od wielu lat. Marcowe targi  
z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem.  
Podczas tegorocznej edycji zgromadziły 545 firm z 26 krajów  
świata oraz 6 500 tysiąca gości.

Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL, Targi 
Obróbki Blach STOM–BLECH, Targi Laserów Przemysłowych i Technologii 
Laserowych STOM-LASER, Targi SPAWALNICTWO i Targi Wirtualizacji 
Procesów WirtoProcesy odwiedziło 6500 gości. Fachowcy z branży  
obróbki metali i blach oraz branż pokrewnych mieli 
okazję zapoznać się z ofertami 545 firm reprezentujących 
znane marki z 26 krajów świata (Austrii, Belgii, 
Białorusi, Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, 
Holandii, Japonii, Korei Południowej, Luxemburgu, Niemiec, Portugalii,  

Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, SA, Wielkiej Brytanii 
i Włoch). W czasie targów zaprezentowanych zostało aż 220 maszyn 
działających w ruchu - 10% więcej niż w roku ubiegłym. 

W tym roku na targach STOM-TOOL prezentowały się licznie firmy 
oferujące narzędzia skrawające i oprzyrządowanie technologiczne 
obrabiarek min.: SCHUNK, MMC Hardtmetal, TECHNAR, APX, BISON-
BIAL, Fabryka Narzędzi PORĘBA, BAILDON, KARCZ, AQUASTYL, KIPP,  
EXACT czy FABA. 

Wśród producentów i dystrybutorów obrabiarek nie zabrakło firm: 
ABPLANALP, HAAS AUTOMATION, DEMATEC, FANUC, GF Machining 
Solutions, EKOMET, HACO FAT, EUROMETAL, JANUS, KNUTH,  
MARCOSTA, MDT, CHMER, PREMIUM SOLUTIONS, KOVOSVIT MAS,  
AVIA, PEGAS-GONDA, Jarocińska Fabryka Obrabiarek JAFO,  
Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM, PAX, SANISTAL, TOP Poręba, 

Fot. 1. Najbardziej oblegane stoiska to te z działającymi obrabiarkami, jak 
stoisko firmy ABPLANALP.

Fot. 2. Obrabiany element czy narzędzie trzeba zamocować, stąd goście 
na stoisku firmy SCHUNK.

Fot. 3. Przygotowanie produkcji odbywa się dzięki programom CAD/CAM, 
np. z firmy VISI.

Fot. 4. Skanowanie modelu, sprawdzanie wykonania, własne laboratorium 
oferuje ITA z Poznania.
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www.epla.pl

W tym samym czasie

Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy

21-24. 09. 2015,POZNAŃ

W terminie zgłoszeń do 19.06.2015

obowiązują preferencyjne ceny

MANAGER DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Agnieszka Fornalkiewicz

e-mail: agnieszka.fornalkiewicz@mtp.pl
tel. +48 691 03 0473

OBSŁUGA WYSTAWCÓW
Jolanta Dudziewicz-Radzka

e-mail: jolanta.dudziewicz@mtp.pl
tel.+48 61 869 2287

DYREKTOR PROJEKTU 
Joanna Mizerska

e-mail:  joanna.mizerska@mtp.pl
tel. +48 61 869 2384



TRENS czy ekspozycja grupowa producentów obrabiarek z Bułgarii na 
stoisku firmy BULMACH.

Na targach STOM-BLECH pojawili się licznie producenci maszyn 
do obróbki blach oferujące najwyższej klasy urządzenia, m.in. TRUMPF,  
ABH, BLM, ADIGE, POLTEKNIK, BAYKAL, ERMAKSAN, APOLLO,  
MITSUBISHI, KASTO, BOSCHERT, ADIRA, PRIMA POWER, POL-SVER, CNC-
PROJEKT, AMOB, MVD INAN, SICMI, EHT, TFM.

W ramach szeroko rozumianego sektora poświęconego technologii 
cięcia – CUTTING (STOM-LASER) można było zobaczyć wiodących 
producentów maszyn, m.in.: BOMAR, PILOUS, COSEN, MEGURO.  
W ofercie nie zabrakło również urządzeń do cięcia laserowego 
czy plazmowego, m.in. na stoiskach firm TRUMPF, H&S, MAZAK 
Laser Europe, AMADA, ECKERT AS, POLTEKNIK, STIGAL, AJAN 
ELEKTRONIK, POWER-TECH, BYSTRONIC, METAL TECHNIKA, 
LaserTec czy HYPERTHERM. Licznie reprezentowana została branża 
poświęcona technologii szlifowania – GRINDING. Wśród maszyn 
i urządzeń swoją ofertę przedstawiły m.in. firmy takie jak: KLINGSPOR, 
STARYS, KBM, czy Fabryka Narzędzi GLOB.

Targi SPAWALNICTWO to wystawa, która już od wielu lat cieszy się 
ogromnym uznaniem uczestników. Podkreślają oni nie tylko jej potencjał, 
ale także dużą frekwencję branżowych zwiedzających. W ofercie targów 
znalazły się m.in. maszyny, urządzenia i akcesoria spawalnicze, nie  
zabrakło również przemysłowych robotów spawalniczych. Wśród 
pojawili się, m.in.: SPAW-TECH, SAP-WELD, HYPERTHERM, TECHNIKA 
SPAWALNICZA czy CENTRO-SPAW.

Ciekawe rozwiązania dotyczące technologii oczyszczania powietrza 
prezentowane były na stoisku firmy KLIMAWENT i niemieckiej firmie 
KEMPER. 

Z roku na rok coraz większym zainteresowaniem cieszą się 
targi WirtoProcesy i towarzyszące im Dni Druku 3D. Wśród firm 
zajmujących się wirtualizacją procesów produkcji, skanowaniem 
czy profesjonalnym prototypowaniem znalazły się m.in.: PREMIUM 
SOLUTIONS, 3D MASTER, ZWCAD Software, ARTEC, EXACT, KARCZ,  
MAR-TOOLS, INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII 
WYTWARZANIA czy PROSOLUTIONS.

Tradycyjnie już wystawie towarzyszyły (w tym roku po raz piąty) 
Dni Druku 3D organizowane przez FabLab Kielce. Z uwagi na 
ogromne zainteresowanie odbiorców, tegoroczna edycja święta  
druku 3D trwała dwa dni, a uczestniczyło w nich ponad 50 firm, które 
prezentowały ponad 100 drukarek 3D, od typowo amatorskich do bardzo 
profesjonalnych wykorzystujących do druku kompozyty metali. Wydarzenie 
to, uznawane jest za największą tego typu imprezę w Polsce i co roku  
na rok gromadzi coraz więcej firm. Do grona wystawców należą,  
m.in. P.A. NOVA, AUTODESK, DATACOMP, KREATOR, czy SOLVEERE.

Dużym zainteresowaniem uczestników targów cieszyły się seminaria, 
których tegoroczna edycja, upłynęła pod znakiem laserów. W ramach tzw. 
„Laser Days”, goście wystawy mogli wziąć udział w: spotkaniu branżowym 
pt. „Laserowe technologie obróbki – problemy i rozwiązania” 
organizowanym przez wydawnictwo ELAMED, seminarium „Technologie 
obróbki laserowej” organizowanym przez Centrum Laserowych 
Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk 
i oraz seminarium poświęconemu zagadnieniom spajania: „Wybrane 
zagadnienia współczesnej inżynierii spajania” organizowanej przez 
Politechnikę Warszawską Wydział Inżynierii Produkcji, Zakład Inżynierii 
Spajania

Podczas przemysłowej wiosny, nie mogło zabraknąć spotkań 
Match & Meet matchmaking-owych (B2B).  Była to kolejna – już 
trzecia edycja – spotkań organizowanych przez Staropolską Izbę 
Przemysłowo-Handlową, organizatora kilkadziesiąt spotkań dla firm 
polskich i zagranicznych. Ocena tych spotkań jest bardzo wysoka,  
a duże zainteresowanie zaowocowało nawiązaniem kolejnych kontaktów 
handlowych wśród jej uczestników.

Zapraszamy na kolejną edycję Przemysłowej Wiosny w Targach 
Kielce –która odbędzie się od 9 do 11 marca 2016.

Fot. 5. RENISHAW to potentat działający w wielu dziedzinach, najbardziej 
kojarzony z sondami pomiarowymi.

Fot. 6. Badanie projektorem pomiarowym jak wielki jest grosz na stoisku 
PowerTech s.c. z Andrychowa.

Fot. 7. Stoiska Dni Druku 3D, przyciągały ilością tanich rozwiązań drukarek 
i fantazyjnymi elementami, trudnymi do wykonania w innej technologii.
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PLASTPOL to jedna z najlepszych biznesowych 
imprez sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych 
w Europie. W maju w Targach Kielce kilkuset 
wystawców z ponad 30 krajów z całego świata 
zaprezentuje nowości technologiczne. 

Na wystawie obecni są co roku przedstawiciele wszystkich grup 
branży, a zatem dystrybutorzy, firmy tworzywowe czy producenci 
maszyn z ponad 30 krajów z całego świata. Międzynarodowe Targi 
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy odwiedza ponad 17 tysięcy 
specjalistów.

Na tle rynku europejskiego polskie firmy z branży przetwórstwa 
tworzyw sztucznych prezentują się wyjątkowo dobrze. Według 
danych Stowarzyszenia PlasticsEurope zapotrzebowanie na tworzywa  
w 2014 roku wzrosło w porównaniu z rokiem poprzednim o ponad 3%  
i przekroczyło 2,9 mln ton. Ta wielkość stanowi ok. 6,3% zużycia 
tworzyw w Europie i stawia Polskę na szóstym miejscu po Niemczech, 
Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Także zatem i z tego 
powodu z roku na rok powierzchnia targów PLASTPOL staje się coraz 
większa. Na stoiskach od 26 do 29 maja 2015 roku prezentowane 
będą maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw, formy  

i narzędzia wykorzystywane w branży, tworzywa sztuczne, komponenty, 
technologie recyklingu oraz zastosowania systemów informatycznych 
w przetwórstwie tworzyw, rozwiązania technologiczne oraz gotowe 
produkty. Można będzie obejrzeć całe linie technologiczne i proces 
przetwórczy produktów. Spotkaniom targowym towarzyszyć będzie 
bogaty program konferencji i seminariów. 

Występ targowy i prezentacja innowacyjnych produktów to 
również szansa na to by zostać jednym z laureatów podczas uroczystej 
gali PlatinumPlast. To wtedy niezależne jury złożone z najlepszych 
specjalistów branży przetwórstwa tworzyw sztucznych honoruje  
złotymi medalami Targów Kielce najlepsze ich zdaniem oferty 
wystawców.

Na targach w 2015 roku już po raz szósty odbędzie się finał  
konkursu Omniplast. To już szósta edycja tego wydarzenia, którego 
celem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej tworzyw sztucznych  
i technologii ich przetwórstwa. Na zwycięzców czekają bardzo  
atrakcyjne nagrody. Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca 
mogą liczyć na duże rabaty na usługi Targów Kielce w trakcie  
XX Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 
PLASTPOL 2016 w Kielcach. Zapraszamy!

www.targikielce.pl

PLASTPOL – targowy czempion 



20. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów

EUROTOOL®

7. Międzynarodowe Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach

BLACH-TECH-EXPO

Salon Automatyki i Robotyki
Salon Kooperacji Przemysłowej

Salon Technologii CAx

www.eurotool.krakow.pl
www.blachtech.pl

13-15 października 2015

kilkaset maszyn prezentowanych 
w cyklu produkcyjnym 

najnowsze systemy prototypowania
największe spotkanie

podwykonawców w Polsce 
automatyzacja produkcji

i nowinki ze świata robotyki

www.targi.krakow.pl www.expo.krakow.pl

Biuro:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.

tel. +4812 6445932, 6448165
Tereny targowe:

EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
biuro@targi.krakow.pl
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Najnowsze technologie, produkty, i usługi, oferta wystawców  
z kilkudziesięciu krajów, pokazy na żywo, maszyny w ruchu,  
konferencje i warsztaty – to wszystko czeka na gości targów ITM Polska, 
które odbędą się w Poznaniu w dniach 9-12 czerwca 2015. 
Liderzy zapowiadają udział

Innowacje-Technologie-Maszyny to największe i najważniejsze  
w Europie Środkowej i Wschodniej wydarzenie kompleksowo prezentujące 
ofertę polskiego i światowego przemysłu oraz nowoczesną myśl 
inżynieryjną. To także czas spotkań biznesowych, często wieńczonych 
podpisanymi kontraktami lub realną szansą współpracy w przyszłości.  
Jest to także swoisty czujnik nastrojów i sytuacji, w jakiej znajduje 
się branża, dzięki czemu wydarzenie to pomaga przedsiębiorcom  
w planowaniu optymalnej strategii rynkowej oraz w podejmowaniu 
ważnych decyzji zakupowych i inwestycjach w najnowsze rozwiązania 
techniczne. 

Podczas tegorocznej ekspozycji utrzymany zostanie przejrzysty 
podział na salony: MACH-TOOL, HAPE, METALFORUM, SURFEX,  
WELDING, Nauka dla Gospodarki oraz organizowany w cyklu dwuletnim 
Salon BHP. W tym samym czasie odbędą się także Targi Kooperacji 
Przemysłowej Subcontracting oraz towarzyszące im spotkania 
matchmakingowe, Subcontracting ITM Meetings.

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli liderzy branży, między innymi: 
ABH, ABPLANALP, AVIA, BOSCHERT, BYSTRONIC, CARL ZEISS, DEMATEC,  
DMG/MORI SEIKI, FANUC, GF, HEXAGON METROLOGY, HTM, LVD, 
MITUTOYO, POL-SVER, PRIMA POWER, SANDVIK, SCHUNK INTEC,  
SECO/WARWICK, TRUMPF, YAMAZAKI MAZAK i wielu innych. 
Nie tylko oferta wystawców

Ekspozycji tradycyjnie towarzyszyć będą konferencje, seminaria  

i pokazy na żywo przygotowane wspólnie z branżowymi organizacjami  
i redakcjami.

XIII Forum Inżynierskie - innowacyjna technika w medycynie 
(organizatorzy: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, 
MTP). 

Konferencja „Aluminium 2015. Biznes Trendy Technologie” 
(organizator: wydawca magazynu „Nowa Stal”).

Seminarium „Stal Nierdzewna w Konstrukcjach Stalowych” 
(organizator: Stowarzyszenie Stal Nierdzewna).

Seminarium „Tradycyjne oraz innowacyjne obróbki 
powierzchniowe a konstytuowane właściwości warstw  
wierzchnich części maszyn” (organizator: Instytut Mechaniki 
Precyzyjnej). 

Poligon Umiejętności (organizatorzy: Redakcja magazynu 
„Lakiernictwo Przemysłowe”, MTP).

Warsztaty projektowania dla profesjonalistów (organizator: 
firma Procad).
Rozwój i innowacje

Udział w targach ITM Polska sprawia, że gromadzenie informacji  
o najnowszych rozwiązaniach i produktach, które mogą przyczynić się 
do optymalizacji produkcji i redukcji kosztów, a na co dzień rozsiane są 
po całym świecie (tak jak po całym świecie rozsiani są ich dostawcy),  
nie musi zajmować wiele czasu. Ci, którzy są stałymi gośćmi  
poznańskiego wydarzenia mogą obserwować, jak z roku na rok 
zmieniają się technologie, w jakim tempie przybywa nowych rozwiązań 
i o ile kolejnych kroków posunęła się gospodarka na swojej drodze 
technologicznego postępu oraz jak wpływa to na pozycję rynkową ich 
firmy. 

Na stronie internetowej www.mtp24.pl uruchomiona została sprzedaż biletów on-line. Są one tańszą i wygodniejszą formą 
zagwarantowania sobie wstępu na ekspozycję, zapraszamy więc do planowania udziału w targach ITM Polska już dziś. 

ITM Polska 2015 
Miernik technologicznego postępu
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Normalia - nie taki trudny wybór
Druga edycja numeru Forum Narzędziowego OBERON w tym roku 

dedykowana jest targom Plastpol w Kielcach. Plastpol to Międzynarodowe 
Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy, dlatego też raport 
dotyczący normaliów do form i tłoczników jest tutaj jak najbardzie na 
miejscu. Przygotowując podobne raporty, staramy się naszym czytelnikom 
pomóc w dokonaniu właściwego wyboru. Tym razem prezentuejmy 
europejskich dostawców normaliów. 

O względy polskich wytwórców narzędzi starają się już wszyscy 
najważniejsi europejscy dostawcy normaliów - jako ostatnia, kilka lat 
temu, dołączyła hiszpańska firma rodzinna Bru y Rubio, od tego czasu 
intensywnie i z sukcesami nadrabiająca zaległości.

Duża ilość producentów obecnych na rynku może w pierwszej chwili 
sprawiać wrażenie, iż wybór nie jest łatwy. Jest to jednak mylne wrażenie 
– obowiązująca w wiodących firmach normalizacja powoduje, iż elementy 
produkowane przez różne firmy są ze sobą w pełni kompatybilne i zamienne. 
Dzięki temu rynek normaliów jest rynkiem idealnie konkurencyjnym  
i producenci narzędzi mają sytuację mocno ułatwioną. Narzędzie może 
zostać zaprojektowane przy użyciu elementów jednej firmy, po czym jego 
wytwórca może w momencie rozpoczynania prac wybrać innego dostawcę 
elementów niż początkowo przewidywał – po prostu tego, który w danym 
momencie zagwarantuje lepszą cenę i krótszy termin dostawy. Jakości nie 
należy się obawiać – w sytuacji tak silnej konkurencji rynek samoczynnie 
eliminuje firmy, które nie są w stanie utrzymać odpowiedniego jej poziomu.

Tabela zamieszczona na następnych stronach pokazuje co obecnie  
oferuje rynek w Polsce, a zdjęcia poniżej, co można było zobaczyć na 
targach PLASTPOL.

Fot. 1. Normalia Bru y Rubio

Fot. 3. Płyty na stoisku Pedrotti

Fot. 2. Normalia na stoisku RAF

Fot. 4. Normalia na stoisku FCPK
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Normalia do form i tłoczników

Nazwa Adres producenta Osoba do kontaktu/telefon E-mail Strona www

NORMALIA DO FORM I TŁOCZNIKÓW
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BÜTTNER & Co. FORMAUFBAUTEN UND 
CNC SONDERBEARBEITUNGEN GmbH *

H-7500 Nagyatád, Taranyi út, 
Ipartelep, Węgry

00 36 82 553 970
00 36 82 553 971

buttner@hu.inter.net,  
cad@buttner.hu www.buttner.hu X X X X X X X X X X X X X X X X X

Bru y Rubio S.L. C/Huelva 19, 03440 IBI 
(ALICANTE) Hiszpania

Wojciech Zasadziński
603 762 276 wojciech.zasadzinski@bruyrubio.com www.bruyrubio.com X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

C-FORM Sp.z o.o ul. Zamkowa 9, 
58-530 Kowary

Katarzyna Walczak, 
885 377 777 k.walczak@cform.pl - X X X X X X X X X X X X X X X

D-M-E * Industriepak Noord G1, 
2800 Mechelen, Belgia - dme_polska@dmeeu.com www.eoc.de X X X X X X X X X X X X X X X X X

Zakład Technologiczny ELWIK 
Maksym Kępa

ul. Jakobinów 35, 
02-240 Warszawa

Barbara Kępa, 
607 445 760 elwik@elwik.com www.elwik.com X X

FCPK Bytów ul. Lęborska 26,
77-100 Bytów

Grzegorz Kosznik 
59 822 97 20 sales@fcpk.pl www.fcpk.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X

FIBRO GmbH Postfach 1120
DE-74851 Hassmersheim

Michał Gadomski 609 987 247; Piotr Kaszuba 
609 987 285; Marcin Piętka 605 987 284

m.gadomski@fibro.de,
p.kaszuba@fibro.de, m.pietka@fibro.de www.fibro.de/pl X X X X X X X X X X X X

HASCO Hasenclever GmbH + Co KG Römerweg 4, 
58513 Lüdenscheid Niemcy

Aleksandra Marchewicz 
52 325 47 11 order.pl@hasco.com www.hasco.com X X X X X X X X X X X X X X X X

HP Systems Polsa Sp. zo.o. al. J. Piłsudzkiego 119, 
05-270 Marki

Tomasz Lorenc,  
22 614 34 11 hps@hps-polska.pl www.hps-polska.pl X X X X X X X X X X X X X X

INMET-BTH Roemheld-Hilma ul. Jasna 1-5,
43-190 Mikołów

Artur Łukowski  
32 793 93 46, 32 738 49 49 biuro@inmetbth.pl www.inmetbth.pl X X X

A. Marciniak OT Sp. z o.o. ul. Krasickiego 62A, 
05-500 Nowa Iwiczna

Mariola Grąbczewska,  
22 736 5757 biuro@marciniak.pl www.marciniak.pl X X X X X X

MEF-TECH Sp. C. ul. Villardczyków 8 m 61, 
02-793 Warszawa

Tadeusz Olszowski,  
22 446 76 13 biuro@meftech.com.pl www.meftech.com.pl X X X X X X X X X

Metalimpex Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 55, 
43-100 Tychy

Tomasz Zientek,  
32 780 19 80 info@metalimpex.pl www.metalimpex.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Meusburger Georg GmbH & Co KG Wolfurt, Austria Grzegorz Dytko 
+48 694 86 49 80 g.dytko@meusburger.com www.meusburger.com X X X X X X X X X X X X X X X X

PEDROTTI* 25085 Gavardo (BS), 
Włochy +39 0365 330 111 vendite@pedrotti.it www.pedrotti.it X X X X X X X X X X X X X X X X X

PPHU Trans-West GmbH Sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 20, 
63-000 Środa Wielkopolska

Michał Sikorski,  
61 285 26 63 biuro@transwest.pl www.transwest.pl X X X X X X X X

RAF Sp. J. Rafał & Janusz Śliwarski ul. Barska 70, 
43-300 Bielsko-Biała

Dominik Niesty,  
33 827 16 02

sales@raf.com.pl
raf@raf.com.pl www.raf.com.pl X X X X X X X X X X X

PPHU Trans-West GmbH Sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 20, 
63-000 Środa Wielkopolska

Michał Sikorski 
61 285 26 63 biuro@transwest.pl www.transwest.pl X X X X X X X X

WADIM PLAST Narojek SP. J. ul. Graniczna 10, Reguły
05-816 Michałowice

Mariusz Pucek 
22 723 38 12 wew. 31 mariusz.pucek@wadim.com.pl www.wadim.com.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X

* dane zaczerpnięte ze strony internetowej i katalogów firm.
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NORMALIA DO FORM I TŁOCZNIKÓW
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BÜTTNER & Co. FORMAUFBAUTEN UND 
CNC SONDERBEARBEITUNGEN GmbH *

H-7500 Nagyatád, Taranyi út, 
Ipartelep, Węgry

00 36 82 553 970
00 36 82 553 971

buttner@hu.inter.net,  
cad@buttner.hu www.buttner.hu X X X X X X X X X X X X X X X X X

Bru y Rubio S.L. C/Huelva 19, 03440 IBI 
(ALICANTE) Hiszpania

Wojciech Zasadziński
603 762 276 wojciech.zasadzinski@bruyrubio.com www.bruyrubio.com X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

C-FORM Sp.z o.o ul. Zamkowa 9, 
58-530 Kowary

Katarzyna Walczak, 
885 377 777 k.walczak@cform.pl - X X X X X X X X X X X X X X X

D-M-E * Industriepak Noord G1, 
2800 Mechelen, Belgia - dme_polska@dmeeu.com www.eoc.de X X X X X X X X X X X X X X X X X

Zakład Technologiczny ELWIK 
Maksym Kępa

ul. Jakobinów 35, 
02-240 Warszawa

Barbara Kępa, 
607 445 760 elwik@elwik.com www.elwik.com X X

FCPK Bytów ul. Lęborska 26,
77-100 Bytów

Grzegorz Kosznik 
59 822 97 20 sales@fcpk.pl www.fcpk.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X

FIBRO GmbH Postfach 1120
DE-74851 Hassmersheim

Michał Gadomski 609 987 247; Piotr Kaszuba 
609 987 285; Marcin Piętka 605 987 284

m.gadomski@fibro.de,
p.kaszuba@fibro.de, m.pietka@fibro.de www.fibro.de/pl X X X X X X X X X X X X

HASCO Hasenclever GmbH + Co KG Römerweg 4, 
58513 Lüdenscheid Niemcy

Aleksandra Marchewicz 
52 325 47 11 order.pl@hasco.com www.hasco.com X X X X X X X X X X X X X X X X

HP Systems Polsa Sp. zo.o. al. J. Piłsudzkiego 119, 
05-270 Marki

Tomasz Lorenc,  
22 614 34 11 hps@hps-polska.pl www.hps-polska.pl X X X X X X X X X X X X X X

INMET-BTH Roemheld-Hilma ul. Jasna 1-5,
43-190 Mikołów

Artur Łukowski  
32 793 93 46, 32 738 49 49 biuro@inmetbth.pl www.inmetbth.pl X X X

A. Marciniak OT Sp. z o.o. ul. Krasickiego 62A, 
05-500 Nowa Iwiczna

Mariola Grąbczewska,  
22 736 5757 biuro@marciniak.pl www.marciniak.pl X X X X X X

MEF-TECH Sp. C. ul. Villardczyków 8 m 61, 
02-793 Warszawa

Tadeusz Olszowski,  
22 446 76 13 biuro@meftech.com.pl www.meftech.com.pl X X X X X X X X X

Metalimpex Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 55, 
43-100 Tychy

Tomasz Zientek,  
32 780 19 80 info@metalimpex.pl www.metalimpex.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Meusburger Georg GmbH & Co KG Wolfurt, Austria Grzegorz Dytko 
+48 694 86 49 80 g.dytko@meusburger.com www.meusburger.com X X X X X X X X X X X X X X X X

PEDROTTI* 25085 Gavardo (BS), 
Włochy +39 0365 330 111 vendite@pedrotti.it www.pedrotti.it X X X X X X X X X X X X X X X X X

PPHU Trans-West GmbH Sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 20, 
63-000 Środa Wielkopolska

Michał Sikorski,  
61 285 26 63 biuro@transwest.pl www.transwest.pl X X X X X X X X

RAF Sp. J. Rafał & Janusz Śliwarski ul. Barska 70, 
43-300 Bielsko-Biała

Dominik Niesty,  
33 827 16 02

sales@raf.com.pl
raf@raf.com.pl www.raf.com.pl X X X X X X X X X X X

PPHU Trans-West GmbH Sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 20, 
63-000 Środa Wielkopolska

Michał Sikorski 
61 285 26 63 biuro@transwest.pl www.transwest.pl X X X X X X X X

WADIM PLAST Narojek SP. J. ul. Graniczna 10, Reguły
05-816 Michałowice

Mariusz Pucek 
22 723 38 12 wew. 31 mariusz.pucek@wadim.com.pl www.wadim.com.pl X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Dzięki standaryzacji 
zawsze o krok przed konkurencją!

Standard parts for tool and mould making

Zalety elementów znormalizowanych Meusburgera

» Ograniczenie kosztów produkcji

» Krótszy czas realizacji

» Dane 2D i 3D CAD dla wszystkich części

» Dostawa z magazynu w ciągu 24/72 godzin

» Wysoka jakość produktów

Fot. 2. Zoptymalizowane procesy produkcyjne Meusburgera

Elementy standardowe Meusburgera pozwalają na optymalizację całego procesu produkcji. Konsekwentne wprowadzanie 
procesu standaryzacji pozwala uzyskać znaczny potencjał w obszarze oszczędności kosztów. Elementy znormalizowane 
Meusburgera powstają z odprężonego cieplnie materiału i tym samym stanowią niezawodną podstawę dla konstrukcji form  
i narzędzi o wysokiej jakości.

Fot. 1. Meusburger Georg GmbH & Co KG -Wolfurt, Austria
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Korzyści odprężania cieplnego

» Możliwość dalszej obróbki bez ryzyka  
wypaczeń

» Krótszy czas obróbki dzięki mniejszemu  
naddatkowi wymiarowemu

» Sprawdzona wydłużona trwałość narzędzia

» Zmniejszenie ryzyka wystąpienia rys podczas  
dalszej obróbki cieplnej

» Zalety w automatyce, w szczególności  
w zakresie użycia systemów zaciskowych 

Fot. 4. Odprężone cieplnie normalia to standard Meusburgera

* Materiał zdjęciowy: Meusburger Georg GmbH & Co KG.

Elementy znormalizowane Meusburgera to podstawa 
optymalizacji produkcji

Fot. 3. Normalia Meusburgera jako podstawa ekonomicznej produkcji

W nowoczesnej budowie narzędzi i form elementy 
znormalizowane nabierają coraz większego znaczenia. Wykorzystanie 
normalii w procesie projektowania, konstruowania i produkcji form 

i narzędzi ma wiele zalet. Produkty są coraz bardziej złożone, co 
powoduje, że formy wtryskowe i tłoczniki muszą spełniać coraz 
większe wymagania. Bardzo krótkie terminy dla nowych projektów 
to jeden z powodów zastosowania elementów standardowych, 
ponieważ stanowi to gwarancję oszczędności zarówno czasu, jak  
i kosztów.

Odprężanie cieplne materiału
Podczas produkcji stalowych płyt i zastosowania różnego typu 

procesów ich obróbki, mogą powstawać napięcia wewnętrzne 
materiału, np. poprzez nierównomierne działanie temperatur.

W Meusburgerze wszystkie stalowe płyty po kontroli wstępnej, 
poddawane są odprężaniu cieplnemu w temperaturze 580°C 
przez 24 godziny w jednym z trzech przeznaczonych do tego celu 
pieców. Wydajność procesu odprężania wynosi 240 ton dziennie. 
Dzięki odprężaniu cieplnemu redukowane są wszelkie naprężenia 
wewnętrzne stali, bez zasadniczej zmiany jej struktury czy 
wytrzymałości. Wpływa to bardzo korzystnie na dalszy proces obróbki 

materiału. Napięcia wewnętrzne 
materiału ujawniają się podczas 
np. cięcia lub frezowania  
w postaci różnego typu 
wypaczeń. Istotą odprężania 
cieplnego jest powolne i regularne 
podgrzewanie płyt, a następnie 
utrzymywanie stałej temperatury 
przez 6 godzin. Daje to gwarancję 
całkowitego odprężenia także 
bardzo grubych płyt. Jeszcze 
ważniejsze jest powolne  
i równomierne chłodzenie 

materiału, trwające 14 godzin, które w dalszym ciągu odbywa 
się w piecu. Płyty ulegają studzeniu w tempie 35°C na godzinę.  
Zbyt szybkie studzenie może spowodować ponowne powstanie  
napięć wewnętrznych, a nawet pęknięć w materiale. 

Na wykresie przedstawiono proces odprężania w obróbce cieplnej



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

Wyprzedaż
mocowań 

dla drążarek 
drutowych

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



Renishaw Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, Polska

T +48 22 577 11 80 F +48 22 577 11 81 E poland@renishaw.com 

www.renishaw.pl

Dzisiaj projekt…
...jutro produkt !

Wykorzystaj potencjał wytwarzania przyrostowego

Stapianie Laserowe proszków metalowych Renishaw to pionierski proces wytwarzania przyrostowego 
w pełni gęstych, nieporowatych, metalowych elementów przy wykorzystaniu bezpośrednio modelu  
3D CAD.

Zastosuj system Stapiania Laserowego i zredukuj czas wytwarzania, koszty oprzyrządowania oraz 
zminimalizuj ilość odpadów.

Oferujemy również maszyny do odlewania próżniowego.

www.renishaw.pl/additive

Zapraszamy do  

odwiedzenia naszego 

stoiska na targach 

PLASTPOL  

26 - 29 maj 2015

Renishaw Additive Advert_A4 205 x 290 mm_PL_27.03.15.indd   1 3/27/2015   8:22:14 AM
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Kolejny raz mamy przyjemność przedstawić państwu nasz raport dotyczący wtryskarek i ich tak 
producentów, jak dystrybutorów na rynku polskim. Znaleźć tu można maszyny większe i mniejsze, 
choć rozmiar nie determinuje ich możliwości produkcyjnych. Wbrew pozorom „duży” nie zawsze 
„może więcej”…

Jak natomiast ma się to do sytuacji w przemyśle? Jak potrzeby przeciętnego Kowalskiego 
determinują kierunki rozwoju różnych dziedzin gospodarki, w tym przetwórstwa tworzyw  
sztucznych? Głównym wyznacznikiem trendów są coraz większe potrzeby telekomunikacyjne 
użytkowników. Niegdyś (jakieś 15 lat temu), kiedy rozwijał się przemysł telefonii komórkowej, 
producenci prześcigali się w wymyślaniu coraz mniejszych telefonów. Miały one spełniać bez 
problemu wszystkie wygórowane (jak na tamte lata) oczekiwania konsumenta. Pamiętam, kiedy 
sama byłam dumną posiadaczką telefonu, który w założeniu miał mnie jedynie połączyć z rodzicami 
w celu zakomunikowania, gdzie się aktualnie znajduję. Był to, zasługujący już wówczas na miano 
„przedpotopowego”, model Sony Ericssona. Mieścił się spokojnie w całej mojej dłoni, ale działał, jak 
powinien. W tym czasie natomiast Nokia wprowadziła swój zgrabny i niewielki model 8210. Pamiętam 
ten model przez porównanie mojego telefonu z urządzeniem koleżanki. Nie mogłam się nadziwić, 
że jest mniejszy, a przy tym oferuje zdecydowanie więcej możliwości. Pamiętam również, jak na  
zajęciach technicznych rozmawialiśmy na temat rozwoju techniki. Spekulowaliśmy, że w przeciągu 
10 lat telefony komórkowe będą rozmiaru chipa, który będzie wszczepiany w palec. Myliliśmy 
się bardzo. Jak się okazuje telefony, tu smartfony, są coraz większe po to, aby odbiorca mógł  
wykonywać o wiele więcej działań, nie tracąc wówczas czasu na przełączanie się na inne urządzenia. 
Co zaś z miniaturyzacją? Postępuje nadal przy projektowaniu soczewek aparatów w tychże oraz 
procesorów.

Należy jednak zaznaczyć, że mowa nie tylko o rynku telekomunikacyjnym. Zapotrzebowanie na 
elementy o niewielkich gabarytach występuje choćby w przypadku takich produktów, jak minimalnie 
inwazyjne narzędzia chirurgiczne, np.: endoskopowe, czy też diagnostyczne. Rynek, a właściwie 
potrzeby konsumentów, wskazały oraz wymogły kierunki działań. Jednak ktoś odpowiada za  
techniczne wykonanie obudów, soczewek i innych elementów – firmy je produkujące. Paradoks  
polega na tym, że i oni potrzebują maszyn, które będą w stanie wytworzyć wcześniej wspomniane 
elementy. To wyzwanie podjęli producenci wtryskarek. Ich inżynierom udało się zaprojektować  
i wykonać zarówno maszyny olbrzymie, jak i niewielkich rozmiarów. Owe zróżnicowanie jest 
ściśle skorelowane z gabarytami detali, produkowanymi przez te maszyny. W przypadku małych  
wtryskarek, wytworzyć mały element to jedno. Wyzwaniem jest natomiast wykonanie detalu 
efektywnie i precyzyjnie, zachowując jednocześnie wielokrotność powtórzeń. Mikrowtryskarki nie 
dostają na tym polu żadnej taryfy ulgowej. Urządzenia te muszą mieć zdolność do produkowania 
nawet miliona części z precyzją nieporównywalnie wyższą od swych większych „koleżanek”.  
Nie każde zastosowanie wymaga mikroskopijnych części, ale często pośród większych zleceń  
zdarza się projekt wtrysku wymagającego rygorystycznego zachowania geometrii i tolerancji. Na 
przykład część długa raptem na dwa centymetry może posiadać grubą na 0,1 mm ściankę, oraz  
0,2 mm otwory rozmieszczone z 3 mikronową precyzją. Skrajność? Technologie odpowiedzialne 
za wtrysk mikroczęści osiągają te parametry bez problemu zachowując jednocześnie pełną  
powtarzalność wykonywanych części. Outsourcing tego typu detali nie wchodzi w grę, ze względu  
na specyfikę produkcji (medycyna, łączność, militaria).

Co z kolei z naprawdę dużymi maszynami? Obecnie producentem największej wtryskarki na  
świecie od 2008 roku jest firma Engel, pozostająca do tej pory niepobitym rekordzistą jeśli chodzi  
o produkcję maszyny gigantycznych rozmiarów. Największa wtryskarka świata liczy sobie 25 
metrów długości i waży 585 ton (przy czym może pracować z formą ważącą nawet, bagatela, 160 
ton). Siła zacisku formy natomiast wynosi 55000 kN. By zachować odpowiednią stabilność procesu,  
całe urządzenie zostało osadzone 2 metry wgłąb posadzki. Wtryskarka została wykonana na specjalne 
zamówienie firmy GRAF produkującej zbiorniki mogące pomieścić 6500 litrów. 

Tak na ogół przebiega proces produkcji wtryskarek unikalnych. Zarówno te mikroskopijne, jak  
i gigantyczne projektuje się i konstruuje jednostkowo, w wyniku specjalnego zamówienia klienta  
ze ścisłym uwzględnieniem specyfiki działalności oraz, nierzadko, projektu.

W poniższym raporcie przedstawiliśmy średnie wielkości wtryskarek, jako przykład dywersyfikacji 
potrzeb klienta. Dziękujemy bardzo firmom, które zdecydowały się wziąć w nim udział. Mamy  
nadzieję, iż w kolejnej edycji zestawienie będzie prezentowało maszyny jeszcze większej liczby 
producentów. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Joanna Metryka-Moryc

        Wtryskarki, większe i mniejsze...



F
N

NUMER 02 (71) 2015 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

27

Wtryskarki - raport

PRODUCENT JON WAI TEDERIC

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Brandpol AT Firma Łysakowski

MODEL Jednostka/
miary/opis

JW150SES D160

TYP ŚLIMAKA Mały Duży Mały Duży

Waga maszyny tony 5,6 5,6 4,8 4,8

Powierzchnia podłoża mm x mm 5085x1400 5085x1400 4900x1810 4900x1810

Gabaryty maszyny mm x mm 5080x1320x1790 5080x1320x1790 4900x1400x1900 4900x1400x1900

Pojemność zbiornika litry 350 350 350 350

Moc grzania Kw 9,68 9,68 10,9 10,9

Silnik elektryczny kw/hp 22/30 20/30 15/20 15/20

Średnica ślimaka mm  42 50 42 50

L/D ślimaka - 21,5 18 21,4 18

Ciśnienie wtrysku kg/cm3 2318 1635 2128 1502

Objętość wtrysku cm3 277 392 287 406

Waga wtrysku g 244 347 261 370

Strumień wtrysku cm3/sek. 144 204 131,6 186,5

Prędkość wtrysku mm/sek. 104 104 104 104

Skok wtrysku mm 200 200 207 207

Obroty ślimaka rpm 0-196 0-196 212 212

Skok dyszy mm 345 345 325 325

Siła docisku dyszy tony 4,6 4,6 4,2 4,2

Zdolność plastyfikacji kg/hr 67 111 62 102

Ilość stref grzania strefy 4 4 4 4

Siła zamykania tony 150 150 160 160

Skok zamykania mm 400 400 480 480

Odległość między kolumnami mm 430x430 430x430 470x470 470x470

Min. grubość formy mm 150 150 200 200

Wielkość otwarcia formy mm 550-850 550-850 680-1010 680-1010

Wysokość formy mm 450 450 530 530

Wymiary stołu mm 650x650 650x650 700x700 700x700

Skok wypychacza mm 110 110 150 150

Siła wypychacza tony 4,6 4,6 3,4 3,4

Siła otwarcia tony 15 15 16 16

ADRES 04-846 Warszawa, ul. Agrestowa 16 20-281 Lublin, ul. W. Jagiełły 20/62

OSOBA DO KONTAKTU Tomasz Andrzejczak Tomasz Domański

TEL./FAX 604 287 469 798 120 605

WWW/E-MAIL ta@brandpol.com td@firmalysakowski.com
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Wtryskarki - raport
PRODUCENT LIGUANG Asian Plastic Machinery Co., Ltd

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE B & K KM-SYSTEM Jelenia Góra

MODEL Jednostka/
miary/opis

FL SM250 TSV SM1400V

TYP ŚLIMAKA Mały Duży Mały Duży

Waga maszyny tony 50 2000 3,2 78,5

Powierzchnia podłoża mm x mm 3965x1200x1693 17250x4000x3250 4000x1200 14500x2900

Gabaryty maszyny mm x mm 3965x1200x1693 17250x4000x3250 4000x1500 14500x2800

Pojemność zbiornika litry 190 2800 185,0 2200,0

Moc grzania Kw 2,3 118.65 6,1 64,1

Silnik elektryczny kw/hp 7,5 157 11,0 15*6+11*1

Średnica ślimaka mm  18 160 25 130

L/D ślimaka - 22 21 - -

Ciśnienie wtrysku kg/cm3 2840 1600 2645 1860

Objętość wtrysku cm3 18 11495 64 7433

Waga wtrysku g 19 12069 59 6838

Strumień wtrysku cm3/sek. 23,7 1708 83 1062

Prędkość wtrysku mm/sek. 86 85 200 80

Skok wtrysku mm 80 650 130 560

Obroty ślimaka rpm 0 – 300 5 – 110 0-300 0-120

Skok dyszy mm 230 880 - -

Siła docisku dyszy tony 5 24 - -

Zdolność plastyfikacji kg/hr 9,4 756 23,8 582,1

Ilość stref grzania strefy 3 + 1 11 - -

Siła zamykania tony 50 2000 50 1400

Skok zamykania mm 320 1560 250 1350

Odległość między kolumnami mm 360 x 360 1650x1500 320 1400

Min. grubość formy mm 140 780 100 700

Wielkość otwarcia formy mm 320 3120 250 1350

Wysokość formy mm 360 1560 320 1400

Wymiary stołu mm 530 x 500 2400x2250 460*460 2050*2050

Skok wypychacza mm 100 450 80 400

Siła wypychacza tony 2,2 43 2,2 21,5

Siła otwarcia tony - - - -

ADRES 34-300 Żywiec, ul. Wesoła 41 KM-SYSTEM - 58-500 Jelenia Góra 
ul. Spółdzielcza 54, 

OSOBA DO KONTAKTU Dział Handlowy Andrzej Petecki

TEL./FAX 33 862 00 11 739 280 370

WWW/E-MAIL www.bendk.pl, info@bendk.pl www.km-system.pl, 
maszyny@km-system.pl
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Wtryskarki - raport
Borche TOYO-HITACHI BOY (Niemcy)

Plastigo R.P.INJECTION SRL Sp z o.o. 
Oddział W Polsce Wadim Plast

Jednostka/miary/opis BS 200 Standard/BU 1000 SI 100VI BOY XS

Mały Duży Mały Duży Mały Duży

tony 5,9 45 3,8 4 0,4 0,4

mm x mm 5,43x1,63 9,8x3,2 3582x830 3582x830 0,77 0,77

mm x mm 5,43x1,63x1,99 9,8x3,2x3,2 4130x1065x1632 4691,5x1065x1632 1480x520x1380 1480x520x1380

litry 300 1500 Wtryskarka Elektryczna 28 28

Kw 10,4 49 13 35 1,35 1,35

kw/hp 18,5 45x2 - - 3 3

mm  50 105 20 40 12 16

- 21 22 22 22 19,7 14,6

kg/cm2 1795 1662 235,4 156,8 3189 1794

cm3 481 4546 23 201 4,5 8

g 452 4268 - - 4,2 7,8

cm3/sek. 175 624 220 431 19,29 28,93

g/sek. 159 568 700 150 200 200

mm 245 525 72 160 40 40

rpm 0-176 0-93 350 300 340 340

mm 280 600 - - 100 100

tony 3 20 - - 2 2

kg/hr 72,18 313,2 - - 1,98 1,98

strefy 5 7 5 5 2 2

tony 200 1000 100 100 10 10

mm 465 1800 360 360 max 150 max 150

mm 510x510 1250x1025 460x410 460x410 160 (po przekątnej 205)

mm 180 500 150 150 100 (opcja: 50) 100 (opcja: 50)

mm 1015 2300 360 360 - -

mm 180-550 500-1100 450{510} 450{510} - -

mm 750x750 1740x1515 630x580 630x580 321x246 321x246

mm 150 350 100 100 50 50

tony 4,95 21 24,5 24,5 0,84 0,84

tony 200 1000 - - 1,5 1,5

42-202 Częstochowa
ul. Bór 77/81 

58-560 Jelenia Góra, 
ul Mieszka I 13 

05-816 Michałowice
ul. Graniczna 10, Reguły

Paweł Łakomy Andrzej Broncel Piotr Janasik

664 934 019 75 642 24 97 22 723 38 12

p.lakomy@plastigo.pl sales-pl@toyo-europe.pl www.wadim.com.pl,
info@wadim.com.pl



N
F NUMER 02 (71) 2015FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

30

Wtryskarki - raport
PRODUCENT JSW (Japonia) WITTMANN BATTENFELD

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Wadim Plast Battenfeld Polska

MODEL Jednostka/
miary/opis

J350AD-890H J2500AD-15000H
SmartPower 
25/60 Unilog 

B6P

MacroPower 
1600/19000 
Unilog B6P

TYP ŚLIMAKA Mały Duży Mały Duży Mały Duży

Waga maszyny tony 19,3 19,3 200 200 2,5 79

Powierzchnia podłoża mm x mm 13,92 13,92 72,99 72,99 3,3 x 1,25 13,2 x 3,7

Gabaryty maszyny mm x mm x mm 7650x1820x2210 7650x1820x2210 1728x4470x3760 1728x4470x3760 3,3 x 1,25 x 1,9 13,2 x 3,7 x 3,0

Pojemność zbiornika litry - - - - 170 1600

Moc grzania Kw 23,8 23,8 - - 2,9 120

Silnik elektryczny kw/hp serwosilniki serwosilniki serwosilniki serwosilniki 7,5 110+55

Średnica ślimaka mm  58 72 150 160 14 165

L/D ślimaka - 22 18 20 18 20 22

Ciśnienie wtrysku kg/cm2 2375 1539 1866 1641 3000 1320

Objętość wtrysku cm3 687 1059 14579 16588 13,9 14433

Waga wtrysku g 625 965 13267 15095 12,6 13130

Strumień wtrysku cm3/sek. 423 651 2297 2614 28,6 3 218

Prędkość wtrysku mm/sek. 160 160 130 130 - -

Skok wtrysku mm 260 260 825 825 - -

Obroty ślimaka rpm 250 250 120 110 436 97

Skok dyszy mm - - - - 250 1000

Siła docisku dyszy tony 2,96 2,96 11,5 11,5 4,7 20

Zdolność plastyfikacji kg/hr 197 336 1090 1110 5,4 93,6

Ilość stref grzania strefy 4+1 4+1 - - 4 8

Siła zamykania tony 350 350 2500 2500 25 1600

Skok zamykania mm 700 700 1800 1800 - -

Odległość między kolumnami mm 730x730 730x730 2050x1770 2050x1770 320 x 270 1600 x 1250

Min. grubość formy mm 300 300 900 900 200 800

Wielkość otwarcia formy mm - - - - 350 2400

Wysokość formy mm max 670 max 670 max 1700 max 1700 - -

Wymiary stołu mm 1085x1085 1085x1085 2900x2550 2900x2550 - -

Skok wypychacza mm 150 150 350 350 100 300

Siła wypychacza tony 5,9 5,9 38 38 2,6 20

Siła otwarcia tony - - - - 2,5 47,5

ADRES 05-816 Michałowice, Graniczna 10, Reguły
05-825 Grodzisk Maz. 

Adamowizna, 
ul. Radziejowicka 108

OSOBA DO KONTAKTU Piotr Janasik p. Bogdan Zabrzewski

TEL./FAX 22 723 38 12 022 724 3807/022 724 37 99

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



GF Machining Solutions

System ochrony 
maszyny przed kolizją

MIKRON

Jedyny na świecie system antykolizyjny o nazwie MSP 
działający we wszystkich osiach!

+ Ochrona geometrii maszyny
+ Redukcja przestojów
+ Pełna kontrola kosztów
+ Zmniejszone koszty ubezpieczenia związane  

z uszkodzeniem maszyny
+ Przewidywalna dostępność maszyny do pracy
+ Brak stresu i komfortowa praca dla operatorów

MSP gwarantuje najlepszą ochronę i zwiększa zyski 
użytkownika!

www.gfms.com/pl

ad_MSP_for_HPM_halfA4_2015_PL.indd   1 2015-03-27   11:02:54

Battenfeld Polska, 05-825 Grodzisk Maz., Adamowizna, ul. Radziejowicka 108
www.battenfeld.pl  Tel. 0048 22 724 38 07 Fax.0048 22 724 37 99

 



32

N
F NUMER 02 (71) 2015FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

Abplanalp w Dolinie Lotniczej
         Inconel i tytan w obróbce

Produkcja lotnicza to najbardziej zaawansowana technologicznie 
dziedzina przemysłu. Względy bezpieczeństwa decydują o najwyższych 
wymaganiach, jakie stawia się producentom komponentów. Ekonomia 
wymusza dodatkowo stosowanie coraz nowocześniejszych rozwiązań  
i materiałów, stanowiących często nie lada wyzwanie dla branży obróbki 
wiórowej.

13 lutego br. w Centrum Edukacji Technicznej Haas w Mielcu po raz 
pierwszy w historii naszej firmy oraz pierwszy raz w Mielcu odbyły się 
Warsztaty Technologiczne powiązane z pokazem obróbki, dedykowane 
branży lotniczej. Podczas warsztatów, w trakcie pokazu na obrabiarce  
HAAS VF-4SS, zaprezentowaliśmy obróbkę materiałów mających coraz 
szersze zastosowanie w produkcji lotniczej, jednocześnie stanowiące 
największe wyzwanie dla technologów i programistów. Każdy, kto zetknął 
się z obróbką tych stopów, doskonale wie, że dobór odpowiednich  
narzędzi, technologii i parametrów skrawania, to klucz do wykonania 
wyrobu zgodnego z oczekiwaniami odbiorcy. 

Pokaz obróbki przeprowadzono zgodnie z poniższą listą operacji:

Tytan Gr. 5 (Ti6Al4V) 
♦ Frezowanie głowicą High-Feed MFH – Kyocera
♦ Frezowanie głowicami MEC – Kyocera
♦ Wiercenie wiertłami z płytką centralną Magic Drill – Kyocera
♦ Obróbka wykańczająca frezami VHVTR-Van Hoorn.

Inconel 718 (AMS-5663)
♦	 Frezowanie głowicami  MEC – Kyocera
♦	 Wiercenie wiertłami z płytką centralną Magic Drill – Kyocera
♦	 Obróbka wykańczająca frezami VHVTR-Van Hoorn.

Narzędzia KYOCERA oraz VAN HOORN wybrane zostały z linii 
produktowej dedykowanej branży lotniczej do obróbki wyżej wymienionych 
materiałów.

Pokazy zostały przeprowadzone przy zastosowaniu chłodziwa na 
bazie estrów roślinnych BLASER VASCO 7000, gwarantującego najwyższe 
parametry pracy na materiałach trudnoobrabialnych. 

Wszystkie aplikacje zostały przygotowane w programie ESPRIT CAM.
Dodatkowo zaprezentowaliśmy:
1. Tokarka HAAS ST-10. 
2. Frezarka HAAS TM-1P z czwartą osią.
3. Wyważarka HAIMER TD2009 Comfort.

Jak wiadomo, Mielec jest częścią Doliny Lotniczej, w związku z czym 
tematyka oraz prezentowane podczas warsztatów obróbki spotkały się 
z dużym zainteresowaniem. Na spotkanie przybyło około czterdziestu 
Klientów z firm z branży lotniczej, którzy mogli liczyć na wsparcie  
specjalistów z Abplanalp. Doradzali im inżynierowie działów sprzedaży: 
Haas, narzędzi, chłodziw oraz oprogramowania CAD/CAM i specjaliści od 
aplikacji.

Dział narzędzi i oprzyrządowania przygotował pokaz wyważania 
narzędzi na wyważarce HAIMER Tool Dynamic Comfort. Wszystkie 
użyte narzędzia były uprzednio wyważane do pracy przy odpowiednich 
prędkościach obrotowych, co zapewniło doskonałą powierzchnię i stabilną 
pracę narzędzia. Klienci mogli również sprawdzić wyważenie swoich 
narzędzi. 

Wszystkie aplikacje przebiegły zgodnie z planem. Po raz kolejny 
udało nam się pokazać, że dzięki odpowiedniej dobranej kombinacji 
poszczególnych elementów: maszyna + narzędzia + chłodziwa + CAM,  
możemy pracować nawet z najtrudniejszymi materiałami. 

Mając za sobą sprawdzonego dostawcę kompleksowych rozwiązań 
jak Abplanalp, obróbka stopów lotniczych nie stanowi już tak dużego 
wyzwania.

Oprócz obróbek, podczas warsztatów odbyła się prezentacja  
motocykli zbudowanych przez naszego Klienta - firmę Game Over Cycles. 
Części do prezentowanych motocykli są produkowane na obrabiarce 
Haas VF-3YT. Nasi goście mogli obejrzeć motocykle m.in. Behemoth 
Bike – stworzony dla lidera zespołu Behemoth – Nergala oraz Cheyenne 
Bike – pierwszy na świecie motocykl, którego elementy pokryte są 
wytatuowaną skórą. Oprócz motocykli, GOC zaprezentował pierwszą 
w Polsce wyprodukowaną na obrabiarce Haas 30” felgę aluminiową do  
nowo budowanego motoru.

Po części oficjalnej uczestnicy warsztatów spotkali się na uroczystej 
kolacji, podzas której przygotowano dla nich liczne występy artystyczne. 
Na koniec Goście mogli zasmakować gry w prawdziwym kasynie.  
Całość imprezy nawiązywała do tematyki lotniczej.

Abplanalp Consulting Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa

www.abplanalp.pl



 

Używane elektrodrążarki erozyjne EDM 
oraz frezarki

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

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

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

•	Zajmujemy się również kupnem nowych maszyn.

www.mac-tec.de

Charmilles Robofil 440CC
Sodick AQ 750 L

Charmilles HD 8

Fanuc Alpha 0C

Sodick AQ 35 L Mikron XSM 600 U
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Wolne od deformacji mocowanie magnetyczne
System mocowania, wykorzystujący elektrycznie aktywowane płytki 

biegunowe (kostki magnetyczne) jest znacznie bardziej efektywny: kiedy 
ferromagnetyczny przedmiot jest ustawiony, uchwyt magnetyczny jest 
aktywowany poprzez impuls elektryczny i w ciągu kilku sekund magnes 
stały zapewnia trwałe i pewne trzymanie. Pomiary porównawcze 
przeprowadzone przez firmę SCHUNK, lidera kompetencji systemów 
mocowania wykazują, że technologia pól magnetycznych SCHUNK 
MAGNOS pozwala redukować czasy ustawienia od 30 do 50 procent. 
W połączeniu z ruchomymi kostkami, nawet cienkie elementy podatne 
na odkształcanie, mogą zostać zamocowane i obrabiane z 5-ciu stron 
podczas jednego zamocowania. W drugim zamocowaniu, obrabiając 
stronę surową, jest możliwe osiągnięcie równoległości obu stron płyty w 
dokładności do 0,02 mm. Jest to wynik, który nie może być osiągnięty 
przy użyciu żadnego innego mechanicznego systemu mocowania.  
Nie jest to jedyna zaleta: duża powierzchnia mocowania minimalizuje 
wibracje, co chroni zarówno wrzeciono maszyny, jak i narzędzie. 

W przeciwieństwie do konwencjonalnych rozwiązań mocowania 
magnetycznego, SCHUNK MAGNOS wykorzystuje magnesy stałe, 
więc napięcie elektryczne jest stosowane jedynie przez krótki czas 
podczas włączania i wyłączania uchwytu. Po zamocowaniu detalu 

kabel zasilający może zostać odłączony. MAGNOS redukuje czasy 
przezbrojenia maszyny i czyni obróbkę detalu bardziej wydajną, co 
sprawia że koszty inwestycji amortyzowane są w krótkim czasie. 
Ponadto standardowa, a więc atrakcyjna cenowo, linia MAGNOS 
Performance Line daje możliwość opłacalnego wprowadzenia 
technologii mocowania magnetycznego w standardowych aplikacjach.  
W przypadku bardziej złożonych aplikacji, takich jak np. lotnictwo, 
SCHUNK oferuje również indywidualne projekty uchwytów 
magnetycznych dostosowanych do szczególnych wymogów obróbki.

O ile korzyści płynące z wykorzystania technologii SCHUNK  
MAGNOS do frezowania są powszechnie znane, o tyle wykorzystanie jej 
do szlifowania płaskiego jest nadal cenną ciekawostką. W porównaniu do 
konwencjonalnych równoległych płyt biegunowych, szlifowanie płaskich 
przedmiotów w technologii pól magnetycznych MAGNOS wykazuje  
wzrost wydajności nawet do 200%. Zamiast ustawiać detale i szlifować 
je kilka razy z obu stron w skomplikowanym procesie, MAGNOS dzięki 
zastosowaniu ruchomych podpór pozwala osiągnąć precyzyjne wyniki 
płaskości i równoległości już za pierwszym razem. Płyty magnetyczne 
SCHUNK wyposażone są w regulację siły mocowania i umożliwiają 
indywidualną regulację siły zamocowania obrabianego przedmiotu. 
Specjalna konstrukcja umożliwia obróbkę hartowanych detali, a następnie 
bezproblemowe usunięcie ich z płyty magnetycznej. 

Promieniowe płyty magnetyczne SCHUNK MAGNOS zaprojektowane 
są do szlifowania i toczenia tarcz i cienkich pierścieni. Ich pole  
magnetyczne sięga aż do zewnętrznych krawędzi, dzięki czemu może  
być wykorzystany niemalże pełny zakres osi przejazdu narzędzi  
w obrabiarce. W ten sposób nawet duże detale o średnicy kilku metrów 
mogą być mocowane bez deformacji i obrabiane z trzech stron bez  
ryzyka wibracji. Dzięki wielostopniowej regulacji siły zamocowania 
można łatwo ustawić detale przed uaktywnieniem magnesów stałych,  
zapewniając im silne i bezpieczne mocowanie. 

Efektywne rozwiązania 
mocowań dla płaskich elementów

Przy obróbce płaskich detali, podatnych na odkształcenia, kluczowe są urządzenia mocujące. Nie mogą one powodować odkształcania 
elementu, muszą minimalizować wibracje podczas obróbki i jednocześnie zapewnić optymalny dostęp. Technologia mocowania 
magnetycznego jest w tym kontekście szczególnie cenna, ale systemy mocowania próżniowego oraz uchwyty zaciskowe także oferują 
liczne korzyści w zależności od zastosowania.

Tradycyjne rozwiązania mocujące, takie jak mocowanie szczękowe, blokowe lub za pomocą łap w przypadku obróbki płaskich przedmiotów 
wykazują szereg słabości: jeśli siła zacisku jest zbyt wysoka, detale zostają zdeformowane, jeśli jest zbyt niska, występują wibracje, a w skrajnych 
przypadkach detale wypadają. Z tego względu nawet obecnie wielu użytkowników jest w stanie zaakceptować czasochłonne procedury ustawiania, 
aby uzyskać pożądane wyniki. 

«« Obróbka detalu zamocowa-
nego na płycie MAGNOS firmy 
SCHUNK

«« Płyta magnetyczna MA-
GNOS zabazowana na systemie 
punktu zerowego VERO-S 
(zdjęcie po lewej i powyżej)

«« Uchwyt hybrydowy ROTA 
NCM, to połączenie technologii 
klasycznego uchwytu centru-
jącego z promieniową płytą 
magnetyczną
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ROTA NCM, hybrydowy uchwyt firmy SCHUNK, jest nawet 
bardziej wydajny: łączy w sobie technologię klasycznego trój- lub 
sześcioszczękowego uchwytu centrującego z technologią promieniowej 
płyty magnetycznej. Detale mogą być precyzyjnie wycentrowane  
w ciągu sekund, od wewnątrz lub z zewnątrz i zamocowane za 
pomocą siły magnetycznej. W szlifierkach i tokarkach uruchamianych 
pneumatyczie lub hydraulicznie, uchwyt hybrydowy zmniejsza czasy 
ustawień do 80%.

Technologia próżniowa dla detali aluminiowych i z tworzyw 
sztucznych.

Jeśli przedmioty obrabiane mają właściwości ferromagmetyczne, 
technologia mocowania magnetycznego jest zazwyczaj najlepszym 
wyborem. Jednak jeśli obrabiane są płaskie detale aluminiowe lub  
z tworzywa sztucznego, dobrym wyborem jest często technologia 
mocowania próżniowego. W celu zamocowania detalu, gumowa linka 
uszczelniająca odpowiadająca kształtowi elementu jest umieszczana  
w kanałkach płyty PLANOS. Różnorodnie stosowane mechaniczne  
zderzaki czynią ustawianie łatwiejszym i zapobiegają poziomemu  
przesuwaniu przedmiotu np. podczas frezowania powierzchni. Po 
ustawieniu detalu i aktywowaniu podciśnienia, detal jest dokładnie i stabilnie 
zamocowany na dużej powierzchni. Do obróbki 5-osiowej, SCHUNK oferuje 
stopki i przyssawki, które podnoszą detal i gwarantują łatwą dostępność 
do obrabianego przedmiotu. Także cienkie blachy mogą być zamocowane  
z niewielkim odkształceniem lub minimalną wibracją przy użyciu 
SCHUNK PLANOS. Płyty PLANOS mogą być wykonane w standardowych  
wymiarach lub wymiarach siatki o różnym rozstawieniu. Jeśli potrzebne 
są większe powierzchnie mocowania, poszczególne płyty mocujące mogą 
być ze sobą połączone. Przy obróbce z dużymi siłami poprzecznymi,  
płyty SCHUNK PLANOS mogą być wyposażone w dodatkowe  
opatentowane „wyspy” zwiększające siłę tarcia. Są one automatyczne 
aktywowane poprzez zasilanie ciśnieniem. W porównaniu do 

konwencjonalnych płyt, płyty wyposażone w „wyspy” zwiększają  
poziomą siłę trzymania do 30%.

Membranowe uchwyty mocujące do małych detali

Obok techniki mocowania magnetycznego i próżniowego, SCHUNK 
oferuje całą gamę rozwiązań specjalnych do mocowania i obróbki  
płaskich detali. Jednym z nich jest membranowy uchwyt mocujący  
VERO-S SPM+ 138 w kombinacji z modułem punktu zerowego VERO-S. 
W rozwiązaniu tym mogą być zamocowane detale o średnicy do 120 
mm. Aby przygotować uchwyt membranowy do zamocowania detalu 
należy umieścić pierścień ustalający pomiędzy uchwytem a modułem 
punktu zerowego. Po odcięciu dopływu sprężonego powietrza do modułu, 
uchwyt membranowy ulega zamknięciu. W tym momencie możemy na 
powierzchni uchwytu membranowego wyfrezować kształt detalu, który 
będzie trzymany przez membranę mocującą. W tak przygotowanym 
zacisku detale mogą być mocowane wielokrotnie i bardzo szybko.  

W przeciwieństwie do konwencjonalnych bloków mocujących lub 
imadeł, siła trzymania działa nie tylko wzdłuż jednej osi, ale wokół 
całego obwodu detalu. Siła trzymania rozkłada się równomiernie  
i zapewnia stabilne i pewne zamocowanie. Dzięki głębokości zacisku 
wynoszącej około 5 mm, możliwy jest dostęp do niemalże całej powierzchni 
przedmiotu obrabianego. Membrana mocująca może być wielokrotnie 
frezowana na różne kształty detalu, a jej pozycjonowanie na module  
odbywa się z powtarzalnością <0,01 mm. System mocowania 
membranowego SCHUNK nadaje się do lekkiej obróbki różnorodnych 
materiałów i kształtów detalu.  

«« Płyta próżniowa PLANOS za-
bazowana na systemie punktu 
zerowego VERO-S

«« Technologia mocowania 
próżniowego PLANOS- po-
szczególne płyty mogą być ze 
sobą połączone, a specjalne 
stopki podnoszące detal za-
pewniają do niego łatwy dostęp

«« Membranowy uchwyt 
mocujący VERO-S SPM plus 
138 zapewnia mocowanie na 
całym obwodzie elementu o 
dowolnym kształcie

»»
membranowy uchwyt mocujący 
VERO-S SPM+ 138 zabazowany 

na systemie punktu zerowego 
VERO-S 

«« obróbka detalu zamoco-
wanego w membranowym 
uchwycie mocującym VERO-S 
SPM+ 138

SCHUNK Intec Sp. z o. 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







Pięcioosiowa obróbka skrawaniem należy do ważniejszych 
wynalazków technologicznych, których nie sposób dziś nie docenić. 
Sterowanie pięcioosiowe oferuje bardzo efektywną obróbkę dla części 
ogólnego stosowania, ale także wysoką jakość dla form i wykrojników, 
części lotniczych, użebrowań, łopatek czy wirników.

Pięcioosiowe obrabiarki wielofunkcyjne realizują oczekiwania 
odbiorców nastawionych na wydajną i ekonomiczną produkcję. Główną 
zaletą jest tu możliwość zaoszczędzenia czasu przy obrabianiu złożonych 
elementów z jednego mocowania. Dodatkowo system 5- osiowy pozwala 
na używanie krótszych narzędzi skrawających, co w efekcie daje wyższą 
dokładność. Wielofunkcyjność wynika z możliwości poddania detalu 
jednocześnie obróbce skrawaniem, jak i skutecznemu frezowaniu. Takim 
wyzwaniom czoła stawiają wielozadaniowe centra produkcji Kovosvit 
MAS.

Tabelka 1. Przykład wydajności przy obróbce elementu - zabierak

Wielozadaniowe centra tokarsko – frezarskie
Linia Multicut 

Wielozadaniowe centra tokarsko-ferazarskie to urządzenia 
przejściowe między maszynami tokarskimi i frezarskimi, poszerzające 
możliwości technologiczne jednej uniwersalnej maszyny do kilku 
operacji technologicznych (toczenie, gwintowanie, zacinanie, wiercenie, 
frezowanie, itp.). Obrabiarki te standardowo są wyposażone w oś 
B. To rozwiązanie zapewnia skręt wrzeciona narzędziowego. Oś B 

może pracować w trybie ciągłego sterowania, co pozwala na płynną 
obróbkę pięcioosiową lub, w wypadku toczenia, frezowania liniowego, 
wiercenia prace pod kątem. Napęd osi B jest realizowany przy pomocy 
bezpośredniego napędu silnikiem schładzanym płynem.

Modułowa konstrukcja maszyny umożliwia konfigurację 
długości toczenia. Obrabiarka jest standardowo wyposażona w 
przechylaną dwuosiową głowicę frezującą. Poza tym przy maszynach 
o długości toczenia 1500 i 3000 mm możliwe jest użycie dolnej głowicy  
narzędziowej, podtrzymki, dwóch podtrzymek, bądź też w wypadku 
maszyny o długości toczenia ponad 4000 mm kombinacji podtrzymki  
i dolnej głowicy narzędziowej. Opcjonalne wyposażenie technologiczne 
pozwala na użycie prętów wiercących do głębokiego wiercenia otworów.

Wersja Multicut 500S (z prawym wrzecionem) umożliwia  
kompleksową obróbkę z obu stron obrabianych elementów.

Centrum tokarsko–frezarskie Hi-Tech MULTICUT 500iS, wyposażone 
we wrzeciono przeciwległe. Jest to maszyna przeznaczona do 
kompleksowej obróbki najbardziej skomplikowanych elementów  
i praktycznie potrafi wszystko, od klasycznego frezowania bądź toczenia, 
aż do wiercenia pozaosiowego oraz frezowania obwiedniowego 
uzębienia. Średnica toczenia nad łożem maszyny wynosi 1030 mm,  
a maksymalna długość elementu wynosi 1527 mm. Maksymalna masa 
obrabianego elementu przy wykorzystaniu podtrzymki wynosi do  
3000 kg. Nasza spółka poświęca wiele uwagi nowym trendom 
produkcyjnym i właśnie z tego powodu maszyna jest wyposażona  
w liczne funkcje ekologiczne. Jest to przede wszystkim funkcja  
„Zielona Planeta”, która gwarantuje optymalizację napędu i wydajności 
wrzeciona, ewentualnie automatyczne wyłączanie obwodów siłowych. 
Oszczędność energii uzyskuje się również innymi metodami, np. 
dzięki rekuperacji energii przy hamowaniu wrzeciona lub cyklicznemu  
odbierakowi wiórów. Maszyna może być używana we wszystkich  
gałęziach przemysłu i potrafi zadowolić szerokie spektrum klientów.

Efektywna obróbka pięcioosiowa

centrum
obróbcze

centrum
poziome

centrum
obwiedniowy

centrum
pionowe

CZAS CYKLU        92 godziny

MULTICUT Wielozadaniowe centrum obróbcze

CZAS CYKLU 20,5 godziny{
4,5 x wyższa wydajność

+ 3,5 obrabianych przedmiotów
1/4 liczba operatorów

«« Fot. 2. Możliwości 
technologiczne (MULTICUT)

»» Fot. 3. Przemysł energetyczny, 
turbiny (MULTICUT)

«« Fot. 4. Przemysł lotniczy 
(MULTICUT)

Fot. 1. Centrum tokarsko - frezarskie MULTICUT 500
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Wertykalne centra pięcioosiowe
Wysokowydajne centra do toczenia – frezowania umożliwiające 

połączenie operacji toczenia, frezowania i wiercenia

Linia MCU 

Maszyna posiada trzy osie liniowe z pomiarem bezpośrednim. 
Oś Y jest dodatkowo zdwojona przy pomocy konstrukcji mostowej, 
co gwarantuje bardzo dużą dokładność. Stół obrotowo-uchylny jest 
mocowany po obydwu stronach maszyny, co ma duży wpływ na ogólną 
sztywność maszyny oraz jakość produktu końcowego. Maksymalna 
średnica elementu wynosi 1000 mm, zaś jego maksymalna wysokość 
500 mm. Maszyna ma do wyboru jeden stół frezarski, dwa tokarskie lub 
jeden paletowy. Maksymalne obciążenie stołu może wynosić do 850 kg. 
Obrabiarka MCU 700 jest wyposażona w modułowy zasobnik narzędzi  
i maksymalnie może dysponować 64 narzędziami. W ofercie jest również 
bardzo szeroka skala najnowocześniejszych wrzecion ze zintegrowanym 
napędem „built-in“, od siłowych aż po wysokoobrotowe. Centrum 
potrafi zarówno frezować jak i toczyć. Oprócz tego nie jest dla obrabiarki 
problemem wiercenie, nawiercanie, toczenie lub nacinanie gwintów. 
Ponieważ jest to jedna z naszych maszyn Hi-Tech, jest również wyposażona  
w funkcję „Zielona Planeta“ oraz szereg innych, podobne jak wcześniej  
wspomniana MULTICUT 500iS. Jej wykorzystanie jest również bardzo 
szerokie, od przemysłu samochodowego i transportu, poprzez  
energetykę do lotnictwa czy produkcji form.

Fot. 7. Ułożenie wrzeciona w suwaku, który jest osadzony w saniach na 
3 liniowych prowadnicach zapewnia wysoką sztywność i dokładność

Opisane centra będą częścią ekspozycji Kovosvit MAS Polska na 
targach Mach Tool 2015 odbywających się w dniach 9 – 12 czerwca na 
terenie MTP.

Wszystkie prezentowane przez nas obrabiarki mają już nowy 
design, co świadczy o tym, że urządzenia te charakteryzują się nie tylko 
wysoką jakością, sztywnością konstrukcji i dokładnością, ale również 
nowoczesnym i ponadczasowym wyglądem. 

Produkcję obrabiarek w Spółce MAS podjęto już w 1939 roku. 
Obecna działalność Kovosvit MAS nawiązuje do długoletniego 
doświadczenia w produkcji i rozwoju obrabiarek. Kovosvit MAS 
swój asortyment kieruje przede wszystkim do poddostawców 
dla przemysłu samochodowego, energetycznego, lotniczego 
i maszynowego. Swoim Klientom oferuje komplekswe usługi, 
indywidualne rozwiązania, najwyższej jakości wyroby i serwis.

Fot. 5. Centrum tokarsko-frezarskie MCU-700

Typ wrzeciona Obroty maksymalne  Stożek
(min -1)

POWER PLUS*            10 000  ISO (HSK100)

POWER             10 000  ISO (HSK100)

SPEED             12 000  ISO 40 (HSK 63)

SPRINT             18 000  HSK 63 (ISO40)

RAPID             24 000  HSK 63

* tylko wersja MCU 1100V(T)-5X

KOVOSVIT MAS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 70, wejście A1, 

62-025 Kostrzyn 
tel/fax: +48 61 817 8265 

e-mail: biuro@kovosvit.cz. 
www.kovosvit.pl 

ITM MACHTOOL POZNAN  
9 – 12 Czerwiec 2015

ITM-poznan-180x46.indd   1 26.03.15   19:28

«« Fot. 6. Wrzeciono MCU, 
wokół jednostki wrzeciona 
znajdują się dysze do 
zewnętrznego chłodzenia
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NX & Moldex3D
Analiza wtrysku jest bardzo złożonym zagadnieniem, które pozwala 

znacznie ograniczyć koszty narzędzi przez wychwycenie błędów jeszcze 
na etapie konstrukcji. Zaawansowane programy do analizy wtrysku bazują 
na wieloletnim doświadczeniu. Z tego też powodu w NX postanowiono 
zaimplementować sprawdzony program do analizy wtrysku jakim jest 
Moldex3D. Moldex3D jest wykorzystywany w różnych branżach między 
innymi w automotive. Dzięki połączeniu silnego narzędzia do projektowania 
oraz do analizy, dostajemy kompleksowe rozwiązanie zlokalizowane  
w jednym systemie. Użytkownik nie musi uczyć się dwóch programów. 
Bazuje na jednym interfejsie graficznym czyli środowisku NX.

Inicjowanie analizy wtrysku
Układ ikon na pasku analizy (rys. 1) prowadzi użytkownika krok 

po kroku przez wszystkie etapy definiowania. W pierwszej kolejności  
określany jest folder, w którym będą zapisywane wszystkie informacje  
związane z przeprowadzanymi analizami. Domyślnie jest to folder,  
w którym znajduje się model. W kolejnym kroku wskazywana jest część  
do analizy i wybierany materiał. W tym przypadku mamy do dyspozycji 
 około 30 światowych producentów tworzyw (rys. 2).

Rys. 2. Definiowanie materiału do analizy wtrysku

W zaawansowanych ustawieniach można precyzyjnie dobrać  
tworzywo na podstawie parametrów pokazanych graficznie (rys. 3).

Rys. 3. Dobór tworzywa na podstawie właściwości

Następnie definiowane są kanały doprowadzające tworzywo  
i przewężki.

Wstawianie przewężki
Ważnym aspektem przygotowania analizy jest odpowiednie 

przygotowanie kanałów doprowadzających tworzywo. Można to zrobić  
za pomocą specjalistycznych narzędzi w NX Mold Wizard lub  
wykorzystując przygotowane szablony (rys. 4).

Rys. 4. Podstawowe typy przewężek

Analiza wtrysku w NX
Zaawansowana analiza wtrysku w NX Mold Wizard

Marcin Antosiewicz CAMDIVISION

NX (poprzednia nazwa Unigraphics) jest w światowej czołówce programów służących do projektowania i wytwarzania części.  
Z każdą nową wersją zostaje wzbogacany o coraz nowocześniejsze rozwiązania pozwalające szybciej projektować i weryfikować 
poprawność wyrobów oraz narzędzi. Jedną z najważniejszych zalet wyróżniających NX na tle konkurencji jest to, iż posiada 
bardzo silnie rozbudowany moduł CAM i CAD. W ostatnim czasie w NX 9.0 pojawiło się nowe narzędzie Easy Fill Advanced 
pozwalające przeprowadzić zaawansowaną analizę wtrysku. Symulacja jest integralną częścią aplikacji Mold Wizard służącej do  
projektowania form wtryskowych.

Rys. 1. Widok menu  z dodatkową zakładką zaawansowanej analizy wtrysku

c.d.artykułu str. 42  »»
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Miejsce wstawienia dobierane jest ręcznie przez wskazanie punktu, 
lub za pomocą automatycznego doboru przewężek. W tym przypadku  
program nanosi mapę kolorów sugerując miejsce, w których powinna  
zostać dodana przewyżka i miejsce, w których nie jest zalecana (rys. 5). 
Jednym kliknięciem można je wygenerować.

Rys. 5. Mapa kolorów z proponowanym umiejscowieniem przewężek

Wstawianie kanału
Kanał doprowadzający tworzywo może być tak, jak w przypadku 

przewężki definiowany jako istniejący lub generowany jako nowy obiekt. 
Generowanie kanału jest zautomatyzowane. Domyślne wartości są tak 
dobrane, aby kanał został utworzony jednym kliknięciem, bez żmudnego 
ustawiania parametrów (rys. 6).

Rys. 6. Automatyczne generowanie kanałów dolotowych

Kanały doprowadzające mogą być określone jako zimno kanałowe 
lub gorąco kanałowe. Jest to bardzo ważne, gdyż przy wykorzystaniu 
rozdzielaczy i dysz, tworzywo jest dodatkowo ogrzewane co zmienia 
warunki wtrysku.

Czas chłodzenia wypraski
Analiza pozwala na określenie czasu chłodzenia wypraski i wskazuje 

miejsca, które należy dodatkowo schłodzić (rys. 7). Dzięki tej analizie 
znacznie łatwiej określić czas jednego cyklu pracy wtryskarki.

Rys. 7. Czas chłodzenia wypraski.

Wykrywanie wciągów
Zaawansowana analiza pozwala wykryć zagrożenia wciągu  

(zapadnięcia ścianki) na powierzchni wypraski. Na jej podstawie można 
wykonać pocienienia w określonych miejscach w celu wyeliminowania 
zjawiska wciągu. Ważne jest to, iż aby wykryć wciągi, nie trzeba  
przeprowadzać długotrwałej analizy, tylko zdefiniować materiał, 
punkt wtrysku i uruchomić analizę. Po niespełna kilkunastu sekundach 

otrzymujemy wynik analizy (rys. 8). Miejsca oznaczone kolorem czerwonym 
wskazują wciągi.

Rys. 8. Szybkie wykrywanie wciągów

Stosunek długości płynięcia do grubości materiału
Ostatnią analiza jaką możemy wykonać bez długiego przeliczania jest 

analiza stosunku długości płynięcia tworzywa do grubości ścianki (rys. 9). 
Jest to ważny współczynnik gdyż pozwala na wstępie ocenić, czy należy 
zmienić punkt wtrysku aby otrzymać korzystniejsze warunki płynięcia  
i uniknąć widocznych linii łączenia.

Rys. 9. Analiza obrazująca stosunek płynięcia tworzywa do grubości 
wypraski

Uruchomienie obliczeń
Powyższe analizy oraz sposoby definiowania warunków wstępnych nie 

wymagają długiego czasu obliczeń (na ogół kilkanaście sekund). W przypadku 
gdy chcemy uzyskać więcej informacji należy uruchomić obliczenia bardziej 
precyzyjne. Analizę wtrysku można przeprowadzać ze standardowym 
wypełnieniem gniazda lub z dodatkowym, upakowaniem materiału  
(tzw. dobiciem). W pierwszej kolejności program nakłada siatkę mesh. 
Użytkownik ma możliwość za pomocą suwaka zdefiniować, czy ma to być 
siatka bardziej zagęszczona lub mniej (rys. 10).

Rys. 10. Wybór analizy i określenie odpowiedniej siatki mesh

W przypadku modeli wielkości 100x100mm i najniższym stopniu 
tworzenia siatki wyniki analizy można uzyskać po około 15 min.  
Po zatwierdzeniu polecenia następuje cykl obliczeń.

Wykorzystanie zasobów sprzętowych
NX&Moldex bardzo dobrze zarządzają zasobami sprzętowymi przez 

wykorzystanie wielordzeniowości procesorów (rys. 11). Dzięki temu czas 
obliczeń skraca się kilkukrotnie.
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Rys. 11. Wykorzystanie 4 rdzeni w 100% podczas obliczeń

Po wykonaniu obliczeń uzyskujemy raport.

Czas wtrysku
Pierwszą analiza jaką możemy wyświetlić po zaawansowanych 

obliczeniach jest czas wypełnienia gniazda. Analiza jest wyświetlana  
w postaci mapy kolorów. Użytkownik może włączyć symulację,  
pozwalającą kolejno wyświetlić położenie tworzywa. Dzięki temu 
można przewidzieć pułapki powietrzne i linie łączenia. Dodatkowo czas  
wypełnienia może pomóc w oszacowaniu całego cyklu na wtryskarce.

Rys. 12. Czas wypełnienia gniazda z czterech dysz

Proporcje wypełnienia z przeweżki
Kolejną analizą jest analiza procentowego udziału w wypełnieniu 

gniazda z różnych przewężek lub dysz. Dzięki temu już na etapie 
projektowania form możemy zbilansować wielkość kanałów aby uzyskać 
bardziej równomierny rozkład lub zmienić ich położenie. 

Rys. 13. Podział wypełnienia (trzy przewężki) ze względu na udział 
procentowy.

Pułapki powietrzne/ linie łączenia
Analiza pozwala na etapie konstrukcji dokonać zmian w dokumentacji 

przewidując miejsca z pułapkami powietrznymi. Jeżeli powietrze jest 
zamknięte w okolicy podziału, to bardzo łatwo je wyeliminować przez 
wykonanie odpowiedniej szczeliny. W przypadku gdy powietrze jest 
zamykane wewnątrz gniazda, to potrzebne są dodatkowe elementy takie 
jak wypychacze, wkładki odpowietrzające itd. Każda zmiana polegająca 
na dodaniu elementów jest kosztowna i pochłania dużo czasu, a często 
kłopotliwa jeżeli w okolicy przebiega układ chłodzący. 

Natomiast linie łączenia powodują widoczne ślady szczególnie na 
powierzchniach polerowanych. Powodują osłabienie wypraski i często 
pękanie. Eliminowanie linii można wykonać przez zmianę parametrów 
wtrysku, czasu chłodzenia, a w skrajnych przypadkach przez przesunięcie 
punktu wtrysku. Gdy jesteśmy skazani na zmianę punktu wtrysku,  
a korzystamy z układów gorąco kanałowych, może to spowodować 
dwukrotnie zwiększenie kosztów formy.

Rys. 14. Widok pułapek powietrznych i linii łącznia

Temperatura tworzywa
Zbyt duży spadek temperatury powoduje niekorzystne warunki 

połączenia tworzywa przy wypełnianiu zamkniętych modeli takich jak 
ramki. W tym przypadku analiza pozwoli wychwycić miejsca łącznia  
i oszacować, czy przy danej temperaturze tworzywa połączenie będzie  
trwałe i wystarczająco wytrzymałe.

Rys. 15. Temperatura tworzywa w gnieździe

Skurcz objętościowy
Analiza wartości skurczu pozwoli przewidzieć, czy założona wartość 

jest poprawna i nie trzeba jej skorygować w poszczególnych osiach.  
Źle oszacowany skurcz zmusza do przekonstruowania stempli, matryc, itd.

Rys. 16. Mapa kolorów obrazująca skurcz objętościowy wypraski

Podsumowanie
W niniejszym artykule zostały przedstawione wybrane analizy. Obecnie 

w NX jest około 30 analiz. Z tego, co można zauważyć Siemens podąża  
w kierunku zaimplementowania narzędzi z różnych branż i połącznia ich  
w jednym spójnym systemie (NX). Dzięki temu użytkownik może 
wykorzystać możliwości różnych programów w jednym środowisku. 
Obsługa znacznie się upraszcza i nie wymaga zbędnej translacji.  

CAMdivision sp. z o.o.
Park Przemysłowy

Źródła-Błonie k.Wrocławia ul. Sosnowa 10
55-330 Miękinia, Błonie 

tel. 71 780 30 20, faks: 71 780 30 31
e-mail: info@camdivision.pl, www.camdivision.pl
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Firma Vero Software jest producentem specjalistycznego programu 
komputerowego VISI CAD/CAM przeznaczonego do obsługi narzędziowni 
zajmujących się wykonywaniem form wtryskowych czy narzędzi postępowych. 
Oprogramowanie VISI umożliwia inżynierowi elastyczne przemieszczanie 

się po całym procesie wykonania produktu, począwszy od jego zaprojektowania, poprzez konstrukcję 
odpowiedniego oprzyrządowania, aż do zaprogramowania obróbki elementów na maszynie.

Projektowanie

VISI posiada rozbudowany moduł CAD zawierający szereg funkcji do modelowania 
bryłowego, powierzchniowego oraz hybrydowego. Pierwsze dwa sposoby modelowania 
są wszechobecnie znane w branży oprogramowań inżynierskich. Dlatego też w głównej 
mierze skupimy się na modelowaniu hybrydowym. Mianowicie, dzięki zawartym 
funkcjom, daje ono możliwość elastycznego przełączania się między modelowaniem 
bryłowym a powierzchniowym. Dokładniej mówiąc, inicjując proces modelowania 
bryłowego możemy w dowolnym, najbardziej dla nas dogodnym momencie, rozbić 
bryłę na elementy powierzchniowe z użyciem opcji Rozbij bryły (Dissolve bodies) i dodać 
skomplikowany kształt z zastosowaniem technik modelowania powierzchniowego, na 
przykład Powierzchnia definiowana automatycznie (Auto Constrained Surface). Kończąc 
etap projektowania zamienimy model powierzchniowy na model bryłowy z użyciem opcji 
Zamknij do bryły (Close to solid) (rys. 1.1).

Zestawy form (Mould Tool)

Forma wtryskowa konstruowana jest w sposób automatyczny poprzez wykorzystanie 
automatycznego modułu konstrukcyjnego VISI Mould (rys. 1.2). Wystarczy wskazać wkładki  
matrycową i stemplową utworzone za pomocą poleceń analizy Linia podziału i Dynamiczna 
powierzchnia podziału. System sam dobierze rozmiary płyt formy oraz elementów prowadzących, 
wypychających czy mocujących.

Rys. 1.2. Forma wtryskowa 

Wiązania (Mate)

Forma wtryskowa występuje często jako złożone narzędzie z licznymi elementami wzajemnie 
przemieszczającymi się: prostopadle do kierunku rozsuwania się połówek formy – suwakami, 
przemieszczającymi się względem 
siebie w kierunku pod pewnym 
kątem do osi rozsuwania się połówek 

formy – szczękami czy elementami obrotowymi. Kojarząc ze sobą współpracujące  
elementy możemy sprawdzić ich wzajemne zachowanie się podczas ruchu. Spośród 
dostępnych rodzajów wiązań mamy do dyspozycji standardowe rozwiązania do 
których możemy zaliczyć: Zgodność, Współśrodkowość, Równoległość, Prostopadłość, 
Styczność, Odległość, Symetria, Równoodległość oraz Kąt. Dodatkowo program 
posiada zaawansowane wzajemne przemieszczenia takie jak: Relacja ruchowa, Ścieżka, 
Przekładnia, Zębatka (rys. 1.3) czy Sprężyna.

Analiza kinematyczna

Istnieje możliwość przygotowania symulacji kinematycznej dla wzajemnie skojarzonych elementów z użyciem wiązań. Program odczytuje dane 
odnośnie wiązań typu: jego rodzaj, czy kierunek przemieszczenia. Naszym zadaniem będzie tylko ustawienie kolejności przemieszczających się elementów 
oraz czas trwania ruchu (rys. 1.4).

Projektowanie hybrydowe  
i konstruowanie form w VISI 21

Rys. 1.1. Przykładowy model 

Rys. 1.3. Przykładowe wiązania
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Zadzwoń i umów się na bezpłatne konsultacje już dziś!

Kompletne narzędzie
CAD/CAM do projektowania

form wtryskowych

Infolinia 801 011 637

reklama

Rys. 1.4. Analiza kinematyczna

Widok rozstrzelony

Zdefiniowanie widoku 
rozstrzelonego jest ważne dla 
pracownika montażu, który może  
w łatwy sposób odczytać wzajemne 
położenie współpracujących 
elementów oraz elementów 
mocujących. Taki widok możemy 
w łatwy sposób utworzyć przez 
wybór elementów przeznaczonych 
i kierunków rozstrzelenia oraz 
odległości położenia rozstrzelonych 
elementów (rys. 1.5).

            Rys. 1.5. Widok rozstrzelony 

Podsumowując, oprogramowanie VISI daje możliwość automatycznego zaprojektowania formy wtryskowej z już dodanymi elementami standardowymi 
oraz, co równie ważne, z dodanymi otworami pod te elementy, dzięki czemu nie tracimy czasu na oddzielne wiercenie otworów. Wiązania  
oraz symulacja kinematyczna umożliwiają przeanalizowanie wzajemnych przemieszczeń elementów, co umożliwia uniknięcie ewentualnych kolizji.  
Z kolei widok rozstrzelony jest ważną funkcjonalnością dla montera, który dostaje przygotowaną instrukcję montażu. Użytkownik ma tutaj  
możliwość przesymulowania rozmieszczenia, a co najważniejsze, wszystko to odbywa się z automatycznym wykrywaniem kolizji również w przypadku 
symulacji kinematycznej.

Mateusz Szczygieł | Verashape

Verashape | Dystrybutor systemu VISI
Wrocław ul. Stargardzka 7-9, Tel.: +48 71 333 24 26
Poznań ul. Malwowa 54, Tel.: +48 61 830 42 37
Rzeszów ul. Wyspiańskiego 27a, Tel.: +48 17 853 00 62
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Wyprzedaż 
mocowań dla 

drążarek 
i frezarek

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



Wrzeciono HTS 1501S japońskiej firmy NSK  
Nakanishi jest rewolucją w wysokoobrotowych 
wrzecionach maszynowych. Do napędu wykorzystana 
jest bardzo precyzyjna turbina powietrzna, która  
dostarcza obroty o wartości 150 000 o/min. Taki wynik 
osiągnięto dzięki zastosowaniu metali pierwiastków 
ziem rzadkich i łożyskach ceramicznych w budowie 
wrzeciona.

Przegrzewanie silników we wrzecionach elektrycznych było zawsze 
problemem, z którym borykali się technolodzy i operatorzy maszyn 
CNC. Turbina HTS 1501S jest napędzana sprężonym powietrzem, 
którego dodatkowym zadaniem jest chłodzenie i smarowanie całego 
korpusu urządzenia (naolejanie powietrza zapewnia stacja uzdatniania 
AL-0304). Zaletą takiego rozwiązania jest utrzymanie wymiarów.  
Nie ma potrzeby ponownego kalibrowania i ustawiania parametrów 
skrawania przy obróbce seryjnej, jak to zdarzało się do tej pory.  
Wysoka temperatura jest czynnikiem prowadzącym do problemów  

z wrzecionem, ponieważ ciepło sprawia, że stal się rozszerza.  
Turbina powietrzna HTS 1501S radzi sobie doskonale z tym zjawiskiem; 
wrzeciono nie rośnie na osi Z, a właściwie kurczy się nieznacznie,  
mniej niż 2μm. Wymiary są stałe i stabilne podczas całego procesu obróbki. 

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

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

■ Kształt piramidy o ostrym wierzchołku, głębokości 1,5 mm 
osiągnięto w czasie 1,5 godzinowej obróbki , całkowita linia skrawania 
wyniosła 106 m. Parametry skrawania: Ad 0,03 x Rd0,04 f 2000  
gdzie Ad to głębokość osiowa, Rd głębokość promieniowa, 
a f to wskaźnik posuwu maszyny w wykańczającej obróbce 
frezowania. Wskaźnik f2000 mówi nam, że narzędzie skrawa materiał  
z posuwem 2000mm w czasie jednej minuty.

150 000 tysięcy obrotów  
na minutę na centrach frezarskich!

Fot. 1. Zdjęcie przedstawia turbinę i detal zamocowane na maszynie CNC. 
Detal zostanie szczegółowo omówiony w daszej części artykułu

c.d artykułu na stronie 48 »»
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■ Kształt kieszeniowy, (w centralnym kwadracie znajdują się 
4 szpilki długości 2 mm; jakość zdjęcia umożliwia ich dostrzeżenie).  
Czas obróbki 1 godz, 20 min., całkowita długość lini 52 m. Parametry 
skrawania: Ad 0,01 x Rd 0,01, f 1500

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

■ ”Wycinanie” rowków o głębokości 2,0 mm. Czas: 8 minut, 
Parametry: Ad 0,02 f2000

Seria HTS 1501S jest dostępna ze stożkami BT30/40/50, HSK E25/
A63/F63 i uchwytami w kształcie cylindra o średnicy  Ø20mm do łatwego 
mocowania w uchwycie zamiast narzędzia.

Proszę o kontakt jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej 
o turbinie HTS 1501S lub innych produktach firmy NSK Nakanishi: 
elektrowrzecionach, szlifierkach ręcznych napędzanych elektrycznie  
i powietrzem. 

Marek Adelski

80 000 obr./min na 
Twoim CNC

Precyzyjne  
wymienne wrzeciona

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

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

Mocowanie proste:
• ST32
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Producent oprzyrządowania

APX Technologie Sp. z o.o.
Produktion Plant

Ciencisko 21 A, 88-320 Strzelno
tel. +48 52 569 14 76, +48 52 569 14 72

fax: +48 52 569 14 98
www.apx.pl, apxstrzelno@apx.pl

APX Technologie Sp. z o.o. jest firmą działającą w trzech 
branżach:
■ Sprzedaż i serwis obrabiarek CNC,
■ Produkcja narzędzi i wyposażenia maszyn, 
■ Kooperacja w zakresie produkcji części min dla przemysłu 

lotniczego.
W naszej ofercie obrabiarkowej oferujemy Państwu 

najwyższej klasy obrabiarki japońskie – FANUC, TAKISAWA, 
tajwańskie obrabiarki marki HARTFORD, GOODWAY,  
QUASER, wielko-gabarytowe obrabiarki włoskiej firmy FPT 
oraz wiele innych.

W Ciencisku koło Strzelna znajduje się nasz Zakład 
Produkcyjny, w którym produkowane jest wyposażenie do 
obrabiarek CNC, min oprawki zaciskowe, oprawki VDI, tuleje 
redukcyjne, kły i trzpienie frezarskie.

Zajmujemy się również kooperacją w zakresie produkcji 
elementów metalowych na potrzeby takich branż jak:  
lotnicza, maszynowo-narzędziowa oraz kolejowa. 

Oferowana przez nas jakość produktów potwierdzona 
jest certyfikatami PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie 
„Sprzedaż i serwis obrabiarek, sprzedaż części zamiennych 
i oprzyrządowania do obrabiarek” oraz normą EN/AS 
9100:2009 w zakresie „Obróbka mechaniczna części 
metalowych dla przemysłu lotniczego”.

APX Technologie Sp. z o.o. is company operating in three 
sectors:
■ CNC Machine Tools sales and service,
■ Production of tool accesories for CNC machine tools, 

milling machines and manual lathes,
■ Cooperation in manufacturing processes, ia for aviation 

and railway industry 
In our offer you find the highest quality Japanese machines 

– FANUC, TAKISAWA, Taiwanese machine tools brands 
HARTFORD, GOODWAY, QUASER, large dimensional Italian 
machine tools from FPT and many others.

APX Production Plant is located in Ciencisko near Strzelno, 
which is specialized  in machining of metal parts and production 
equipment for CNC machine tools, for example collet chucks, 
toolholders, lathe chucks, and others.

Additionally we cooperate in machining metal parts for the 
aviation, machine-tool and railway industries. The confirmation 
of our quality is the implementation of certificates: PN-EN ISO 
9001:2009-„Sale and service of machine tools, sale of spare 
parts and tooling for machine tools” and EN/AS 9100:2009 - 
„Machining of metal parts for aerospace industry”.

Zapraszamy na XIX Międzynarodowe Targi 
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 

26-29 V 2015 Hala C 



Narzędzia skrawające firmy Fraisa
Narzędzia technicznie doskonałe

Frezy monolityczne XFeed i XFeed-R 
Specjaliści od obróbki z dużymi posuwami HFC – High Feed Cutting

Frezowanie stali zahartowanych

Frezy do obróbki z dużymi posuwami XFeed oraz XFeed-R zostały zaprojektowane w celu uzyskania doskonałej jakości procesu 
frezowania HFC w stalach utwardzonych i ulepszonych cieplnie. Charakterystyczne dla strategii High Feed Cutting (HFC) jest stosowanie dużego 
posuwu na ostrze, wysokiej prędkości skrawania i małej głębokości frezowania. Koncepcja obróbki HFC zakłada wydajną i opłacalną obróbkę  
kształtów 3D, warstwa po warstwie, w stali w stanie zahartowanym.

Nowe frezy HFC rekomendowane są do obróbki, w trakcie której duża wydajność objętościowa osiągana jest poprzez zastosowanie najwyższych 
możliwych prędkości posuwu. Sprawdza się to w szczególności w stalach 
utwardzonych, bądź ulepszonych cieplnie.

Zaletą stosowania frezów trzpieniowych do obróbki HFC jest ich duża 
wydajność przy niskim koszcie narzędziowym. Ta zależność ma szczególne 
odzwierciedlenie podczas pracy na dynamicznych obrabiarkach, których 
napędy umożliwiają zastosowanie dużych prędkości posuwowych. 
Ponadto, zastosowanie narzędzi HFC firmy Fraisa umożliwia optymalizację

HM
XT X-AL λ 0°

γ 0°

HFC

Innowacje i technologie w narzędziach XFeed

HM-XT wyjątkowo twardy gatunek węglika
• zwiększona odporność na zużycie ścierne

HM
XT

Sprawdzone pokrycie typu X-Al
• znacząco ogranicza zużycie ścierne narzędziaX-AL

Wytrzymała konstrukcja krawędzi skrawającej
• połączenie efektywności oraz stabilności procesu 

obróbki

λ 0°
γ 0°

Specjalnie wykończona krawędź skrawająca
• wzmocnienie krawędzi skrawającej 
• przeciwdziała wykruszeniu się ostrza

Geometria czoła narzędzia typu HFC
• możliwość stosowania dużych wartości posuwu na 

ostrze
HFC

HM
XT X-AL λ 0°

γ-10°

HFC

Innowacje i technologie w narzędziach XFeed-R

HM-XT wyjątkowo twardy gatunek węglika
• zwiększona odporność na zużycie ścierne

HM
XT

Sprawdzone pokrycie typu X-Al
• znacząco ogranicza zużycie ścierne narzędziaX-AL

Geometria czoła narzędzia typu HFC-R
• możliwość stosowania dużych wartości posuwu 
 na ostrze 
• łatwe programowanie

HFC

Wzmocniona krawędź skrawająca
• mniejsze ryzyko wykruszenia

λ 0°
γ -10°

Specjalnie wykończona krawędź skrawająca
• przeciwdziała wykruszeniu się ostrza 
• pozwala na przenoszenie dużych sił skrawania

tego procesu obróbki. W porównaniu z konwencjonalnymi narzędziami 
frezarskimi, narzędzia HFC XFeed-R oraz XFeed przeznaczone są 
wyłącznie do operacji frezowania czołowego. Narzędzia te posiadają 
dostosowaną do strategii HFC geometrię krawędzi skrawających,  
wykonane są z bardzo twardego gatunku węglika (1900HV), pokryte 
powłoką o nadzwyczajnej odporności na ścieranie i obciążenia  
mechaniczne, a krawędzie poddano procesowi dogładzania, wszystko  
aby zapewnić najwyższą wydajność obróbki.
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Większa wydajność
XFeed: 

Ukształtowanie czoła narzędzia umożliwia znaczne wydłużenie wykorzystywanej 
krawędzi skrawającej. Stąd obciążenie mechaniczne i zużycie ulega równomiernemu 
rozłożeniu na jej powierzchni. Dzięki temu bez problemu można uzyskać wysokie 
prędkości posuwu oraz dużą wydajność objętościową obróbki. Frez XFeed może 
sprostać nawet dużym siłom, powstałym w wyniku zastosowania znacznych wartości 
posuwu na ostrze.

Pozostały naddatek nieusunięty z powodu specyficznego kształtu czoła  
narzędzia może zostać łatwo usunięty w czasie obróbki półwykończeniowej.

XFeed-R:

W przypadku zastosowania frezu XFeed-R, krawędź skrawająca poddawana 
jest obciążeniom tylko w strefie promienia. Z tego powodu wykorzystywana długość 
krawędzi skrawającej jest zredukowana o około połowę. Geometria narzędzia może 
zostać łatwo przeniesiona do systemu CAM, a uzyskany kształt 3D jest bardzo bliski 
finalnego konturu.

Specjalnie zaprojektowana część czołowa narzędzia umożliwia przenoszenie 
dużych sił na małej długości ostrza. Z powodu mniejszej długości używanej krawędzi 
skrawającej, możliwe do zastosowania wartości posuwu na ostrze są mniejsze niż dla 
frezu XFeed, dlatego ich sugerowana wartość jest z reguły zredukowana o około 20%.

Krótszy czas realizacji zlecenia
W konwencjonalnym cyklu wytwarzania półwyroby do produkcji formy obrabiane 

są w stanie nieutwardzonym, a następnie pozostały naddatek usuwany jest w obróbce 
wykończeniowej w stanie zahartowanym. Powoduje to powstanie długich przerw  
w obróbce przed oraz po hartowaniu. Dysponując frezami do obróbki HFC, cały proces 
obróbki mechanicznej przeprowadzić można po obróbce cieplnej, przez co znacznie skraca się 
całkowity czas wykonania formy.
Dokładność obróbki

Mała głębokość frezowania pozwala na uzyskanie, po obróbce zgrubnej, powierzchni bardzo 
zbliżonej do finalnego konturu. Pozwala to zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty wytwarzania.
Seria XFeed
Frezy z serii XFeed dostępne są w trzech wariantach długości i wysięgu 3xd, 6xd oraz 9xd  
w przedziale średnic Ø3-16.
Frezy z serii XFeed-R oferowane są w dwóch wariantach długości 3xd, 6xd w przedziale 
średnic Ø6-12 
Promień jest adekwatny do wartości sił występujących w czasie obróbki i jest równy 20% 
średnicy narzędzia. Aby zagwarantować odpowiednią dokładność obróbki frez dostępny  
jest tylko w wersji z chwytem prostym.
Podsumowanie
Frezy XFeed i XFeed-R to:
□ Krótsza realizacja zlecenia: Elementy mogą być obrabiane w stanie zahartowanym 

od półfabrykatu do finalnego wyrobu w jednym zamocowaniu. Pozwala to na znaczne 
zredukowanie czasu cyklu wytwarzania.

□ Zwiększona produktywność dzięki wysokiemu współczynnikowi wydajności 
objętościowej obróbki, osiągniętej dzięki dużemu posuwowi na obrót oraz wytrzymałej 
konstrukcji narzędzia.

□ Równomierność naddatku pod obróbkę wykończeniową dzięki skrawaniu cienkiej warstwy w każdym przejściu podczas obróbki zgrubnej.
□ Łatwe programowanie w systemach CAM przy zastosowaniu narzędzia XFeed-R.
□ Potencjał do automatyzacji wytwarzania dzięki bezpieczeństwu procesu obróbki.

mgr inż. Maciej Drajerczak, doradca techniczny ds. narzędzi

      Geometria krawędzi skrawajacej XFeed

Zwiększenie posuwu
na obrót poprzez
wydłużenie
wykorzystywanej
krawędzi skrawającej

Efektywna długość krawędzi skrawającej ≈ 6 x ap

Geometria krawędzi skrawajacej XFeed-R

Mniejszy wzrost 
zastosowanego posuwu 
w stosunku do XFeed, 
w zamian za to 
dokładniejszy kontur 
i łatwiejsze programowanie 
w systemie CAM

Efektywna szerokość wióra = 3,6 x ap

Etapy konwencjonalnego procesu wytwarzania

frezowanie zahartowanego naddatku

materiał przed hartowaniem

kontur końcowy

1. obróbka stali w stanie nieutwardzonym
2. hartowanie wstępne obrobionej formy
3. końcowa obróbka zahartowanej formy

Ograniczenie ilości etapów dzięki technologii HFC

materiał zahartowany

kontur końcowy

1. utwardzanie cieplne
2. obróbka zgrubna frezami typu XFeed, a następnie obróbka  
    wykończeniowa

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

tel. 0 61 222 58 00, fax 0 61 222 58 01
e-mail: info@ita-polska.com.pl, www.ita-polska.com.pl
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OBERON Robert Dyrda to firma, która od wielu lat sprawnie działa na polskim rynku dostawców narzędziowych. Dzięki  
doświadczeniu, oraz wieloletniej współpracy z wieloma czołowymi firmami w branży, możemy pochwalić się niezrównaną jakością 
oferowanych przez nas produktów grafitowych oraz serwisu, który to darmowo oferujemy naszym klientom.

Produkty najwyższej klasy, bo na nich właśnie opieramy swoją działalność, oraz najlepsza jakość usług to motto i polityka firmy Oberon Robert  
Dyrda. Dzięki podpisanej w 2007 umowie z światowym liderem w produkcji grafitów tj. firmą Mersen France Gennevilliers S.A.S., możemy śmiało  
pochwalić się wyłącznością w dystrybucji grafitów tych producentów. Najlepsze recenzje wydają nam zadowoleni klienci, których z miesiąca na  
miesiąc przybywa, którzy mają świadomość, że decyzja o  współpracy z firmą Oberon, była najlepszą rzeczą, jaka mogła ich spotkać.

Najważniejsza dla nas jest jakość oferowanych usług - jakość obsługi klientów przez wszystkie działy, oraz jakość dostarczanego materiału.  
Wyrazem dbałości o to jest wdrożony w firmie System Zapewnienia Jakości wg ISO 9001:2000. Pierwszy certyfikat mieliśmy przyznany w 1999 roku.

Główne czynniki doboru materiału na elektrody:
Szybkość usuwania materiału

Szybkość drążenia  zwykle przedstawiamy w milimetrach sześciennych na godzinę, ale faktycznie powinna być wyrażona w złotówkach na godzinę!  
Osiągnięcie zadowalającej szybkości nie zależy jedynie od prostego wyboru 
właściwych nastaw maszyny. To także proces bezpośredniego rozproszenia energii 
w procesie elektrodrążenia. Nie sposób zapobiec zużyciu elektrody, ale może ono 
być zminimalizowane przez wybór właściwego materiału z którego elektroda 
będzie przygotowana.
Odporność na zużycie

Są cztery rodzaje zużycia: objętościowe, narożnikowe, końcowe i na stronę. 
Uważamy, że z tych czterech, najważniejsze jest narożnikowe przyjmując, że kształt 
końcowego wybrania określa zdolność elektrody do opierania się zużyciu naroży  
i krawędzi. Konkludując, skoro elektroda skutecznie opiera się zużyciu w najbardziej 
czułych miejscach, całe jej zużycie też jest niewielkie i osiągnięta jest maksymalna 
długość życia elektrody.
Wykończenie powierzchni

Dobre wykończenie powierzchni jest osiągane przez właściwy materiał 
elektrody, dobre warunki płukania i odpowiednie ustawienia zasilania. Wysoka 
częstotliwość generatora i niska moc daje najlepszą jakość powierzchni, ponieważ 
takie ustawienia powodują najmniejsze kratery w obrabianym metalu. Końcowe 
wykończenie powierzchni będzie lustrzanym odbiciem powierzchni elektrody. 
Najlepszym materiałem na wykańczające elektrody jest użycie grafitów bardzo lub 
ultradrobnoziarnistych z uwagi na bardzo drobne ziarno i wysoką wytrzymałość.
Obrabialność

Każdy fachowiec, który obrabiał grafit jest świadomy, że grafit skrawa się 
bardzo łatwo. To, że łatwo się obrabia, nie oznacza jeszcze, że należy zastanowić 
się nad doborem gatunku grafitu. Musi być na tyle wytrzymały, aby nie doszło do  
uszkodzenia przy manipulowaniu, czy w trakcie samego procesu elektrodrążenia. 
Ważne są: wytrzymałość i mały rozmiar ziarna, wtedy minimalne promienie  
zaokrągleń i ścisłe tolerancje mogą być osiągnięte.
Koszt materiału

Koszt nabycia materiału na elektrodę to ogólnie mówiąc niewielka część  
kosztów elektrodrążenia detalu. Rzadko kto zauważa, że wyodrębnienie kosztu 
zakupu materiału z całości kosztów drążenia jest całkowicie bez sensu. Czas 
wykonania elektrody, czas drążenia, jakość pracy, zużycie elektrody - wszystkie 
te czynniki szczególnie zależą od materiału użytego na elektrodę bardziej niż inne.  
Znaczy to, że najważniejsza jest wiedza o właściwościach i charakterystykach 
dostępnych gatunków materiałów na elektrody oraz jak one wpłyną na obrabiany  
metal. Tylko z tymi wszystkimi danymi możliwe jest zrobienie analizy kosztów/
wykonania, która pokaże prawdziwy koszt pracy na drążarce.

Główne czynniki doboru grafitu  
na elektrody
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Fizyczne właściwości grafitów MERSEN :

OBERON Robert Dyrda oferuje pełne zakres materiałów przeznaczonych na 
elektrody do drążenia oraz pełen serwis usług dotyczących wykonywania gotowych 
elektrod. Oferujemy usługi:
•	 Frezowania C.N.C;
•	 Szlifowania C.N.C;
•	 Szlifowania na maszynach konwencjonalnych wałków i płaszczyzn
•	 Toczenia.
Wszystkie usługi wykonujemy po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji 2D 

lub 3D. Wykonanie oparte jest o technologię CAD/CAM. Obróbka zgrubna jak  
i wykańczająca, profilowanie elektrod, gwintowanie oraz wiercenie.
W naszej ofercie gotowe półfabrykaty grafitowe czyli:
•	 Pręty okrągłe w średnicach od Ø 1,5 do Ø 50mm;
•	 Pręty kwadratowe w przekroju od 5x5 do 50x50mm;
•	 Pręty płaskie;
•	 Grafit cięty z bloku;
•	 Cieńkie listki w grubości od 0,1mm (!!)
•	 Płytki zbieżne do drążenia elementów żeberkowych.

Pełen wykaz dostępny pod adresem naszej strony internetowej www.oberon.pl.
W przypadku, gdyby nie znaleźli Państwo interesującego Was kształtu, proszę 

dzwonić zrobimy to „od ręki” na życzenie. Ponadto oferujemy pełną pomoc  
techniczną w zakresie użytkowania naszych grafitów. 

Pozdrawiam Dawid Hulisz
tel. +48 693 371 241

d.hulisz@oberon.pl

Gatunek
Powierzchnia do uzyskania 

w stali Gęstość [g/
cm3]

Opór 
właściwy 
[μΩm]

Wytrzymałość na 
zginanie [Mpa]

Twardość w 
skali Shore'a 

Średni 
rozmiar 

ziarna [μm]VDI Ra

ELLOR+18 35 5,6 1,78 13,7 45 55 12

ELLOR+25 24 1,62 1,86 12,2 55 65 9

ELLOR+30 24 1,62 1,84 13,7 65 80 8

ELLOR+40 20 1,0 1,78 12,7 60 60 6

ELLOR+50 17 0,7 1,86 12,7 76 80 5

ELLOR DS4 14 0,5 1,88 12,7 90 70 4

ELLOR+20C 22 1,26 3,00 27,0 110 64 10

Rys. A. Zwykły GRAFIT - Podczas procesu elektrodrążenia cząstki grafitu 
znikają bardzo szybko.

Rys. B. ELLOR® GRAFIT - Z uwagi na bardzo wysoką wytrzymałość ELLOR 
traci cząstki znacznie wolniej.
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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

GRAFITY MERSEN



c.d. artykułu na stronie 56 »»

Pręty okrągłe, przycięte 
na wymiar

Na składzie pręty stalowe, miedziane i aluminiowe  
w gatunkach:

ul. Cicha 15, 88 - 100 Inowrocław 
Tel. 52 354 24 00, Fax 52 354 24 01 

www.oberon.pl, oberon@oberon.pl

• 1.0038 (St3S)   • 1.2210 (NW1)   • 1.3245 (SK5M+0,1%S)
• 1.0503 (45)   • 1.2316 tw. 30 HRC  • NC6 (˜1.2063)
• 1.7035 (40H)   • 1.2343 (WCL)   • NC10 (˜1. 2201)
• 1.7131 (16 HG)  • 1.2379 (NC11LV)  • miedź M1E
• 1.2311 tw. 30 HRC  • 1.2767 (˜1.NPW+Ni) • aluminium 7075 (PA9)

OBERON® 
Robert Dyrda



Precyzyjnie szlifowana 
stal narzędziowa

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

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

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

pomiarowej
Dostarczana:

• w stanie szlifowanym
• wyżarzana zmiękczająco
• zabezpieczona przed korozją

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

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

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



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

Aluminium na formy 
wtryskowe i rozdmuchowe



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


