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NOWOŚĆ: DURO-A

DURO-A UCHWYT MECHANICZNY

ROEHM POLSKA Sp. z o.o. • hotline: + 48 22 759 59 90 • mobile: +48 608 650 567 • www.roehm.biz • roehmpolska@roehm.biz

Stała siła mocowania dla ponad 500.000 cykli

Podwyższona siła mocowania o 30%

3-letnia gwarancja

ROEHM POLSKA Sp. z o.o. • hotline: 608 650 567 • www.roehm.biz • roehmpolska@roehm.biz

BESTSELLER

Uchwyty mechaniczne DURO-A
Mocne, lekkie i kompaktowe

Roehm-eShop

CZUJNIKI CIŚNIENIA
WEWNĘTRZNEGO FORMY
WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI DZIĘKI ROZSZERZENIU
ASORTYMENTU PRODUKTÓW

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Nowe kable do czujnika single wire i mini coax, wraz z odpowiednimi wtyczkami
wielokanałowymi, oferują większą wydajność procesu wtrysku. Jest to możliwe dzięki
zminimalizowaniu ilości okablowania na maszynie.

WŁAŚCIWOŚCI:

Możliwość łączenia kilku kabli czujników w formie

Szybkie i łatwe podłączenie

Wykluczenie ryzyka błędnego podłączenia podczas

wymiany narzędzia

Dostępność prosto z magazynu

Zamówcie Państwo już teraz w
sklepie internetowym!
www.meusburger.com
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Forum Narzędziowe OBERON® poleca:

Drodzy Państwo!

Pięć lat temu w Forum umieściłem zdjęcie z tego samego miejsca. 
Wówczas zawiozłem dzieci pod Babią Górę, by pokazać, że i w Beskidach 
są trasy „alpejskie” czy może „tatrzańskie”. Czas biegnie i w tym roku część 
drogi do Zawoi przejechała prowadząc auto córka. Innymi słowy, dzieci 
się nam starzeją. Bieżący rok z pewnością dołoży nam kolejnych zmarsz-
czek, czy to na twarzy czy przysłowiowej wątrobie. W 2020 pojawiła się 
kometa, koronawirus, a potem już nie było normalnie. O wirusie można 
pisać dużo i długo, ja tylko zapraszam Państwa do przeczytania artykułu 
na temat organizacji targów w czasach Covidu. Opisujemy jak organiza-
torzy chcą siebie i nas zabezpieczać. To, że organizatorzy chcą tych targów 
jest zrozumiałe, to przecież ich być lub nie być. Natomiast co się będzie 
działo, jaki powiat będzie „czerwony”, a jaki „żółty” nie potrafimy prze-
widzieć. Moje prywatne zdanie jest takie, że skoro wesela na 150 osób są 
ryzykowne, to wizyta na targach, gdzie kolejne osoby siadają przy tych 
samych stoliczkach, mimo całych starań o dezynfekcję, higienę jest jak 
odwiedziny w szpitalu zakaźnym. Coś może się do nas przykleić, niestety. 

Kiedy wróci normalność - nie wiemy. Nerwowość powoduje, że nawet 
wakacyjne lektury też mi się zmieniły. Jakoś ciężko mi się czytało krymi-
nały, właściwie nie skończyłem żadnego. Normalnie lubię tych rozmaitych, 

najczęściej skandynawskich, komisarzy wytrwale tropiących morderców  
i to często seryjnych. Obecnie przerzuciłem się na coś zupełnie odmien-
nego. Wybrałem „Cham niezbuntowany” R. Ziemkiewicza. Autor powiela 
tezy ze swoich felietonów, a może właśnie chwała mu za to, że zebrał 
sporo myśli w jednym miejscu? Kupiłem książkę, bo spodobało mi się, 
że myśli podobnie do mnie o nas, Polakach. Jako o stłamszonych przez 
rozmaitych zaborców i żyjących w nieuzasadnionym poczuciu winy. 
Rzadko potrafiących wybić się, bo brak im wiary w siebie. Z kolei duża 
grupa tych z wiarą w siebie lepiej by się nie wybijała. Autor zwraca naszą 
uwagę, że przecież Unię to myśmy wymyślili kilkaset lat temu z Litwą, 
Inflantami. Przy okazji przyłączając nieco terenów wschodnich. To miesz-
kańcy tamtych krajów uczyli się języka polskiego, jak my teraz angielskiego 
(nota bene – był Brexit, nam członkom Unii Europejskiej trzeba by było 
przysiąść nad niemieckim). Mickiewicz pisał PO POLSKU „Litwo, Ojczyzno 
moja …”. Chciał zaistnieć jako poeta, ale po litewsku by go nie drukowali?!

Warto zastanowić się co się stało z Rzeczpospolitą, która była taką 
piękną siedzibą wolności i tolerancji? Dla arian, żydów, kupców niemiec-
kich i rolników z Niderlandów. Ano upadła. Upadła rozebrana przez wyna-
lazców pruskiego drylu, ruskiego zamordyzmu i austriackiego gadania. 
Na ile historia lubi się powtarzać? Czy „wolna” Unia Europejska zostanie 
rozebrana przez islamistów, komunistów plus chiński kapitał? Czas 
pokaże. Niezatapialny lotniskowiec brytyjski odcumował i oddala się od 
Unii. Polska nie ma jak odcumować będąc równo w środku terenów od 
Atlantyku do Uralu. Z kolei my Polacy coraz chętniej, zamiast dyskutować, 
przy każdej okazji wyzywamy się od chamów (poczytajcie trochę wpisy 
na forach) i tym razem to sami rozbierzemy Polskę na kawałki, ale ile tych 
kawałków będzie? Dla starych i dla młodych. Dla tych z maseczkami i tych 
co „nie założą sobie kagańca” (!). Dla katolików od Rydzyka i tych półgo-
łych od czterech liter, dla altruistów i geszefciarzy. Czy znów minąć musi 
pokolenie, aby ludzie nauczyli się argumentować spokojnie i szanować 
cudze przekonania. Po co skakać do oczu? Cytując klasyczną w przeszłości 
pozycję: „A kimże ty jesteś byś sądził … itd.” Przed młodym pokoleniem 
długa nauka. Starsi są niestety słabo reformowalni, stąd moja wzmianka  
o pokoleniu, które musi przeminąć.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo wybrać i porozmawiać z nami „w realu”, 
by nie bazować tylko na treści Forum Narzędziowego, zapraszam do Kielc  
i Sosnowca na stoisko inowrocławskiego Oberonu! A co będzie z targami, 
jak faktycznie będą wyglądały, sprawdzimy we wrześniu, na początek na 
przesuniętych z wiosny targach STOM, potem TOOLEX. 

Jak zorganizować targi w czasach pandemii
R. Dyrda - str. 10-11

Polcomm® rośnie w siłę
POLCOMM - str. 12-14

Klucz do plakatu z gatunkami stali OBERON
J. Dyrda - str. 16-18

ULGREG oferuje centrum obróbcze BL-Y855
ULGREG Grzegorz Kugler - str. 21

ONA Electroerosion. W precyzyjnej obróbce części do turbin
GALIKA Sp. z o.o. - str. 28-29

FRAISA E-Cut. Frezy wielozadaniowe, efektywne i ekstremalnie 
ekonomiczne

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - str. 30-32
Powłoki wydłużają okres eksploatacji stempli tnących

Meusburger Georg GmbH & Co KG - str. 36-37
Magia kolumn i piramid

SCHUNK Intec Sp. z o. o. - str. 38-39
Maszyna polerująca DO WAŁKÓW, OTWORÓW I KOŁNIERZY

MARCOSTA - str. 42
Skuteczne sposoby na zminimalizowanie zużycia elektrod 
grafitowych

D. Hulisz - str. 44-46
INTER-PLAST- Maszyny używane do obróbki metalu i blachy, a także 
nowe maszyny koreańskiej firmy SMEC

INTER-PLAST Z. Bodziachowska-Kluza - str. 48
Zero-Punkt - Automatyzacja w uzbrajaniu obrabiarek

ROEHM POLSKA Sp. z o.o - str. 50-51
INTER-PLAST oficjalnym przedstawicielem BODOR

INTER-PLAST Z. Bodziachowska-Kluza - str. 52
HARTOWNIA.NET

HARTOWNIA Sp. z o. o.- str. 54-55
Emax EVOlution Mikroszlifierka elektryczna z Japonii

M. Adelski - str. 56-57

To będzie ciekawa „Przemysłowa Jesień”
Targi Kielce - STOM - str. 60

TOOLEX – wspólnie napędzamy gospodarkę!
EXPO SILESIA - TOOLEX - str. 61

Cała branża odlewnicza spotka się jesienią w Targach Kielce!
Targi Kielce - METAL- str. 62

Nowa data PLASTPOLU
Targi Kielce - PLASTPOL- str. 64

ITM INDUSTRY EUROPE. Targi w ciekawych czasach
MTP GRUPA - ITM- str. 66,68

ITA Polska - 1 okładka
INTER-PLAST Z. Bodziachowska-Kluza - okładka rozkładówka
ROEHM POLSKA Sp. z o.o - 2 okładka
MEUSBURGER - str. 3
SIGMAPIT - str. 11
POLCOMM - str. 14
GALIKA - str. 22-23
SCHUNK Intec Sp. z o. o. - str. 39
MAC-TEC e.K. - str. 47
„SW-PARTNER” Wacław Składan - str. 47
MARMET Marek Żak - str. 47
LENSO - str. 49
ROEHM POLSKA - str. 51
LENSO - str. 53
TRANSCORN - str. 59
EXPO SILESIA TOOLEX- str. 63
Targi Kielce PLASTPOL - str. 65
MTP GRUPA - str. 67
POLCOMM - str. 70

Drążarki drutowe - raport - str. 24-27
Narzędzia skrawające - raport str. 34-35

•  Tokarki CNC
•  Maszyny używane
•  Wózki widłowe

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

Zapraszamy na stronę 
www.forumnarzedziowe.pl

Spis treści

NOWA SERIA FREZÓW FRAISA E-cut- ITA Polska

Spis reklam

Raporty w numerze (103) 4/2020

Raporty w numerze (104) 5/2020
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Krótko Krótko
Koncentrat płynu obróbczego do chińskich wycinarek drutowych

Dolfamex jest nowoczesną firmą produku-
jącą narzędzia do obróbki skrawaniem. Dzięki 
kombinacji wysokiej technologii i najlepszych 
materiałów oferujemy nowoczesne narzędzia 
skrawające według najwyższych standardów 
jakości. Nasza oferta zawiera kilka tysięcy pozycji, 
w tym narzędzia monolityczne, składane, a także 

płytki tokarskie i frezarskie przeznaczone do 
wysokowydajnej obróbki skrawaniem.

Oprócz standardowej oferty proponujemy 
wykonanie narzędzia na specjalne zamówienie. 
Jesteśmy w stanie wykonać każde potrzebne 
Państwu narzędzie.

Oferujemy również szeroką gamę usług. 
Na życzenie klienta narzędzia powlekamy 
powłokami PVD, które znakomicie wpływają 
na żywotność i wytrzymałość. Oferujemy też 

usługi z zakresu obróbki cieplnej znacznie 
poprawiającej ich parametry. Oprócz tego 
świadczymy standardowe usługi ostrzenia 
i regenerowania produkowanych przez nas 
narzędzi.

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

58-500 Jelenia Góra

www.dolfamex.com.pl

Obróbka skrawaniem z DOLFAMEXem

Gratowanie to proces usuwania ostrych 
krawędzi i zadziorów, aby uzyskać gładkie 
powierzchnie na częściach z metalu o odpo-
wiednich parametrach m.in. chropowatości 
powierzchni, błędach kształtu i położenia, 
gładkości, itd. Proces gratowania pozwala na 
uzyskanie ostatecznego kształtu i geometrii 
obrabianej części o odpowiedniej jakości.

Chciałbym się skupić na procesie grato-
wania, który jest usuwany przez obróbką 
ręczną. Jest to metoda bardzo żmudna, zabie-
rająca dużo czasu i też niedoskonała, gdyż 
zależy głównie od umiejętności operatora.

Trzeba jednak 
nadmienić, że obróbka 
ręczna ma nadal bardzo 
duży udział w całkowitej 
obróbce części w budowie 
maszyn i wynosi ok. 20% 
przy produkcji seryjnej, 
a liczba ta zwiększa się 
gdy mamy do czynienia  
z produkcją jednostkową.

Gratowanie i wykań-
czanie powierzchni opiera 
się na różnych sposobach 
wykańczania powierzchni 
takich jak: szlifowanie, 
polerowanie, dogładzanie 

w tym dogładzanie oscylacyjne (superfinish), 
frezowanie, zatępianie krawędzi, szczotko-
wanie i inne.

Proces gratowania i wykańczania powierzchni 
wykonywany ręcznie można zastąpić procesem 
zautomatyzowanym, przy wykorzystaniu zrobo-
tyzowanego gniazda obróbczego firmy SUPFINA.

Zrobotyzowane gniazdo obróbcze może 
wykonywać bardzo różne operacje tej samej 
części obróbczej m.in:

• dogładzanie oscylacyjne (superfinish),
• gratowanie,

• szlifowanie,
• polerowanie,
• frezowanie,
• znakowanie,
• czyszczenie,
• zatępianie krawędzi,
• pomiar optyczny lub inny,
• inspekcję wizualną,
• inne wymagane operacje, itp.

Zrobotyzowane gniazdo obróbcze 
pozwala na osiągnięcie różnych celów m.in.:

• Automatyzację ręcznych procesów 
produkcyjnych;

• Kumulowanie różnych procesów produk-
cyjnych w jednym gnieździe obróbczym;

• Wykańczanie powierzchni wyprodukowa-
nych metodami przyrostowymi.
Zachęcamy do kontaktu w przypadku 

chęci zastosowania automatyzacji procesu 
obróbki ręcznej lub rozwiązania nietypowych  
i trudnych procesów obróbczych.

Gratowanie i inne sposoby wykańczania powierzchni obrabianej części
Zamiana obróbki ręcznej na zrobotyzowane i elastyczne gniazdo obróbcze 

Przedstawicielstwo w Polsce - Isotek Sp. z o.o.
• ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań • Tel. +48 61 835 08 61 • e-mail: isotek@isotek.com.pl • www.isotek.com.pl

Zrobotyzowane gniazdo obróbcze – widok . Źródło Isotek Sp. z o. o.

Chińskie wycinarki drutowe na drut molib-
denowy pracują „w natrysku”. Podczas wyci-
nania elektroerozyjnego podawany jest na 
detal i drut płyn obróbczy.

Większość operatorów używa mydła emul-
syjnego, pasty emulsyjnej a część używa np. 
płynów roboczych BM1 lub BM-06GP.

Od pewnego czasu fabryka DM-CUT 
odeszła od stosowania pasty emulsyjnej przy 
swoich wycinarkach drutowych. Proponujemy 
koncentrat płynu obróbczego 4U-808. Jest to 
w tej chwili najlepszy na rynku koncentrat dla 
chińskich wycinarek drutowych. Baza wodna, 
po cięciu idealnie czysta powierzchnia detalu, 
szybsze i stabilne cięcie, najlepsza możliwa 
powierzchnia po cięciu. 

Koncentrat jest oferowany w pojemni-
kach 11 kg. Na pojemnik przy maszynie z wodą 
pojemności np. 25 litrów, wlewamy 1/6 płynu 
z pojemnika płynu. Na 100 litrów wody, 1/3 
pojemnika płynu. 

Dystrybutor:

ULGREG Grzegorz Kugler
88-100 Inowrocław
ul. Aleja 800-lecia Inowrocławia 2/24
Tel. kom. 663 750-527
g.kugler@ulgreg.pl, www.dmcut.pl

TBI Tools to profesjonalny dostawca 
narzędzi do obróbki skrawaniem. Oferuje 
bardzo bogaty asortyment narzędzi skrawają-
cych, pomiarowych oraz oprzyrządowania do 
frezarek i tokarek. W ofercie posiada narzędzia 
wielu renomowanych marek oraz sygnowane 
własną marką TBI Tools m.in.: akcesoria, frezy, 
imadła, narzędzia pomiarowe, narzędzia skła-
dane, oleje i chłodziwa, oprawki narzędziowe 
SK/HSK/BT, płytki, rozwiertniki, wiertła, 
wygniataki i gwintowniki.

W ostatnim czasie dla zwiększenia 
komfortu zakupów został uruchomiony sklep 
internetowy z narzędziami TBI Tools i cały asor-
tyment firmy jest dostępny także na stronie 
www.tbitools.pl.

TBI Tools - profesjonalne narzędzia 
w niskiej cenie

Firma KM-SYSTEM Mariusz Chmielewski, 
Krzysztof Słowik s.c. w Jeleniej Górze, znany 
od lat producent nowoczesnych, energo-
oszczędnych robotów IML wyposażonych  
w systemy kontroli wizyjnej z selekcją braków 
oraz robotów odbierających detale i różnego 
rodzaju automatyzacji, jest aktualnie autory-
zowanym przedstawicielem handlowym na 
polskim rynku firm:

Fot. Wtryskarka EC 100XII

- SMC - maszyny do rozdmuchu jedno- oraz 
dwu-stacyjne z robotami IML;

- SHIBAURA (nowa nazwa znanej marki 
TOSHIBA) - wtryskarki elektryczne o siłach 
zwarcia od 50 do 2500 ton;

- SIMCO - osprzęt do wytwarzania i usuwania 
ładunków elektrostatycznych.

Firma KM-SYSTEM świadczy też usługi 
napraw wtryskarek i relokacji maszyn i urządzeń.

Więcej informacji na stronie internetowej 
www.km-system.pl.
Mariusz Chmielewski, Krzysztof Słowik s.c.
ul. Spółdzielcza 54, 58-500 Jelenia Góra
tel. 739 280 370
maszyny@km-system.pl, www.km-system.pl

Firma KM-SYSTEM - automatyka 
przemysłowa

Szybciej niż myślisz – w 48 godzin
Gotowe do wysyłki

No to w drogę! Szeroka 
oferta rozwiązań gotowych 

do wysyłki w 48 godzin

Nie zwlekaj! Nasze nowe, używane  
i demonstracyjne maszyny, automatyzacja 
System 3R, zestawy aktywacyjne rConnect 
oraz inteligentne materiały eksploatacyjne 
są załadowane i gotowe do szybkiej wysyłki. 
Wejdź na wyższy poziom biznesu i zwiększ 
swoją wydajność.

Dzięki oferowanym 
technologiom oraz specjalistycznej

wiedzy GF Machining Solutions
sukces jest w zasięgu ręki.
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Właściwie trzeba zacząć od pytania: czy to jest zmierzch pandemii, 
czy dopiero początki wraz z nadchodzącym rozwinięciem? Firmy zajmu-
jące się targami, eventami, konferencjami chcą żyć i próbują dosto-
sować się do tej nagle zmienionej rzeczywistości. Nasza firma OBERON 
Robert Dyrda z Wydawnictwem Forum Narzędziowe uczestniczy  
w wielu imprezach targowych, tak jako wystawca jak i gość. Obecnie 
jesteśmy bardzo często zapraszani na webinaria, wideokonferencje 
opisujące plany organizacji jesiennych imprez targowych. Do tego maile 
organizatorów informujące co zrobią, aby dopilnować, by zdrowiu 
i życiu uczestników nic nie zagroziło. Wszystko razem zebrane może 
przerażać, no i niestety nie zachęca do odwiedzin wielkich imprez.

Fot. 1. Zastanawiamy się, ile osób zechce przyjechać na targi mimo ryzyka 
zachorowania. Czy pomogą w zachowaniu zdrowia maseczki czy przyłbice, 
szersze alejki i ograniczenie liczby osób przypadających na m2 powierzchni?

Fot. 2. Targi mogą stracić nieco na atrakcyjności dla odwiedzających gości 
bez różnych dodatkowych imprez jak konferencje czy wykłady organizo-
wane dla specjalistów czy zwykle tłoczne bankiety kończące wręczanie 
nagród targowych.

Szacuje się, że wobec regulacji rządowych ale i zmiany przyzwy-
czajeń czy osobistych lęków, część ludzi nie będzie chciała latać samolo-

tami (po co komu potem kwarantanny?), spać w zatłoczonych (czyżby?) 
hotelach. Zyskają na znaczeniu spotkania targowe małe, lokalne, na 
które zwiedzający dotrze swoim samochodem i wróci do domu tego 
samego dnia. Stracić klientów mogą wielkie, międzynarodowe targi  
w Niemczech czy Włoszech, które w ciągu kilku dni odwiedzało 100 
– 200 tys. osób. Targi będą starały się przyjąć formę tzw. „hybry-
dową” czyli będą odbywały się w realu ale i wirtualnie poprzez ofero-
wanie spotkań B2B za pomocą komunikatorów. Są to na razie bardziej 
idee niż fakty, bo zorganizowanie i przetestowanie rozwiązań zajmie 
pewien czas i te podwójne kanały przekazywania informacji (jedno-
czesne stoisko targowe i obecność via internet) mogą tak samo nie zdać 
egzaminu jak nauczanie zdalne w szkolnictwie na początku pandemii.  
Po co jechać na targi, skoro Skype czy inny komunikator można odpalić 
z biura? A telefon dostępny jest cały czas, złapie nas nawet po godzi-
nach. Ze swojej praktyki wiem, że do tej pory były problemy z przepu-
stowością łączy elektronicznych na niektórych targach, teraz natomiast, 
przy zwiększonej transmisji ze stoisk, organizatorzy na pewno powinni 
znacząco zwiększyć możliwości transferu danych. Informatycy, firmy 
telekomunikacyjne już się cieszą. No cóż … mam wrażenie, że w obecnym 
czasie problemy wynikające z organizacji dużych spotkań biznesowych 
spędzają sen z powiek wielu osobom.

Fot. 3. Wydanie kilkudziesięciu tysięcy złotych na stoisko, na które w 
porównaniu z poprzednimi latami może trafić niewielka grupa osób jest 
jedną z przyczyn dlaczego wystawcy rezygnują z udziału w tegorocznych 
imprezach targowych.

Targi wirtualne? Oczywiście, duży procent ludzi z normalną emocjo-
nalnością potrzebuje kontaktów osobistych. Izolacja jest frustrująca. 
Można się obawiać jednak, że przy wzrastającej liczbie chorych nara-
stają lęki uczestników, czy po prostu wpływ ich sytuacji rodzinnej prze-
trzebi szeregi targowych gości. Czy przyjadą decydenci 60+? A młodsi, 
lecz opiekujący się rodzicami po 70? Młodsi mogą wybrać komunikatory, 
bo po co się ruszać. Czy w związku z tym wybierać i kupować dostęp 
do targów wirtualnych? Google pomoże wyszukać bez opłat. Wniosek 
wypływający z powyższych faktów jest taki, że organizatorzy targów 
mogą ogłosić upadłość. Chociaż mój wrodzony optymizm mówi, że nie, 

tak źle chyba nie będzie. Przemysł po nauczce wynikającej z przerwa-
nych dostaw będzie dążył do większej dywersyfikacji swoich zakupów, 
by choć część produkcji była w stanie funkcjonować na bazie dostaw  
z miejsc, gdzie na szczęście nie ma lockdownu. Dobrze mieć „zapa-
sowego” dostawcę, a nie jedynego ze zbitą w dół ceną, który jednak 
może mieć w fabryce wirusa i będzie musiał zamknąć produkcję. Zaopa-
trzeniowcy będą starali się prawdopodobnie dotrzeć do interesujących 
dostawców nie tylko w internecie, ale również personalnie. Pomimo 
wygody sieci, różne wyszukiwarki mogą zwrócić ilość wyników zapy-
tania tak dużą, że nie wiadomo będzie, od kogo zacząć kontakty. Rodzi 
się pytanie, kto jest wiarygodnym dostawcą. Stronę www zdolny grafik 
- informatyk zrobi piękną, ale może ta firma mieści się w teczce, a raczej  
w smartfonie? Potencjalny dostawca pozabiera zaliczki i zniknie? Nato-
miast odwiedzając realne stoisko targowe potencjalnego dostawcy upew-
niamy się, że nie wypadł sroce spod ogona, tylko stać go tak czasowo jak 
i finansowo na organizowanie nie tylko swojej produkcji, ale też dbanie  
o jej rozwój. Taki dostawca budzi większe zaufanie aniżeli ten, znany tylko  
z wirtualnej rzeczywistości.

Poniżej zebrałem najważniejsze pomysły organizatorów targów, które 
mają zapewnić zwiększone bezpieczeństwo wystawców i gości targowych:

- rejestracja online, bez długich kolejek przy wejściu,
- maseczki na twarzach, niektórzy sugerują rękawiczki,
- pomiar temperatury wchodzących automatycznymi kamerami i wyła-

pywanie osób o podwyższonej temperaturze (pow. 37,0o C szybki test 
na miejscu, powyżej 38,0o C izolatorium do czasu wyniku testu),

- liczba uczestników ograniczona (o ile dalej będą regulacje ile m2 

powierzchni hali ma przypadać na 1 osobę),
- aplikacja w telefonie analizująca przemieszczanie się osób i ochro-

niarze reagujący na nadmierne grupowanie się,
- aplikacja notująca czas pobytu, czy podająca nawet kolejne lokali-

zacje, aby dzięki danym osobowym dotrzeć do osób, które mogły mieć 
kontakt z chorym bezobjawowym,

- aplikacje pobierające na bazie QR kodu katalogi z interesującego 
stoiska (aby nie dotykać papierowych ulotek),

-  rozszerzenie alejek pomiędzy stoiskami np. z 3 do 6 m,
- gotowe stoiska przygotowane przez organizatora (wraz z dezyn-

fekcją), 
- wymiana powietrza w halach dużo intensywniejsza, np. co godzinę,
- ozonowanie hal w nocy (potem ich wietrzenie, bo ozon jest szkodliwy 

w nadmiarze).
Reasumując, nie wiemy jak będą wyglądały imprezy targowe po waka-

cjach. To są teoretyczne dywagacje, które nie odpowiedzą na pytania, czy 
targi branżowe w ogóle się odbędą. Dopiero czas i decyzje rządowe przy-
niosą odpowiedź. Wiem, że wśród pracowników rodzi się pytanie, jakie 
mogą być konsekwencje wyjazdu na tak dużą imprezę, dużo większą niż 
największe obecnie wesele. Czy trzeba będzie wziąć obowiązkowy urlop 
po targach? Ale przecież my w Oberonie mamy cztery imprezy co tydzień!? 
Covid postawił nas przed wieloma nowymi wyzwaniami i pewnie zaskoczy 
jeszcze nie raz. Osobiście czekam na te wyjazdy, ale co rząd postanowi 
we wrześniu czy październiku wobec sytuacji jaka będzie – zobaczymy.  
W każdym razie wolałbym powiedzieć „Do zobaczenia na targach” aniżeli 
„Do usłyszenia w sieci”.               
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Jak zorganizować targi w czasach pandemii
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Oferta płytek tokarskich Polcomm® to szereg rozwiązań dedyko-
wanych do odpowiednich grup zastosowań wg normy ISO 513. Polski 
producent opracował kilkanaście gatunków płytek i różne geometrie 
łamaczy wióra do obróbki zgrubnej, średniej i wykańczającej. W sprze-
daży jest pełna oferta płytek do toczenia stali oraz stali nierdzewnej.  
W fazie testów są łamacze do obróbki superstopów. Firma dopracowuje 
właśnie ofertę płytek do toczenia żeliwa i aluminium.

- Opracowaliśmy uniwersalny łamacz wióra do żeliwa, rozpoczęliśmy 
produkcję płytek w najpopularniejszych geometriach: WNMG, DNMG, 
DCMT. Płytki te zostały już przetestowane u kluczowych klientów, uzyska-
liśmy pozytywne opinie z rynku – relacjonuje Łukasz Kamieniecki, dyrektor 
handlowy w firmie. - Pracujemy nad ostateczną zawartością naszej oferty 
katalogowej w tym zakresie - dodaje.

- Mamy wieloletnie doświadczenie w produkcji narzędzi do obróbki 
aluminium. Na tej bazie przygotowaliśmy ofertę płytek tokarskich pole-
rowanych z węglika spiekanego oraz płytek z ostrzem PCD w wersji  
z łamaczem wióra i bez. Część z tego asortymentu trafiła już do sprze-
daży, sprawdziła się przy obróbce aluminium u naszych klientów. Pełną 
ofertę płytek do obróbki aluminium zaprezentujemy jesienią – informuje 
dyrektor handlowy. 

Producent zwiększył też swoją ofertę narzędzi dedykowanych do 
frezowania. Opracowano kilka gatunków płytek frezarskich o różnym 
przeznaczeniu, z różnymi rozwiązaniami mikrogeometrii krawędzi skra-
wających. W ostatnich miesiącach Polcomm® wprowadził na rynek 
kompletne rozwiązania narzędziowe: głowice frezujące wraz z dedyko-
wanymi do nich płytkami.

- Oferujemy głowice trzpieniowe i nasadzane na płytki LNMG 06, 
AOMT 07, WNEU 04. Dostępne są one w specjalnej ofercie promocyjnej. 
Przy zakupie określonej ilości sztuk płytek frezarskich głowicę oferujemy 
za 1 zł – oznajmia dyrektor handlowy. Promocja cieszy się dużym zainte-
resowaniem, ale przede wszystkim cieszą nas pozytywne opinie klientów 
na temat tych produktów – dodaje. 

Dla uzyskania wyższej ekonomiczności procesów obróbczych stosuje 
się coraz dokładniejsze półwyroby, a tym samym mniejsze są naddatki 
do mechanicznego skrawania. Świetnie w takim przypadku sprawdza się 
mniejsza płytka. Polcomm® oferuje płytkę WNEU 040308 posiadającą  
6 krawędzi skrawających, tworzącą po zamontowaniu w głowicy narzę-
dzie o profilu 90˚. Praca tymi głowicami umożliwia zbieranie warstwy 
skrawanej do 3,5 mm. Rozwiązanie to zostało docenione wśród klientów 
firmy za jego ekonomiczność i wydajność. Oczekiwano też rozwiązania 
umożliwiającego zbieranie większej warstwy materiału w jednym przej-
ściu. Stąd decyzja firmy o wprowadzeniu do oferty płytek WNEU 08  
i dedykowanych do nich głowic nasadzanych. W tym przypadku maksy-
malna warstwa skrawana wynosi 7 mm.

Oferta płytek frezarskich zawiera również rodzinę płytek APKT: 06, 10 
i 16. Jest to bardzo popularna na rynku konstrukcja, która cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Cechą charakterystyczną płytek Polcomm® jest ostra 
krawędź tnąca na całej długości bocznej, co pozwala na zastosowanie 
zarówno do klasycznej obróbki 90˚ jak i fazowania. Płytki pozostawiają 
bardzo dobrą klasę powierzchni i mają uniwersalne zastosowanie. Produ-
cent pracuje nad przygotowaniem pełnej oferty głowic frezarskich dedy-
kowanych do płytek APKT, pierwsze pozycje są już w sprzedaży.

- Nasza oferta płytek frezarskich to także powszechnie używane, 
głównie na maszynach konwencjonalnych, płytki SPKN i TPKN, stoso-
wane w głowicach do planowania powierzchni, jak i głowicach jeżo-
wych czy fazownikach oraz najczęściej stosowane do obróbki matryc 
płytki RDMT. Dużą popularnością cieszą się też kwadratowe płytki 

Polcomm® z każdym kolejnym miesiącem poszerza swoją ofertę. W sektorze narzędzi skrawających działa od 
roku 2000. Narzędzia firmy znane są z precyzji wykonania, zaawansowanych technologii i ponadprzeciętnej 
wydajności. Przez lata Polcomm® specjalizował się w dedykowanych rozwiązaniach narzędziowych dla przemysłu 
motoryzacyjnego i lotniczego. Pod koniec 2018 roku ten polski producent z województwa lubelskiego uruchomił 
nową fabrykę płytek wieloostrzowych. Zainwestowano ponad 48 mln złotych w pełni zautomatyzowany i wypo-
sażony w zaawansowaną technologię zakład produkcyjny.

- W nowej fabryce projektowane są zarówno płytki, jak i narzę-
dzia prasowalnicze. To pierwsza tego typu fabryka w Polsce, do tego  
z wyłącznie polskim kapitałem – informuje nas właściciel Dariusz Kozak. 
- Nowoczesna narzędziownia wyposażona jest w roboty, lasery i pełny 
system paletyzacji. Uruchomiono wydziały prasowania, spiekania oraz 
nakładania powłok PVD, a nad kontrolą jakości czuwa laboratorium 
metalograficzne. Fabryka dysponuje również centrum demonstracyjno-
-szkoleniowym dla klientów – dodaje.

Nowy zakład produkcyjny skupia się przede wszystkim na produkcji 
płytek wieloostrzowych. Wdrożono innowacyjną technologię wytwa-
rzania płytek skrawających z węglika spiekanego o znacząco ulep-
szonej charakterystyce materiałowej. Płytki wieloostrzowe Polcomm® 
cechuje ograniczony udział materiałów krytycznych w składzie fazowym 
mieszanki, zwiększona twardość i odporność na ścieranie oraz wyższa 
trwałość. Pierwszą, wstępną ofertę tego asortymentu producent przed-

stawił w czerwcu ubiegłego roku. Poza płytkami w firmie produkuje się 
frezy trzpieniowe, wiertła, pogłębiacze, rozwiertaki, głowice frezarskie 
oraz noże tokarskie.

- Doskonalimy się na polu inżynierii materiałowej. Skupiamy się na 
takim doborze rozwiązań, aby wydłużyć trwałość ostrzy. Odpowiednia 
kompozycja materiałów, przebieg procesów, wybór powłok ochron-
nych i obróbki wykończeniowej – to elementy, które pozwalają nam na 
uzyskanie innowacyjnych rozwiązań narzędziowych – stwierdza właści-
ciel firmy. - Dzięki dynamicznemu rozwojowi: maszyn CNC, oprogramo-
wania CAD/CAM, technologii mikroobróbki i nakładania powłok, mamy 
możliwość wytwarzania narzędzi o zupełnie nowych właściwościach  
i przeznaczeniu – uzupełnia Dariusz Kozak.

Polcomm® rośnie w siłę 

Wysokowydajna obróbka płytkami wieloostrzowymi Polcomm®

Fot. Płytki wieloostrzowe Polcomm®. Źródło: Polcomm

Toczenie płytką SNMG. Źródło: Polcomm

- W celu optymalizacji czasu obróbki realizowanej w obszarze 
frezarek CNC zdecydowaliśmy się na głowicę GN161 50 i GN161 80 
na płytki LNMG 060310 MMS PC828. Dzięki zastosowaniu rozwią-
zania firmy Polcomm®, czas potrzebny na wykonanie detalu uległ 
skróceniu o 20%. Dodatkowym bonusem jest zwiększenie żywot-
ności narzędzi. Mogliśmy też kompletnie zrezygnować z używania 
kolejnego narzędzia, dzięki czemu wyeliminowaliśmy następną 
operację, a kluczową wykonaliśmy jednym narzędziem – rela-
cjonuje Mateusz Piwek, wiceprezes ds. produkcji w firmie Piwek 
Centrum Obróbki Numerycznej Sp. z o.o. Sp. k.

- Z firmą Polcomm® już od dawna współpracujemy na wielu 
etapach naszej produkcji. Ostatnio wdrożyliśmy głowicę GT160 25 na 
płytki LNMG 060310 MMS PC828. Rozwiązanie to zastosowaliśmy 
przy obróbce detalu ze stali nierdzewnej (1.4301). Wyniki są obiecu-
jące, skróciliśmy czas obróbki o 11% przy jednoczesnym wydłużeniu 
żywotności płytki na powtarzalnym poziomie 21%. Jeżeli dodamy do 
tego cenę płytki niższą o 25% w stosunku do zagranicznej konku-
rencji, to z niecierpliwością czekamy na kolejne nowości, których 
wdrożenie zaproponuje nam przedstawiciel tej firmy – deklaruje 
Maciej Bednarczyk, Koordynator d/s produkcji w firmie CNC-ARTEGO.

Płytka frezarska WNEU 04. Źródło: Polcomm

Frezowanie głowicą trzpieniową LNMG1. Źródło: Polcomm
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frezarskie: SPMX, SPGG, SPMT, stosowane głównie w narzędziach 
specjalnych takich jak: fazowniki, głowice jeżowe i narzędzia kształ-
towe – relacjonuje Łukasz Kamieniecki.

Jesteśmy uczestnikami czwartej rewolucji przemysłowej. Automa-
tyzacja, informatyzacja, optymalizacja, na tym skupiają się producenci 
w ostatnich latach. Wszyscy chcą lepszych rozwiązań, poszukiwane są 
nowsze, efektywniejsze materiały i bardziej zaawansowane rozwiązania 
narzędziowe do ich obróbki. Ważna jest oszczędność energii, surowców 
i czasu obróbki. Tym wymaganiom stara się sprostać podlubartowski 
producent. Polcomm® uruchamiając produkcję płytek wieloostrzowych 
w Polsce stwarza swoim klientom zupełnie nowe możliwości. Dzięki 
zlokalizowaniu wszystkich etapów procesu produkcji narzędzi i płytek 
w jednym zakładzie ma możliwość realizacji nawet najbardziej zaawan-
sowanych projektów.

 – Podejmujemy liczne działania w celu popularyzacji naszych rodzi-
mych rozwiązań produktowych. Bardzo ciekawa oferta promocyjna skie-
rowana jest dla klientów kupujących frezarki Mikron Mill od GF Machi-
ning Solutions. Nasza współpraca na dobre rozwinęła się przy budowie 
fabryki płytek wieloostrzowych i daje obydwu stronom wymierne rezul-
taty –oznajmia Dariusz Kozak.

- Wyposażyliśmy narzędziownię w nowo budowanej fabryce 
Polcomm® w niespotykane dotychczas na rynku polskim rozwią-
zania. To był imponujący projekt, którego realizacja dała początek 
naszej współpracy na szerszym polu. W tym roku przygotowaliśmy 
dla naszych klientów ofertę na dobry start. Wraz z zakupem naszej 
obrabiarki z serii Mikron Mill klienci otrzymują bezpłatnie zestaw 
narzędzi skrawających Polcomm® o wartości 1000 euro – infor-
muje Marcin Tarasiuk, dyrektor sprzedaży w GF Machining Solutions 
sp. z o.o. – Oferta ta spotkała się z dobrym przyjęciem na rynku. 
Dodatkowym plusem jest wdrożenie narzędzi przez przedstawiciela 
Polcomm®. Klient otrzymuje fachową wiedzę i wsparcie w zakresie 
właściwego doboru narzędzi do swoich potrzeb - dodaje.

www.polcomm.com.pl 
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Zestaw startowy narzędzi Polcomm. Źródło: Polcomm

INNOWACYJNE
stale narzędziowe do pracy na gorąco

Wtrysk tworzyw sztucznych

Tłoczenie na gorąco

Odlewanie ciśnieniowe

Kucie matrycowe

Wysoka przewodność cieplna

Wysoka zdolność do
 odprowadzania ciepła

• Skrócony czas cyklu
• Redukcja braków

• Szybsze nagrzewanie i chłodzenie
• Redukcja przebarwień termicznych

• Poprawiona odporność wkładek form i matryc

HTCS® and Fastcool®
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OBERON®

Robert Dyrda

dystrybucja innowacyjnych stali w Polsce:

Finansowany w ramach umowy o grant nr 726558 - program badań i innowacji Unii Europejskiej
„Horyzont 2020”. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://fasteel.rovalma.com/
Wyłączna odpowiedzialność za tę publikację spoczywa na ROVALMA. Unia Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.
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POLCOMM jest jedną z dynamiczniej 

rozwijających się firm na rynku krajowym, 
zajmujących się produkcją oraz kompleksową 

obsługą serwisową narzędzi skrawających.
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Rys.3. Główne kolumny w plakacie OBERON (opracowanie własne)

Krajowe i zagraniczne normy hutnicze (kolumna A Rys.3.)

Zauważmy, że w kolumnie A z Rys.3., niektóre gatunki wyróż-
nione są ciemniejszym kolorem. Są to stopy stali wymienione (o ile 
to możliwe) ze starej normy PN i/lub jej aktualnym odpowiedni-
kiem PN/EN. Pod nimi zaś znajduje się pięć odpowiedników danego 
gatunku stali wg norm zagranicznych. Podkreślam różnicę pomiędzy 
starą normą PN sprzed 2004 roku, bo po przyjęciu normy europejskiej,  
w skądinąd mocno zubożonym przedruku, polscy narzędziowcy 
pozbawieni zostali takich gatunków stali, jak chociażby NC6, NC10, 
NPW, NCV1, WNL i WLK. 

Na przykładzie stali WCL widać, że w tym wypadku oznaczenie 
X37CrMoV5-1 pokrywa się zarówno w PN/EN, jak i niemieckiej normie 
DIN.  Dysponując całym plakatem łatwo zauważyć, że podczas gdy 
wszystkie gatunki stali mają przypisany porządkowy numer Werk-
stoff w formacie 1.xxxx, to norma DIN odnosi się do zawartości pier-
wiastków stopowych, podobnie, jak francuska norma AFNOR, z którą 
część naszych klientów styka się na co dzień.

Dla ułatwienia dodaliśmy jeszcze amerykańską normę AISI, 
szwedzką SS i rosyjski GOST. Dlaczego? Czasem bowiem gatunki są 
wynalazkiem krajowym lub nawet jednej huty. I tak np. stal NC6 ma 
zbliżonego składem „kolegę” tylko w normach niemieckich. Z kolei 

oferowana przez nas superwytrzymała stal na formy SUPERPLAST 
nie ma odpowiedników w ogóle. Co więc, gdy przyjdzie zamówienie 
z Francji, Niemiec, USA, Rosji lub Szwecji? Co robić, jeśli forma lub 
wykrojnik ma być wykonany wg wskazań zagranicznych techno-
logów? Wtedy możemy sięgnąć po plakat OBERONU. 

O pierwiastkach stopowych słów kilka (kolumna B Rys.3.)

Drugą częścią plakatu jest „zawartość procentowa pierwiastków 
stopowych”, która bywa różnie precyzowana przez krajowe jak 
i zagraniczne normy. Pisząc „krajowe” mam na myśli funkcjonu-
jące w świadomości „stare” nazewnictwo, które ma się dobrze.  
Bo co łatwiej wpisać na zapytaniu, a później zamówieniu: WCL czy 
X37CrMoV5-1? Problem, że te dwa gatunki mają tak naprawdę różne 
składy chemiczne.

Wracając do pierwiastków w stopach stali. Pisząc wprost. 
Jedni gwarantują większą czystość stopu, inni mniejszą, a jeszcze 
inni pomijają część pierwiastków. Każda huta poza tym woli 
oscylować w okolicy dolnej dopuszczalnej granicy zakresu pier-
wiastku stopowego. Dzięki temu ponosi mniejsze koszty dodając 
4,82% chromu zamiast 5,48%. O tym, jak te dziesiętne części 
procentów wpływają na właściwości stopów oraz ich ceny, 
więcej w kolejnych numerach Forum Narzędziowego OBERON,  
w cyklu „Materiałoznawstwo dla każdego”.

„Gorący temat” – czyli obróbka cieplna (kolumna C Rys.3.)

W średniowieczu, największym uznaniem cieszyła się stal spro-
wadzana z Damaszku. Dlaczego? Jako jedyna wówczas była odpo-
wiednio obrobiona cieplnie.

Hartowanie to zabieg technologiczny przeprowadzany w wysokiej 
temperaturze (jak ta podana w tabeli na plakacie OBERON) mający na 
celu zmianę struktury materiału by uzyskać wyższą twardość. Ośrodek 
chłodzący to medium, w którym materiał się chłodzi w celu usunięcia 
naprężeń. Wszystkie użyte na plakacie umieszczone są w legendzie na 
jego dole. I tak „W” oznacza wodę, „O” - olej, „G” - gaz, „P” – powie-
trze, a „S” – kąpiel solną. 

Warto pamiętać, że większość dostępnych dziś materiałów jest 
dostarczanych w stanie ulepszonym cieplnie w hutach. Dlaczego? 
Mało który przedsiębiorca ma dostęp do takich pieców, a zlecenie 
usługi obróbki cieplnej trwa i kosztuje. W dodatku materiał  
w prętach okrągłych, płaskich i kostkach profesjonalnie zaharto-
wany w hucie pozwoli nam uniknąć „niespodzianek” przy samo-
dzielnej obróbce cieplnej.

Na przykładzie gatunku 1.2343 (WCL) widać nie tylko różnicę 
między normami w zalecanych temperaturach hartowania ale również 
pomiędzy ośrodkami chłodzącymi i inne uzyskiwanymi twardościami 
w zależności od temperatury odpuszczania. Wszystko to w zależności 
od huty i kraju pochodzenia materiału. Widać również dlaczego za 
atestowaną stal niemiecką 1.2343 przychodzi zapłacić więcej, niż za 
jej odpowiedniki, które w rezultacie są aż o 6HRC mniej twarde. Forma 

Nadchodzi jesień, a wraz z nią perspektywa przesuniętych targów. Jedni się na nie wybierają, inni najchętniej widzieliby je odwołane. Nieza-
leżnie od tego jednak, czy się odbędą, czy zostaną przesunięte po raz drugi, oraz jaką formę przybiorą i czy będzie można na nic rozdawać mate-
riały promocyjne, to na stronie oberon.pl dostępny jest do ściągnięcia plakat w wersji DIY, czy jak to się kiedyś jeszcze w Polsce mówiło: „zrób to 
sam”. Część z Państwa poza tym posiada takowy już wiszący.

Coraz więcej w naszej branży jest osób, które nie są absolwentami kierunków technicznych lub, jeśli je nawet ukończyły, to te o innym profilu 
(np. informatyczne, elektryczne, itp.). Pytać się czasami niewygodnie, lub nie ma czasu, a ten artykuł ma w założeniu pomóc zrozumieć, w jak 
najmniej bolesny sposób, pewne niuanse, bez których ani rusz w naszej branży. Zapraszam zatem wszystkich świeżo upieczonych zaopatrze-
niowców, konstruktorów i technologów oraz każdego „chcącego sobie przypomnieć”. Tych z Państwa zaś, których doświadczenie jest większe niż 
moje na polu materiałoznawstwa, uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi, lub sugestie w celu poprawy przydatności/czytelności naszego plakatu.

Czym jest plakat stali OBERON?
Siedemnaście lat temu opracowaliśmy w firmie OBERON Robert Dyrda pierwszy plakat z gatunkami stali. Prawdziwy niezbędnik narzę-

dziowca. Poprawiamy go na bieżąco, uatrakcyjniamy jego wygląd, zwiększamy przejrzystość i jakość zawartych w nim informacji. Plakat rozdajemy  
w zamian za wizytówki na targach. Oferujemy go w formacie. PDF do ściągnięcia ze strony http://bit.ly/OBERON_plakaty, na której również 
można jego papierową wersję wzmocnioną metalowymi listwami zamówić w „pancernej” tubie. W jakim celu? Po to, by wisząc czy to na ścianie 
warsztatu, czy w biurze, był „stale na widoku”. By można było zawsze do niego podejść porównać coś, sprawdzić… Coś. Ale co? Jakie informacje 
tak naprawdę kryją się pod kolorami oraz mnóstwem liczb w kolumnach i wierszach?

Klucz do plakatu z gatunkami stali OBERON

Klucz do kolorów oznaczeń stali (Rys.2.)

Przedstawione na plakacie OBERON, w kolejnych wierszach, są 
cztery grupy stali:

1. Stale na korpusy oraz wkładki form do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych;

2. Stale do pracy na gorąco (stale na stemple, matryce, kowadła, 
wkładki matrycowe, obciążone części pras, formy do odlewania 
pod ciśnieniem oraz narzędzia do wyciskania);

3. Stale do pracy na zimno (stale na wykrojniki, tłoczniki, noże, 
stemple, przeciągacze, rolki, przyrządy pomiarowe, frezy, wypy-
chacze, przebijaki i narzędzia do grawerowania);

4. Stale szybkotnące (stale na narzędzia tokarskie, strugarskie, 
noże kształtowe, wiertła, narzędzia do obróbki kół zębatych, 
frezy, frezy krążkowe, frezy zataczane ślimakowe, noże grzebie-
niowe do gwintów, gwintowniki, tłoczniki, matryce, wiórkarki, 
wiórkowniki, stemple, przebijaki, dziurkarki i segmenty ostrz pił 
tarczowych).

Rys.1. Plakat stali OBERON [źródło: materiały producenta] Rys.2. Główne wiersze w plakacie OBERON (opracowanie własne)
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zużyła się szybciej? Może materiał miał wszystko włącznie z pożądaną 
niską ceną… poza niemieckim atestem.

Klucz do zastosowania stali narzędziowych (kolumna D Rys.3.)

Ostatnia rubryka na plakacie stali OBERON zawiera typowe zastosowania  
i przeznaczenia. W rezultacie można samemu domyślać się, jaki skład 
i twardości są potrzebne dla danego zastosowania i ewentualnie na 
własną rękę szukać odpowiedników.

Plakat to „za mało”?

W przypadku, gdyby gatunków stali narzędziowej na plakacie 
firmy OBERON było za mało, lub informacje w nim zawarte nie 
wyczerpywałyby Państwa chęci poznania, zapraszam Państwa na 
naszą kolejną stronę internetową www.oberonrd.pl. Cóż na niej jest  
i czemu tak ją polecam? Czy to kolejna komercyjna strona? Na ostatnie 
pytanie odpowiedź brzmi: nie. Na pierwsze zaś… 

Ponad ćwierć wieku doświadczenia w handlu stalą zaowoco-
wało zdobytą wiedzą, którą firma OBERON Robert Dyrda zapragnęła 
podzielić się z Państwem. Możecie sami porównać, ocenić i wybrać 
gatunek materiału najbardziej odpowiadający Waszym potrzebom lub 
oczekiwaniom Waszych klientów. Czasami bowiem zdarza się „temat”, 
kiedy nazwa gatunku brzmi dziwnie albo zgoła myląco… Co robić?

Co czynić, gdy telefony „wysiadły” i nie można dodzwonić się 
do OBERONu? Jest www.oberonrd.pl! Strona, na której nie ma opisu 
według jednej normy. Nie ma opisu również według pięciu… Wikipedia 
nie ma tylu gatunków stali! Do każdego gatunku, o ile to było możliwe 
dodaliśmy nawet po osiem odpowiedników z dokładnym opisem! Dla 
wymagających narzędziowców, doświadczonych technologów, czyli, 
inaczej pisząc - dla prawdziwych fachowców - www.oberonrd.pl! 
Wejdźcie i sprawdźcie jeszcze dzisiaj. 

Dlaczego napisałem więc, że strona nie ma charakteru komer-
cyjnego? Nie ma reklam, a wypisanie stali w katalogu nie oznacza 
niestety jego dostępności w handlu. Hutnictwo, to branża, która żyje 
i produkcja w niej podyktowana jest nie tylko możliwościami techno-
logicznymi, ale również popytem. Nie ma popytu? Nie ma wytopu. 
Natomiast mając trochę wiedzy na temat pierwiastków stopo-
wych i właściwości stali, jesteśmy w stanie znaleźć „zbliżony odpo-
wiednik” rozwiązanie lepsze lub gorsze, ale zawsze rozwiązanie,  
na które klient przystanie albo nie.

Jan Dyrda

j.dyrda@oberon.pl

Precyzja mierzona 
w setnych częściach mm
Zmień swoje myślenie. Zmień stal.

Toolox 33® twardość 32 HRC

Toolox 44® twardość 45 HRC

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

tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01; 
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl

Aluminium na formy
wtryskowe i rozdmuchowe

OBERON® Robert Dyrda
Ul. Cicha 15, 88 - 100 Inowrocław, tel. 52 35 424 00, fax 52 35 424 01, www.oberon.pl, oberon@oberon.pl
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Od 15 lat zajmujemy się sprzedażą na rynku polskim obra-
biarek do elektroerozji z fabryki DM-CUT z Pekinu. To bardzo 
dobre i wydajne maszyny. Wiele ich z powodzeniem pracuje 
w polskich warsztatach. 

W tym czasie mieliśmy bardzo dużo pytań dotyczących frezarek CNC 
do narzędziowni. Maszyn bardzo dobrych technicznie o bardzo dobrych 
parametrach pracy, niezawodnych i w dobrych cenach.

Takie maszyny oferuje fabryka NINGBO BLIN MACHINERY CO., LTD, 
której zostaliśmy przedstawicielem w Polsce.

Technologia niemiecka, podzespoły tajwańskie 
i europejskie, cena chińska – tak można w skrócie 
określić produkowane tam frezarki i tokarki CNC.

Maszyna, którą chciałbym zaoferować w pierwszej kolejności to 
centrum obróbcze BL-Y855.

To maszyna średniej wielkości, przeznaczona do produkcji jednost-
kowej jak i seryjnej. Powstała z myślą o rynku europejskim, szczególnie 
niemieckim. I tam też jest najczęściej sprzedawana. Stosunek ceny do 
jakości i możliwości produkcyjnych jest rewelacyjny.

Podstawowe parametry techniczne i wyposażenie:

Podstawowe części z jakich zbudowana jest maszyna:

Cena obrabiarki - 150.000,00 PLN netto.

Maszynę można doposażyć we wszystkie potrzebne elementy jak 
np. 4 i 5 oś, chłodzenie przez wrzeciono, sondy detalu i narzędzia. Ozna-
czona znakiem CE, deklaracja zgodności WE. 

Zapraszamy do kontaktu!

Grzegorz Kugler - Tel. Kom. 663 750-527

E-mail: g.kugler@ulgreg.pl

Wielkość stołu roboczego mm 1000 x x500

Nośność stołu roboczego kg 500

Przesuwy X,Y,Z mm 800x550x550

Odległość czoła wrzeciona od stołu mm 150 - 700

Wrzeciono standard kW 9

Obroty wrzeciona standard rpm 8.000

Obroty wrzeciona opcja rpm 10.000; 12.000

Sterowanie standard Siemens 828D

Sterowanie opcja Fanuc, GSK, Siemens 808 D

Dokładność pozycjonowania mm +/- 0,005

Powtarzalność pozycjonowania mm +/-0,003

Średnica śrub i posuw mm 40/16

Posuw szybki m/min 48/48/36

Magazyn narzędzi szt. 24

Stożek wrzeciona BT40

Wymiary mm 2700x2200x2500

Waga kg 5500

Łożyska Japonia – NSK/ Szwecja SKF

Prowadnice Tajwan – HIWIN/PMI

Śruby pociągowe Tajwan – HIWIN/PMI

Wrzeciono Tajwan – ROYAL/KENTURN

Magazyn narzędzi Tajwan - OKADA

Systemy pneumatyczne Tajwan - AIRTAC

Systemy smarowania Tajwan - ISHAN

Części elektryczne Francja - SCHNEIDER

ULGREG oferuje centrum obróbcze BL-Y855

ULGREG Grzegorz Kugler

Przedstawiciel w Polsce firmy Beijing DM-CUT Machine Tool Co., Ltd.

Dokładne informacje techniczne dotyczące oferowanych maszyn do elektroerozji oraz kontakt do nas 
znajdziecie na stronie internetowej www.dmcut.pl - zapraszamy do jej odwiedzenia.

Zrobimy dla Ciebie detale
ze stali narzędziowej oraz stopów aluminium

► C45   ► 1.2842   ► 7075

► 1.2311   ► 1.2379   ► 5083

► 1.2312   ► 1.2316   ► 5754

► SP400®   ► 1.2083   ► 2017

► TOOLOX®  ► 1.2343   ► i innych

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

OBERON® Robert Dyrda. ul. Cicha 15, 88 - 100 Inowrocław
tel. 52 354 24 00, fax 52 35 424 01, www.oberon.pl; oberon@oberon.pl

Zrobimy za Ciebie detale - reklama OBERON
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ONA AV

Najwyższa 
technologia 
i precyzja obróbki

Intuicyjne sterowanie
Wizualizacja 3D

23” dotykowy
ekran.

Intuicyjne i przyjazne
wizualnie menu.

Aplikacje reprezentowane
przez ikony.

Informacje w czasie rzeczywistym,
większa kontrola nad procesem.

Maksymalna
automatyzacja.

Scentralizowane 
oprogramowanie sterujące.

Integracja z CAD/CAM do automatycznej
generacji programów.

GALIKA sp. z o.o.
Ul. Spacerowa 12/4
00-592 Warszawa
E: galika-wars@galika.pl
T: (+48) 22 848 24 46
www.galika.pl

ONA ELECTROEROSIÓN
Eguzkitza, 1 - Apdo 64 (Spain)
\ T. (+34) 946 200 800
\ F. (+34) 946 818 548
\ E. ona@onaedm.com
www.onaedm.com
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Drążarki drutowe - raport

PRODUCENT
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE

OSOBA DO KONTAKTU
TELEFON

E-MAIL
STRONA WWW

Nowe maszyny
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Mitsubishi
Abplanalp Sp zo.o.

Tomasz Piekarniak 
kom. 604 750 083

tomasz.piekarniak@abplanalp.pl
www.abplanalp.pl

MV1200 640x450 220 bd bd 810x700x215 0.1-0.30 500 45˚ 2025x2702 2700 0.1

Mitsubishi
Abplanalp Sp zo.o.

MV2400 840x640 425 bd bd 1050x820x420 0,1-0,30 1500 45˚ 2837x3452 3650 0,1

Accutex
Abplanalp Sp z o.o.

AU-300iA 618x496 220 bd 8bd 765x535x215 0.15-0.30 300 30˚ 2750x2560 3000 0,2

Accutex
Abplanalp Sp z o.o.

AU-600iA 866x578 400 bd 1bd 990x620x400 0,15-0,30 500 30˚ 2950x2560 3700 0,2

FANUC*
APX Technologie Sp. z o.o.

Rafał Filipek
kom. 609 989 804

r.filipek@apx.pl
www.apx.pl

ROBOCUT 
α-C400iB - 255 400x300x255 +/-60x+/-60 - ø0.10~ø0.30 500

"±30°/80 mm 
[opcja: 

+ 45°/40 mm]"
1990x2200 1800

Ra= 0,19 µm
[opcja: Ra= 0,10 µm 
z MF2 Power Supply

FANUC*
APX Technologie Sp. z o.o.

ROBOCUT 
α-C600iB - 310 600x400x310 +/-100x+/-100 - ø 0.10~ø 0.30 1000 0 mm [opcja: 

+ 45°mm] 2440x2680 1000

FANUC*
APX Technologie Sp. z o.o.

ROBOCUT 
α-C800iB - 310 800x600x310 +/-100x+/-100 - ø 0.10~ø 0.30 3000 0 mm [opcja: 

+ 45°mm] 2900x3260 4200 Ra=0,19 µm

GALIKA sp. z o.o.

Radosław Wyszyński: 
Krzysztof Wasiński: 

r.wyszynski@galika.pl
k.wasinski@galika.pl
www.galika.pl

AV 35 856x605 400 600x400x400 120x120 1060x750 0,07-0,33 1500 45º 2740x3280 4000 0,1 µm Ra

GALIKA sp. z o.o. AV 60 1136x820 500/600/
700/800 800x600x500 500x500 1300x1040 0,2-0,33 5000 45º 3624x3345 7500 0,1 µm Ra

GALIKA sp. z o.o. AV 130 2326x1260 500/600/
700/800

2000x1300
x600 500x500 2500x1600 0,2-0,33 10000 45º 6200x4330 21000 0,1 µm Ra

GALIKA sp. z o.o.
AF35

maszyna
używana

856x605 400 bd bd 1060x750x400 0.15-0.33 1500 30º 3015x3355 4000 0.2 µm Ra

* Żródło: Forum Narzędziowe OBERON (97) 4/2019, Drążarki drutowe - raport, str. 48-51
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Drążarki drutowe - raport

PRODUCENT
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE

OSOBA DO KONTAKTU
TELEFON

E-MAIL
STRONA WWW
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GF Machining Solutions
GF Machining Solutions sp. z o.o.

Dział Sprzedaży Maszyn
tel. 48 22 326 50 50

www.gfms.com/pl

AgieCharmilles
CUT E 350 700x480 250 350 x250x250 ± 45 bd 0,1-0,3 400 ± 30/56 1570 x 2470  

2200 2525 0,12

GF Machining Solutions
GF Machining Solutions sp. z o.o.

AgieCharmilles
CUT P 350 680x450 220 350x220x220 350x220 1000x550

x220 0,07-0,33 750
± 30/220 
standard, 

45/220 opcja
2050 x 2234 

x 2154 2450 0,08

GF Machining Solutions
GF Machining Solutions sp. z o.o.

AgieCharmilles 
CUT P 550 900x600 400 550x350x400 550 x350 1200x700x400

0,15 - 0,33 
standard,

0,07 - 0,33 
opcja

1500
± 30/400 
standard, 

± 45/400 opcja
2595x2640 

x2407 3300 0,08

GF Machining Solutions
GF Machining Solutions sp. z o.o.

AgieCharmilles 
CUT 3000 S 850x550 256 500x350x256 ±70 x ±70 -

0,1 - 0,33 
standard, opcja 

0,05 i 0,07

400 w zanu-
rzeniu, 800 
w natrysku

30/100 2685x2115x2247 3800 0,08

Chmer *
MDT Wadowski Sp. k.a.

Michał Zubkowicz
tel.22 842 95 66

info@mdt.net.pl
www.mdt.net.pl

GX 360L+ 588x368 220 360x250
x220 60x60 725x560

x215 Ø 0,1~0,3 300 22°/100 2688
x2300 2500 0,1

Chmer *
MDT Wadowski Sp. k.a.

GX 640L+ 518x628 300 600x400
x300 100x100 910x700

x295 Ø 0,1-0,3 600 22°/100 518x628 3600 0,1

Sodick Corporation Ltd
Soditronik

Leszek Kowalski
tel. 22 810 02 97

info@soditronik.pl
www.soditronik.pl

ALC400G 636x493 250 400x300x250 150 866x686 0,1-0,3 500 130/25° 2570x2115 3850 0,04

Sodick Corporation Ltd
Soditronik

AQ1500
maszyna 
używana

1898x1398 600 1500x1000x600 1520x1020 2124x1721 0,15-03 8000 450/45° 560x4435 17040 0,4

Zakład Automatyki *
Przemysłowej B. P. s. c.

Andrzej Poterała
tel. 24 254 63 66, 24 253 74 46,
tel. 41 372 74 75, 41 372 79 29 

konskie@zapbp.com.pl
www.zapbp.com.pl

BP95d* 300x200 140 300x180 brak 550x600
x550 0,25 50 bd 1300x800

x1200 205 0,6

Zakład Automatyki *
Przemysłowej B. P. s. c.

BP05dW** 400x290 180 300x180 300x180 660x550
x550 0,25 100 bd 800x1000

x1800 500 0,6

Zakład Automatyki *
Przemysłowej B. P. s. c.

BP12dK** 870x520 190 600x360 100x360 660x550
x550 0,25 100 bd 1300x1500

x1700 735 0,6

Zakład Automatyki *
Przemysłowej B. P. s. c.

BP800dK** 1000x300 250 700x240 100x240 660x550
x550 0,25 200 bd 1450x1200

x1800 800 0,6

* Żródło: Forum Narzędziowe OBERON (97) 4/2019, Drążarki drutowe - raport, str. 48-51



Podjęcie jednego z największych wyzwań przez firmę ONA miało 
na celu zaoferowanie technologii EDM, tak dostosowanej do zadania, 
aby obróbka elektroerozyjna stała się konkurencyjna, nawet w porów-
naniu do najpowszechniej stosowanych w przemyśle procesów, takich 
jak frezowanie, czy przeciąganie.

Najlepszym przykładem jest wycinanie elektorerozyjne zamka 
wielotrapezowego (jodełkowego) w dyskach turbin lotniczych, dotych-
czas zwykle wykonywanego przez przeciąganie.

Przedstawiany projekt został z sukcesem wdrożony, we współ-
pracy z czołowym producentem w obszarze aeronautyki, przy wyko-
rzystaniu elektrodrążarki drutowej - ONA AV35.

To bez wątpienia, jeden z najważniejszych i najbardziej ambitnych 
projektów w historii firmy ONA ostatnich lat. Z jednej strony nasza 
organizacja musiała stworzyć nową formułę współpracy międzywy-
działowej, aby jeszcze bliżej pracować przy budowie nowej maszyny.  
Z drugiej strony, dzięki naszej ciężkiej pracy na rzecz rozwoju tech-
nolgii, walidacja procesu wytwarzania bardzo wymagających części  
zakończyła się wspólnym sukcesem.

Obecnie na rynku niewiele jest alternatyw dla obrabiarki AV35. 
Tym co wyróżnia ONA AV35 spośród maszyn producentów urządzeń 
elektroerozyjnych, do produkcji zamków jodełkowych w dyskach 
trubin, to fakt, że ONA AV35 jest standardową maszyną, którą można 
wyposażyć w akcesoria/moduły pozwalające na dostosowanie do 
produkcji innych detali. Innymi słowy, urządzenie to nie jest produko-
wane wyłącznie z jednym przeznaczeniem. 

Dostępne wyposażenia modelu AV35 dające nieograniczoną 
swobodę w wyborze najtrudniejszych zadań obróbczych:
» Sonda dotykowa zapewniająca dokładne pozycjonowanie;
» Programowanie skryptowe umożliwiające tworzenie własnych 

cykli pomiarowych;
» 2-osiowy stół obrotowy z uchwytem pneumatycznym pozwalający 

na automatyczną i powtarzalną obróbkę erozyjną detalu w jednym 
mocowaniu; 

» Pełna identyfikowalność części i analiza procesu dzięki platformie 
ONA Smart Connect. Opcjonalne monitorowanie obróbki w każdej 
sekcji części, wykonywanie statystyk, zapobieganie błędom, prze-
widywanie czynności konserwacyjnych, śledzenie części, itp.

ONA Electroerosion
W precyzyjnej obróbce części do turbin

» Model AV35 to jeden z najambitniejszych projektów firmy ONA w ostatnich latach.

» Efekt - technologiczny rozwój drutowej obróbki elektroerozyjnej (WEDM) zastosowanej przy 
produkcji bardzo wymagających części.

» Jedną z największych jej zalet jest fakt, że to nasza maszyna standardowa o sztywnej, sprawdzonej 
konstrukcji, którą można doposażyć, zależnie od wykonywanych komponentów, w pomocne moduły 
i akcesoria. Pozwala to na w pełni zautomatyzowaną obróbkę, a niewielka zmiana lub adaptacja 
pozwala na wykonywanie dowolnych wyrobów.

» Automatyzacja całego procesu. Ostatnia faza: robot wspiera-
jący pracę maszyny w dzień i w nocy, z niezmienną dokładnością.

Dopracowanie procesu i maszyny wymagało starań wielu ludzi, 
ale było warto! - Najbardziej skomplikowana była koordynacja wielu 
działów firmy w powiązaniu z nadzorem i sugestiami kontrahenta. 
Obrabiarka musiała spełniać bardzo specyficzne wymagania. Zasto-
sowaliśmy także najnowocześniejszy software, aby sprostać najwyż-
szym oczekiwaniom identyfikowalności na każdym etapie procesu - 
opisuje jeden z naszych inżynierów.

Model AV35 dostarcza znaczące atuty dla klienta, przede 
wszystkim, niższy koszt inwestycji w park maszyn oraz większą 
autonomię i szersze możliwości zastosowania do innych zadań. 
W związku z tym, że cały proces został zautomatyzowany i rygo-
rystycznie skontrolowany, wykonane detale powtarzalnie spełniają 
założone tolerancje: ciągły dostęp do danych i parametrów pozwala 
monitorować czy praca przebiega zgodnie z założeniami, a w przy-
padku odstępstwa (np. zmiana temperatury dielektryka), emito-
wany jest sygnał ostrzegawczy.

Technologia zastępująca przeciąganie i frezowanie

Dyski są krytycznymi, rotacyjnymi częściami turbin gazowych, 
które osiągają do 60,000 obrotów na minutę i muszą wytrzymać 
ekstremalne zmiany temperatury i ciśnienia, będąc przy tym lekkie  
i sztywne. Dlatego kluczowa jest jakość użytych materiałów (zwykle 
superstopy na bazie niklu) oraz proces obróbki (najwyższe wyma-
gania dotyczące jakości powierzchni i geometrii).

Najpopularniej stosowanymi technikami wytwarzania jodeł-
kowych gniazd (ang. fir-tree) w dyskach turbin były tradycyjnie 
mechaniczne procesy obróbki: przeciąganie, szlifowanie i frezo-
wanie. Pośród nich przeciąganie było prawdopodobnie najszerzej 
znanym i używanym.

W przypadku obróbki elektroerozyjnej, główną siłą napędową 
rozwoju stały sie nowe generatory, które ustanowiły EDM jako 
konkurencyjną metodę wykonywania komponentów w przemyśle 
lotniczym. Najnowocześniejsze generatory zapewniają wyższą moc 
wyjściową, zwiększając produktywność oraz dają wiekszą możliwość 
redukcji strefy wpływu ciepła (ang. HAZ-Heat Affected Zone) czy 
też warstwy białej (ang. white layer), co jest szczególnie nieodzowne 
w aeronautyce.

Te i inne zalety dopracowanej technologii wprowadziły nas,  
w znaczeniu uzyskiwanej jakości produktu finalnego, na poziom zare-
zerwowany wcześniej dla przeciągania i frezowania. Dziś można 
śmiało stwierdzić, że osiągając stricte nakreślone tolerancje wykonania 
wymagane dla detali lotniczych, technologia ONA WEDM oferuje 
producentom turbin znacznie większą elastyczność w ustalaniu 
terminów wykonania i referencji. Pozwala na szybsze dostosowanie 
niż to ma miejsce przy stosowaniu konwencjonalych typów obróbki.

Maszyna ONA AV35 zapewnia dbałość o wszystkie detale: od 
kompensacji pozycjonowania części, do optymalizacji technologii  
i doskonałej identyfikowalności podczas całego procesu. 

By stać na czele badań obróbki elektroerozyjnej, również w branży lotniczej.

Fot. Sonda dotykowa. Źródło ONA ELECTROEROSIÓN

Fot. Pełna identyfikowalność części i analiza procesu dzięki Platformie 
ONA Smart Connect. Źródło ONA ELECTROEROSIÓN

Fot. Automatyzacja całego procesu. Ostatnia faza: dodano robota, 
aby utrzymać pracującą maszynę dzień i noc z tą samą dokładnością.  
Źródło ONA ELECTROEROSIÓN

Zapraszamy do kontaktu na temat  
ONA AV35 i odwiedzin naszej  

strony internetowej,  
aby poznać cały asortyment.

Identyfikowalność
procesu

Optymalizacja kontroli 
jakości produktu

GALIKA sp. z o.o.
• Ul. Spacerowa 12/4 • 00-592 Warszawa
• E: galika-wars@galika.pl • T: (+48) 22 848 24 46 • www.galika.pl

Bezpośrednim przedstawicielem handlowym i serwisowym firmy ONA Electroerosion w Polsce jest Galika Sp. z o.o.
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FRAISA E-Cut
Frezy wielozadaniowe, efektywne i ekstremalnie ekonomiczne

Koncept, który stał za powstaniem frezów z serii FRAISA E-Cut to zapew-
nienie narzędzi o szerokim spektrum zastosowań z precyzyjnie dobranymi 
parametrami obróbki. Aplikacja ToolExpert, za pomocą zaledwie kilku klik-
nięć, potrafi dostarczyć parametry i informacje wdrożeniowe pozwalające 
zapewnić dużą żywotność oraz wydajność objętościową obróbki. Sprawia 
to, że są one łatwe w obsłudze, nawet przy zmiennej produkcji.

Wszechstronna grupa frezów FRAISA 
E-Cut może zostać użyta do różnorodnych 
materiałów – od stali miękkich po zaharto-
wane, stali nierdzewnych, stopów tytanu  
i innych. Ich wytrzymała i ostra konstrukcja 
gwarantuje cichą i stabilną pracę oraz gene-
rowanie niskich sił skrawania.

Informacje wdrożeniowe zawarte  
w aplikacji ToolExpert E-Cut powstały na 
podstawie ponad 1000 cykli testów, aby 
użytkownik otrzymał właściwe parametry 
od razu, nie tracąc czasu na ich szukanie, 
czy eksperymenty. FRAISA E-Cut to dwie 
linie narzędzi: frezy wysokowydajne wypo-

sażone w 3, 4 lub 5 ostrzy oraz frezy wykań-
czające. Obydwie grupy sprzedawane są  
w trzech wariantach długościowych. 
Pozwala to optymalnie dobrać narzędzie do 
zadania obróbkowego.

FRAISA E-Cut pozwala stawić czoła 
szerokiemu zakresowi wyzwań obróbczych 
ze świadomością, że do dyspozycji jest 
wytrzymałe i wydajne narzędzie, z łatwo 
dostępnym zestawem parametrów odpo-
wiednich do wybranej strategii frezowania 
i materiału obrabianego.

Korzyści:
Atrakcyjny stosunek wydajności do 
kosztów:

• Doskonała wydajność w przystępnej 
cenie;

• Elastyczność i łatwość w planowaniu 
produkcji;

• Łatwe w obsłudze, bezpieczne i nieza-
wodne.

Dodatkowe korzyści, dzięki wykorzysta-
niu usług komplementarnych:

• Optymalne wykorzystanie narzę-
dzi dzięki parametrom zawartym  
w ToolExpert E-Cut;

• Kompleksowa regeneracja narzędzi 
FRAISA ReTool® pozwalająca utrzy-
mać żywotność i wydajność fabrycznie 
nowych narzędzi.

Przemyślana struktura i wybór narzędzi:
• Średnice od 1 do 20 mm;

• Trzy różne warianty długości: standar-
dowa, średnia i bardzo długa 5,2xd;

• Frezy wysokowydajne w wariantach: 
z3, z4, z5;

• Frezy wykańczające: o zależnej od 
średnicy ilości ostrzy - z4-z8.

ToolExpert E-Cut
Aplikacja ToolExpert E-Cut zapewnia parametry obróbki dostosowane do konkretnych narzędzi, materiałów oraz strategii obróbki i jest bazą do 

prawidłowego zastosowania narzędzi FRAISA E-Cut.
To innowacyjne oprogramowanie jest bardzo przyjazne dla użytkownika: wystarczy wybrać materiał, zadanie robocze i narzędzia, a oprogramowa-

nie zapewni odpowiednie parametry obróbki. ToolExpert E-Cut może nawet transferować dane geometryczne prosto do systemu CAM.

Szybko, bezpiecznie i pewnie.

EASY TO USE
EFFECTIVE
ECONOMICAL

Wybór obrabianego materiału, strategii i narzędzia, 
aby otrzymać odpowiednie parametry obróbki.

Transfer parametrów obróbki i geometrii narzę-
dzi do systemu CAM.

Pozwala to na wykonywanie bieżących prac  
i może być wykorzystane w przyszłości.

Innowacyjne rozwiązania techniczne umożliwiają wykorzystanie różnorodnych 
strategii do wielu materiałów

Wysokowydajne frezy E-Cut

Długość standardowa

Długość średnia

Długość bardzo długa 5,2xd

Nowa linia produktów jest dostępna w trzech 
wariantach długościowych i z 3 do 5 ostrzy.
Pozwala to na osiągnięcie wydajnej, stabilnej  
i cichej pracy zarówno obróbki wysokowydajnej 
(HPC) jak i obróbki trochoidalnej (HDC).

Wersja

Standardowa ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Średnia ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bardzo długa ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Szczegółowy opis każdego z rozwiązań technicznych można znaleźć na następnej stronie lub w katalogu FRAISA
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Frezy wykańczające E-Cut

Długość standardowa

Długość średnia

Długość bardzo długa 5,2xd

Frezy wykańczające FRAISA E-Cut są rów-
nież dostępne w trzech wariantach długości,  
w wariancie średnim oraz bardzo długim wyposa-
żone dodatkowo w łamacz wióra.
Niezwykle stabilna konstrukcja pozwala na uzy-
skanie doskonałej powierzchni dla stali o twar-
dości do 54 HRC, stali nierdzewnej, tytanu oraz 
żeliwa szarego.

Wersja

Standardowa ■ ■ ■ ■ ■

Średnia ■ ■ ■ ■ ■

Bardzo długa ■ ■ ■ ■ ■

Szczegółowy opis każdego z rozwiązań technicznych można znaleźć, poniżej lub w katalogu FRAISA

Przegląd rozwiązań technicznych Frezy z serii FRAISA E-Cut posiadają kilka rozwiązań mających szczególny wpływ na ich funkcjonowanie.
Jednym z nich jest ochronne zeszlifowanie ostrza narzędzia w pobliżu czoła, które wraz z niewielkim 
zaokrągleniem naroża wzmacniają krawędź skrawającą, przeciwdziałają jej wykruszeniu i pozwalają  
na stosowanie wysokich parametrów obróbki.
Aby zagwarantować niezawodność funkcjonowania i długą oraz powtarzalną żywotność narzędzi, krawę-
dzie skrawające są poddane kondycjonowaniu, podczas którego wygładzane są pozostałe po szlifowaniu 
mikronierówności na całej długości krawędzi skrawającej.
Godne uwagi jest także zastosowanie przerwań krawędzi skrawającej skracające wióry i ułatwiające  
ich ewakuację ze strefy skrawania.

Rozwiązania techniczne FRAISA E-Cut - obróbka cicha, efektywna i niezawodna
Rozwiązania techniczne FRAISA E-Cut w pigułce

Kondycjonowana krawędź skrawająca
• Wygładzona krawędź skrawająca w celu usunięcia mikronierówności (karbów),
• Zwiększona mechaniczna i termiczna wytrzymałość ostrza,
• Wydłużona żywotność narzędzia.

Narzędzie wyposażone w specjalną, ochronną fazę
• Wzmocnienie krawędzi skrawającej,
• Możliwość stosowania dużego posuwu na ostrze.

Frez ze zmiennym kątem krawędzi skrawającej
• Minimalizacja drgań podczas obróbki,
• Większa wydajność i żywotność narzędzia.

Narzędzie z zeszlifowanym ostrzem
• Wzmocnienie wyeksponowanej krawędzi skrawającej,
• Absorbcja dużych sił skrawania.

Frezy wykańczające FRAISA E-Cut
• λ = 55° kąt pochylenia krawędzi skrawającej,
• ϓ = 10° kąt natarcia.

Frezy wysokowydajne FRAISA E-Cut
• λ = 45° kąt pochylenia krawędzi skrawającej,
• ϓ = 10° kąt natarcia.

Łagodne przejścia między częściami narzędzia
• Miejsca łączenia wykonane za pomocą gładkich przejść oraz dużych 

promieni zaokrąglenia,
• Poprawiona sztywność, a tym samym mniejsze odkształcenia promieniowe,
• Większa odporność na obciążenie mechaniczne.

Ochronny promień zaokrąglenia naroża
• Naroże frezu posiada niewielki promień przeciwdziałający wykruszeniu,
• Lepsza odporność termiczna i mechaniczna.

Narzędzie z przerywaną krawędzią skrawającą
• Narzędzie posiada łamacz wióra o specjalnej geometrii,
• Krótkie wióry, pomimo dużej głębokości frezowania, są łatwe do usunięcia.
•  Większa niezawodność procesu i zwiększona bezobsługowość wytwarzania,
• Utrzymana pozostaje duża uniwersalność narzędzia.

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104    T: +48 61 222 58 00 E-mail: info@ita-polska.com.pl
Skórzewo, 60-185 Poznań   F: +48 61 222 58 01 www.ita-polska.com.pl 

Duży skład atestowanych materiałów
• stal • miedź • brąz • grafit • aluminium

Cięcie, obróbka na życzenie Klienta

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



F
NN

F NUMER 04 (103) 2020FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

34

NUMER 04 (103) 2020 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

35

Narzędzia skrawające - raport
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Abplanalp Sp. z o. o. - tel. 22 379 44 00; www.abplanalptools.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*AWEXIM Sp. z o.o. - tel. (narzędzia) 12 616 22 12, (piły taśmowe) 32 327 31 94 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*DC SWISS S.A. - tel. +41 32 491 63 63; www.dcswiss.ch ● ●
Dolfamex Sp. zo.o. - tel. 75 752 28 11 wew. 371, 372; www.dolfamex.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*EMUGE-FRANKEN Technik - tel. 22 879 67 31; www.emuge-franken.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*European Technology Sp. z o.o., Sp.k - tel. 22 616 19 82; www.eurotec.pl ● ● ● ● ● ● ●
*FREZWID SP. J. - tel. 12 276 33 51 wew. 34; www.frezwid.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*GAMTOOLS Centrala Techniczna Leszek Rzepka, tel. 612 939 115, www.gamtools.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*ISCAR Poland Sp. z o.o. - tel. 32 735 77 00; www.iscar.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*ISOTEK Sp z o.o. - tel. 61 835 08 54; www.isotek.com.pl ● ● ● ● ● ● ●
ITA SP. Z O.O. S.K.A. - tel. 61 222 58 00; www.ita-polska.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*Mitsubishi Materials (MMC Hardmetal Poland Sp. z o.o.) - tel. 71 335-16-20, www.mmc-hardmetal.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*MACRO Sp. z o.o. Centrum Techniki - tel. 61 656 35 55; www.macro.net.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*PAFANA S.A. - kom. 506 293 604; www.pafana.pl ● ● ● ● ●
Perschmann Sp. z o.o. - tel. 61 630 95 00; www.hoffmann-group.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Polcomm P.H.M, tel. +48 81 855 33 43, www.polcomm.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*POLTRA Sp. z o.o. - tel. 15 844 27 71; www.poltra.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sandvik Coromant - tel. 22 292 23 47-; www.sandvik.coromant.com/pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*Seco Tools Poland - tel. 22 637 53 83; www.secotools.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
SILMAX Sp. A. Fabbrica Utensili - 0039-0123-940301; www.silmax.it ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*SNA Europe-Poland Sp. z o.o. - tel. 226 070 510; www.bahco.com ● ● ●
TBI Technology Sp. z o.o. - tel. 32 777 43 60; www.tbitools.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*TFF - tel. 61 873 51 20; www.tff-narzedzia.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*TIZ Implements Sp. z o.o. - tel. 22 423 33 14; www.tizimplements.eu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*Tools Narzędzia Skrawające - tel. +48 71 343 58 58; www.toolswro.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
*YG-1 Poland Sp. z o.o.- tel. 22 622 25 86,87; www.yg-1.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* Żródło: Forum Narzędziowe OBERON (97) 4/2019, Narzędzia skrawające - raport, str. 34-35
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Zużycie adhezyjne i abrazyjne, które ma miejsce podczas procesu wykrawania przy użyciu stempli 
tnących, może być zminimalizowane dzięki zastosowaniu powłok ochronnych. Prowadzi to do znacz-
nego wydłużenia żywotności stempli wykrawających, a tym samym do skrócenia czasu przestoju 
maszyny. Dodatkowo, ze względu na niższy współczynnik tarcia, zredukowane zostają siły ruchu 
powrotnego. W zależności od materiałów, które mają być poddane obróbce, stosowane są różnego 
rodzaju powłoki. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd najczęściej używanych powłok, wraz z ich 
właściwościami i obszarami zastosowania.
Azotek tytanu (TiN)

TiN jest klasyczną powłoką standardowo używaną w 
produkcji. Doskonale sprawdziła się w przypadku narzędzi 
skrawających. Stemple z powłoką TiN są odpowiednie do blach 
o niskiej i średniej wytrzymałości.

      ▲ Fot. Stempel wykrawający z powłoką TiN.

      Zdjęcia: Meusburger.

Azotek aluminium chromu (AlCrN)

AlCrN jest "powłoką uniwersalną", która jest najczęściej 
stosowana i obejmuje największy obszar zastosowań. Pod 
względem wydajności, powłoka AlCrN jest zdecydowanie 
lepsza od powłoki TiN. W przeciwieństwie do TiN, jest również 
zalecana do blach o wysokiej wytrzymałości.      ▲ Fot. Stempel wykrawający z powłoką AlCrN.

      Zdjęcia: Meusburger.

Diamond Like Carbon (DLC)

Powłoka DLC jest od dawna stosowana w produkcji form 
w celu zminimalizowania zużycia kolumn prowadzących, 
zespołów centrujących czy wypychaczy. Ze względu na bardzo 
niski współczynnik tarcia, elementy tnące z powłoką DLC są 
stosowane do wykrawania materiałów nieżelaznych, takich 
jak aluminium, mosiądz lub miedź. Materiały te mają bowiem 
tendencję do zgrzewania na zimno.

Porównanie powłok ochronnych

* w zależności od średnicy części tnącej stempla.

Przykład zastosowania

Poniższy wykres ilustruje porównanie trwałości stempli tnących pokrytych różnymi rodzajami powłok.

Stempel tnący:  1.3343 HSS (ok. 64 HRC)

Przedmiot obrabiany:  Blacha stalowa C22 (≈ 1.0577)

    Grubość: 1,25 mm

Parametry procesu:  520 uderzeń/min.

    Głębokość zanurzenia: 2 mm

◄ Fot. Przykład zastosowania stempli tnących z powłoką.

   Zdjęcia: Meusburger.

Możliwość konfigurowania stempli tnących z powłoką

Innowacyjny konfigurator stempli tnących firmy 
Meusburger wyposażony jest nie tylko w funkcję konfigu-
rowania wymiarów części roboczej, czy specjalnej długości 
stempla, ale również umożliwia wybór odpowiedniej 
powłoki: www.meusburger.com/konfigurator-stempli-
-tnacych. Istnieje również możliwość natychmiastowego 
pobrania danych CAD.

► Fot. Stemple tnące firmy eusburger z różnymi rodzajami 
powłok. Zdjęcia: Meusburger.

Powłoki wydłużają okres eksploatacji 
stempli tnących

TiN AlCrN DLC

Kolor powłoki złoto-żółty szary czarno-szary

Marka Balinit® A TOP Balinit® ALCRONA PRO TOP Balinit® TRITON

Proces powlekania PVD PVD PACVD

Twardość powłoki [HV] ≈ 2.300 ≈ 3.200 ≈ 2.500

Współczynnik tarcia ≈ 0,4 ≈ 0,35 ≈ 0,1-0,2

Grubość powłoki [µm] ≈ 1,3/3* ≈ 1,3/2,5* ≈ 2

▲ Fot. Stempel wykrawający z powłoką DLC.

Zdjęcia: Meusburger.

Meusburger – Setting Standards
Firma Meusburger jest wiodącym producentem elementów znormalizowanych 
o wysokiej precyzji. Klienci na całym świecie wykorzystują zalety standaryzacji 
i korzystają z naszego ponad 55-letniego doświadczenia w obróbce stali. Oferta 
produktów obejmuje zarówno precyzyjne normalia, wybrane produkty zapotrze-
bowania warsztatowego oraz z dziedziny technologii gorących kanałów i stero-
wania temperaturą, jak i metodę zarządzania WBI oraz rozwiązania do efek-
tywnego zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie oprogramowania ERP/PPS. 
Wszystko to sprawia, że firma Meusburger jest niezawodnym i globalnym part-
nerem w zakresie budowy narzędzi, form i maszyn.

Meusburger Georg GmbH & Co KG

Kesselstr. 42, 6960 Wolfurt, Austria
T + 43 5574 6706-0, 
F + 43 5574 6706-11
sales@meusburger.com, 
www.meusburger.com
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Czteroosiowe poziome centra obróbcze ze zintegrowaną wymianą 
palet były zawsze domeną kolumn mocujących. Podstawowa koncepcja 
jest zawsze taka sama: kolumna mocująca zwielokrotnia powierzchnię 
styku maszyny w celu uzyskania wysokiej wydajności i skrócenia 
przestojów. Umiejętnie zaplanowany system magazynowania detali  
z kolumną mocującą może być wykorzystywany do w pełni zuatoma-
tyzowanej produkcji przez kilka dni, na przykład w weekendy w trybie 
zmian bezosobowych. Piramidy mocujące, które ostatnio doskonale 
sprawdziły się zwłaszcza w obrabiarkach pięcioosiowych, również 
oparte są na tej koncepcji. Bez jakichkolwiek kompromisów w kwestii 
dostępności, dzięki ich zastosowaniu czas bezobsługowej pracy obra-
biarki może zostać wydłużony – szczególnie jeśli załadunek odbywa się 
z zewnętrznych lub własnych magazynów palet obrabiarki, za pomocą 
dźwigu lub robota. Nie jest to zatem przypadek, że firma SCHUNK, 
lider kompetencji w dziedzinie systemów chwytakowych i technologii 
mocowania, od wielu lat nieprzerwanie rozszerza swoją gamę kolumn  
i piramid mocujących. Punktem wyjścia jest kompleksowy system modu-
łowy złożony z podstawowych palet, podstawowych profili i powierzchni 
styku, którym towarzyszy imponująca różnorodność urządzeń mocują-
cych i szeroki wybór standardowych szczęk mocujących.

Drążona struktura tłumiąca drgania
Kolumny mocujące SCHUNK KONTEC mają zawsze konstrukcję 

monolityczną. Płyta bazowa i kolumna mocująca wykonane są jako 
jednolity element z żeliwa EN-GJL-250 i z uwagi na stabilną strukturę 
drążoną zapewniają wysoką sztywność, dobre tłumienie drgań oraz 
doskonałą podstawową dokładność, zatem nie muszą być już frezo-
wane przed użyciem. Standardowe wersje są dostępne z płytami 
bazowymi w dwóch wymiarach (400 x 400 mm, 500 x 500 mm) dla 
wszystkich standardowych palet do obrabiarek typu DIN 55 201 i JIS 

Na pierwszy rzut oka niepozorne – w praktyce bardziej wszechstronne niż jakiekolwiek inne urządzenie mocu-
jące: kolumny i piramidy mocujące - stosowane w sposób przemyślany, zwielokrotniają liczbę detali w prze-
strzeni roboczej, dzięki czemu stwarzają doskonałe warunki do ograniczenia przestojów i radykalnego wydłu-
żenia bezobsługowej pracy przy dużej elastyczności.

Magia kolumn i piramid 6337-1980. Możliwe są również indywidualne złącza. Prostopadłość płyty bazowej 
wynosi od 0,01 mm do 200 mm, jej powierzchnie są precyzyjnie frezowane o chropo-
watości Ra 1,6. Zapewnia to dokładne pozycjonowanie urządzeń mocujących i detali. 
Kolumny mocujące mogą być szybko i precyzyjnie montowane na istniejących stołach 
obróbczych za pomocą urządzenia centrującego Ø50 H6. W przypadku podstawowych 
palet JIS 6337-1980 (500 x 500 m) mogą być również zastosowane płyty dystansowe  
i ograniczniki krawędzi ustalających.

Duża liczba wariantów
Kolumny i piramidy mocujące są dostępne w wielu wariantach i kształtach. Sam 

program kolumn mocujących SCHUNK zawiera pięć podstawowych profili od dwóch do 
ośmiu powierzchni mocowania. Zależnie od wariantu wysokość standardowych kolumn 
mocujących wynosi 710 mm lub 1 000 mm. Możliwy jest także wybór z czterech różnych 
powierzchni styku – dwóch wersji siatki otworów, surowej powierzchni mocowania  
i najbardziej elastycznej, wyposażonej w moduły szybkiej wymiany palet SCHUNK VERO-S 
NSE-T 138. Jako uzupełnienie tego dowolnie konfigurowalnego programu modułowego 
firma SCHUNK posiada także w swoim portfolio dużą liczbę skonfigurowanych już kolumn 
mocujących, które są oferowane jako kompletny system wraz z urządzeniami mocują-
cymi. Te systemy kolumn mocujących zwykle obejmują dwa lub cztery stacjonarne imadła 
z programu SCHUNK KONTEC, które są konfigurowane w kolumnę jako element jedno-
lity lub w połączeniu z żeliwnym rdzeniem EN-GJL-250. Dostępny jest wybór systemów 
kolumn mocujących z pojedynczych imadeł KONTEC KSO o strukturze jednolitej, podwój-
nych imadeł KONTEC KSC-D, wielostronnych systemów mocowania KONTEC KSM lub 
KONTEC KSM2, modułowych imadeł maszynowych KONTEC KSG, a także sprężynowych 
bloków zaciskowych TANDEM KSF plus.

Specjalne rozwiązania specyficzne dla danego zastosowania
Jeśli szeroki program standardowych produktów nie wystarcza, firma SCHUNK 

dostarcza również specjalne rozwiązania specyficzne dla danego zastosowania, na 
przykład kolumny mocujące tłumiące drgania wykonane z żeliwa GGG40 lub kolumny 
o zoptymalizowanej geometrii wewnętrznej pozwalającej na obniżenie wagi kolumny. 
Możliwe są też sztywne kolumny mocujące dla wymagających procesów frezowania. Na 
szczególnie ergonomiczny załadunek pozwalają specjalne stoły przechylne, które można 
skręcać, obracać i opcjonalnie ładować pionowo lub poziomo.

Kolumny z odlewów mineralnych
Kolumny mocujące firmy SCHUNK wykonane w technologii hybrydowej łączą rdzeń 

z odlewów mineralnych z obudową stalową lub aluminiową. Ich największą zaletą jest 
niska masa netto, a ponadto stwarzają one dodatkowe możliwości związane z wagą urzą-
dzeń mocujących i detali. Ponadto ich zdolność tłumienia jest od sześciu do dziesięciu razy 
większa niż w przypadku standardowego żeliwa szarego, co wpływa na efektywność kosz-
tową w wymiarze długoterminowym. Stwarza to możliwość uzyskania wyższych parame-
trów cięcia przy niższym zużyciu narzędzi i lepszej jakości powierzchni. Kolejnymi zaletami 
są niska przewodność cieplna i powiązana z tym opóźniona reakcja na zmiany tempera-
tury, jak również odporność chemiczna i mechaniczna na agresywne i ścierne media.

Superior Clamping and Gripping
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Wszystko dla 
Twojej tokarki
Ponad 1700 komponen-
tów do mocowania  
detalu i narzędzi.
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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.schunk.com/pl_pl

Kolumny mocujące SCHUNK KONTEC. Fot. SCHUNK Intec Sp. z o. o.



ELLOR® + 18
Grafit drobnoziarnisty do obróbki zgrubnej 

Maksymalne wymiary bloku: 308 x 620 x 1,830 mm

Gęstość Twardość Twardość
Wytrzy-

małość na 
ściskanie

Średni 
rozmiar 
ziarna

Przewodność

Unit Rockwell „L” Shore MPa µ Ω. cm µm

1.78 98 55 45 1.370 12

ELLOR® + 20
Grafit drobnoziarnisty uniwersalny

Maksymalne wymiary bloku: 308 x 620 x 1,830 mm

Gęstość Twardość Twardość
Wytrzy-

małość na 
ściskanie

Przewodność
Średni 

rozmiar 
ziarna

Unit Rockwell „L” Shore MPa µ Ω. cm µm

1,81 72 65 52 1,240 11

ELLOR® + 25
Grafit drobnoziarnisty do obróbki średniowykańczającej

Maksymalne wymiary bloku: 308 x 620 x 1,830 mm

Gęstość Twardość Twardość
Wytrzy-

małość na 
ściskanie

Średni 
rozmiar 
ziarna

Przewodność

Unit Rockwell „L” Shore MPa µ Ω. cm µm

1,83 80 65 55 1,220 9

ELLOR® + 40
Grafit super drobnoziarnisty do obróbki wykańczającej

Maksymalne wymiary bloku: 300 x 600 x 915 mm

Gęstość Twardość Twardość
Wytrzy-

małość na 
ściskanie

Średni 
rozmiar 
ziarna

Przewodność

Unit Rockwell „L” Shore MPa µ Ω. cm µm

1,78 75 60 60 1,270 7

ELLOR® + 50
Grafit super drobnoziarnisty do obróbki wykańczającej

Maksymalne wymiary bloku: 305 x 305 x 915 mm

Gęstość Twardość Twardość
Wytrzy-

małość na 
ściskanie

Przewodność
Średni 

rozmiar 
ziarna

Unit Rockwell „L” Shore MPa µ Ω. cm µm

1,86 95 80 76 1,270 5

ELLOR® + DS4
Grafit ultra drobnoziarnisty do obróbki wykańczającej

Maksymalne wymiary bloku: 102 x 305 x 305 mm

Gęstość Twardość Twardość
Wytrzy-

małość na 
ściskanie

Średni 
rozmiar 
ziarna

Przewodność

Unit Rockwell „L” Shore MPa µ Ω. cm µm

1,88 95 70 90 1,270 4

Drobnoziarniste  grafity ELLOR®

W ofercie posiadamy: 
• grafit cięty z bloku • wykonujemy elektrody na zamówienie
• pręty kwadratowe • pręty okrągłe • płytki z klinem
• cienkie listki do drążenia kanałów

OBERON®  
Robert Dyrda

Wyłączny dystrybutor grafitów MERSEN - OBERON® 

Robert Dyrda, Inowrocław 88-100, ul. Cicha 15, 
Tel. 52 354 24 00, Fax 52 354 24 01,  
oberon@oberon.pl. www.oberon.pl
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Maszyna polerująca DO WAŁKÓW, OTWORÓW I KOŁNIERZY

Polerka przeznaczona jest do polerowania ze-
wnętrznego i wewnętrznego stempli, matryc, 
wykrojników, oraz wszelkiego rodzaju przed-
miotów okrągłych wykonanych ze stali zwykłej, 
hartowanej i węglików spiekanych. Posiada no-
woczesną i stabilną konstrukcję przeznaczoną 
do pracy ciągłej w zakładach produkcyjnych, 
narzędziowniach, działach remontowych.

Parametry techniczne:
Max. dł. polerowanego przedmiotu (wałek)  100 mm
Max. dł. polerowanego przedmiotu (rura cienkościenna) 200 mm
Max. średnica polerowania zewnętrznego  180 mm
Max. długość polerowania wewnętrznego  100 mm
Średnica polerowanie wewnętrznego   Ø 20 ÷ 180 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona   300 - 2.000 obr./min
Regulacja obrotów wrzeciona    bezstopniowo
Moc napędu wrzeciona    2.3 kW
Napięcie zasilania     3x400 V
Przestrzeń zajmowana przez polerkę   1300x500x650 mm
Masa obrabiarki     210 kg

www.marcosta.pl
www.maszyny-marcosta.pl 

Centrum Handlu i Produkcji Obrabiarek

PL  33-102 Tarnów,  ul. Klikowska 101C      
tel./fax.  +48 14 62 66 852   e-mail: handel@marcosta.pl

Wyposażenie standardowe
1. Lampa oświetlenia obszaru roboczego
2. Jednopozycyjny uchwyt do mocowania ścierniczki 
3. Regulowany zderzak

Wyposażenie specjalne
1. Podstawa (dwuczęściowa)
2. Uchwyt tokarski   Ø 200 mm
3. Ścierniczki polerujące
4. System półautomatycznej wymiany ścierniczki
5. Wrzecionko polerujące

Zapraszamy na Targi STOM Kielce
22-24.09.2020

Hala C Stoisko 17 i 24

Parametry techniczne:
• Max. dł. polerowanego przedmiotu (wałek)  100 mm;
• Max. dł. polerowanego przedmiotu (rura cienkościenna) 200 mm;
• Max. średnica polerowania zewnętrznego  180 mm;
• Max. długość polerowania wewnętrznego   100 mm;
• Średnica polerowanie wewnętrznego   ø20 ÷ 180 mm;
• Prędkość obrotowa wrzeciona    300 - 2.000 obr./min;
• Regulacja obrotów wrzeciona    bezstopniowo;
• Moc napędu wrzeciona     2.3 kW;
• Napięcie zasilania      3x400 V;
• Przestrzeń zajmowana przez polerkę    1300x500x650 mm;
• Masa obrabiarki      210 kg.

Wyposażenie standardowe
1. Lampa oświetlenia obszaru roboczego;
2. Jednopozycyjny uchwyt do mocowania ścierniczki;
3. Regulowany zderzak.

Wyposażenie specjalne
1. Podstawa (dwuczęściowa);
2. Uchwyt tokarski ø200 mm;
3. Ścierniczki polerujące;
4. System półautomatycznej wymiany ścierniczki;
5. Wrzecionko polerujące.

Polerka przeznaczona jest do polerowania zewnętrznego  
i wewnętrznego stempli, matryc, wykrojników, oraz 
wszelkiego rodzaju przedmiotów okrągłych wykona-
nych ze stali zwykłej, hartowanej i węglików spiekanych. 
Urządzenie posiada nowoczesną i stabilną konstrukcję 
dedykowaną pracy ciągłej w zakładach produkcyjnych, na-
rzędziowniach, działach remontowych. 

Maszyna polerująca DO WAŁKÓW, OTWORÓW I KOŁNIERZY
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

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

Tel. 52 354 24 00, Fax 52 354 24 01, E-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl

Na składzie do grubości 415 mm 
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Czy zużycie elektrod jest naprawdę tak bardzo ważne? Bardzo często zdarza 
się tak, że jest to decydujący czynnik podczas naszej pracy. Są też sytuacje, 
kiedy wykonujemy drążenie dużego otworu, bez ściśle określonych tolerancji,  
a naszym celem jest jak najszybsze jego wykonanie (np. ze względu na koniecz-
ność szybkiego zrealizowania zlecenia) – w takim przypadku zużycie elektrody 
nie odgrywa takiego znaczenia, jak wtedy, gdybyśmy mieli do czynienia z pracą 
skomplikowaną, dokładną np. podczas drążenia żeber lub cienkich kanałów. 
Aczkolwiek, jest sprawą bardzo ważną, aby być zorientowanym, jak i dlaczego 
zużycie elektrod w ogóle występuje. To wszystko po to, aby osiągnąć maksimum 
wydajności podczas procesu elektrodrążenia.
Co powoduje zużycie?

Proces elektrodrążenia najlepiej określić jako termoelektryczny – ciepło i prąd dzia-
łają wspólnie. Prąd przepływa przez elektrodę i następnie poprzez strumień magne-
tyczny trafia w metal, w którym wykonujemy pracę. W chwili, kiedy elektroda zbliża 
się do metalu, energia elektryczna poprzez jonizację toruje sobie drogę z elektrody,  
w miejscu przepływu cząstek gromadzi się bardzo wysoka temperatura, co powoduje 
przejście metalu do postaci płynnej. Następuje eksplozja cząstek i wyparowanie mate-
riału drążonego. 

Cząstki, czyli ziarna grafitu są ze sobą dokładnie spajane w trakcie długotrwałego 
procesu wytwarzania chemicznego i mechanicznego, oraz grafityzacji. Ziarna grafitu 
ulegają niszczeniu podczas procesu elektrodrążenia – takie właśnie działanie nazywamy 
zużywaniem się elektrody. Zależne jest ono od tego, jak szybko przebiegał będzie sam 
proces oraz jaka będzie powierzchnia końcowa uzyskana na detalu. Ubytek elektrody 
jest znaczniejszy podczas drążenia grafitami o większym ziarnie. Przy tych samych para-
metrach zużycie elektrod wykonanych z grafitu drobnoziarnistego będzie z całą pewno-
ścią mniejsze. Bardzo istotny jest także fakt, iż grafity posiadające jednolitą i równo-
mierną mikrostrukturę, czyli ułożenie ziaren i porów, będą sobie radzić znacznie lepiej, 
a ich zużycie będzie zauważalnie małe. W wyniku zużywania się elektrody duże ziarna 
grafitu mogą wpadać do szczeliny i powodować klejenie się tych cząstek do metalu. 
Konsekwencją takiej sytuacji może być mniejsza szybkość drążenia i powstanie swoistej 
grafitowej narośli na powierzchni metalu. Aby sobie poradzić z tym problemem należy 
zapewnić odpowiednie płukanie lub skorygować ustawienia parametrów, a konkretnie 
czasu włączenia (on-time) maszyny. Niestety nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie 
zużycia elektrod. Istnieje jednakże kilka metod, dzięki którym uda się nam je maksy-
malnie zminimalizować. Istotna sprawa to właściwe ustawienie określonych parametrów 
drążenia maszyny.
Zużycie końcowe elektrody. 

Podczas procesu elektrodrążenia iskry, produkowane przez czoło i powierzchnię 
pracującą elektrody trafiają za pomocą powstałego pola magnetycznego w metal, 
powodując jego stopniową destrukcję. Ulega jej także, choć w znacznie mniejszym 
stopniu, powierzchnia elektrody. Na szczęście drążąc w wielu rodzajach metali, a przede 
wszystkim w stali narzędziowej, mamy możliwość zredukowania zużycia końcowego 
elektrody do wartości nawet poniżej jednego procenta. To wszystko możliwe jest dzięki 
prawidłowemu dostosowaniu czasu włączenia (on-time). Oczywiście, co było podkre-
ślane już wcześniej, nawet najlepsza maszyna i najlepiej dobrane do niej parametry 
nic nie pomogą, jeśli grafit, którego użyjemy, będzie słaby jakościowo, a jego zuży-
walność będzie wysoka. Niemniej jednak, chcąc uzyskać jak najmniejsze zużycie elek-
trody, kluczowe jest użycie długiego czasu włączenia i dodatniej polaryzacji na drążarce. 
Dobranie odpowiednich parametrów drążenia jest oczywiście zależne od wielkości 
ziarna jakie posiada grafit. Konieczna jest zatem dokładna wiedza na temat materiału 

Skuteczne sposoby na zminimalizowanie 
zużycia elektrod grafitowych

zamocowanego na drążarce (czyt. grafitu). Warunki, w których nie będzie dochodzić do 
zużycia, lub będzie ono bardzo niewielkie, są w istocie wynikiem metalizacji elektrody 
grafitowej. Zjawisko to polega na przyklejaniu się mikroskopijnych cząstek metalu, który 
właśnie został wydrążony, do powierzchni elektrody. Zbyt wielka narośl powstała na 
pracującej powierzchni elektrody może spowodować zniekształcenie jej kształtu. Owe 
parametry spowodują niskie zużycie elektrody, jednak nie będą wpływać na szybkość 
drążenia. Należy pamiętać, że tak niskie zużycie elektrod (około 1%) może mieć miejsce 
tylko w przypadku drążenia w stali, której obróbka z reguły nie przysparza problemu.  
W przypadku metali trudnoobrabialnych, jak na przykład węgliki spiekane czy stopy 
miedzi, zużycie elektrod będzie większe. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest użycie 
grafitów impregnowanych miedzią np. ELLOR+20C. 
Zużycie naroży elektrody.

W zależności od kształtu elektrody zużycie jej naroży może się znacznie różnić. 
Najbardziej podatne na zużycie są ostre krawędzie elektrod oraz jej cienkie kształty. 
Naroża te podlegają większemu zużyciu, ponieważ najwięcej iskier generowanych jest 
właśnie w tym obszarze. W ten właśnie sposób dochodzi do zużycia najbardziej na to 
narażonych jej części. Efekt ten jest tym większy, im ostrzejsza jest krawędź elektrody. 
Aby zminimalizować zużycie naroży należy podczas doboru gatunku grafitu zwrócić 
szczególną uwagę na jego jednolitą mikrostrukturę, tzn. równomierne rozmieszczenie 
ziaren i porów. Ważna jest także wysoka wytrzymałość na zginanie i ściskanie.
Zużycie boków elektrody.

Nie tylko czoło i naroża elektrody ulegają zużyciu. Także jej boczne ściany mogą ulec 
zużyciu. Słabe warunki płukania (lub jego brak) powodują koncentrowanie się mikrosko-
pijnych ziaren grafitu w szczelinie pomiędzy bokiem elektrody a materiałem, w którym 
dokonujemy drążenia. Poprzez iskry dochodzi wtedy do sytuacji, w której szczelina 
zmniejsza się i następuje nadpalanie elektrody. Na szczęście istnieją skuteczne sposoby 
zapobiegania takiemu zdarzeniu. Na przykład opcja orbitowania, w którą zaopatrzona 
jest już znaczna większość nowszych drążarek pozwala rozłożyć zużycie boków elek-
trody równomiernie, a nie koncentrować je w miejscu, gdzie szczelina jest największa. 
Dzięki temu, mikroskopijne cząstki grafitu mają także możliwość swobodnego opusz-
czenia drążonej przestrzeni. Zredukowanie ilości gromadzonych cząstek grafitu jest 
w dużej mierze uzależnione od jego odporności na zużycie (grafity lepsze gatunkowo 
powinny zdawać egzamin). Dodatkową sprawą mającą znaczenie jest zapewnienie 
odpowiedniego płukania dna otworu, w którym przeprowadzamy elektroerozję.
Najmniejsze zużycie elektrody …

…możliwe jest poprzez dokładne zapoznanie się z głównym czynnikiem mającym 
na nie wpływ, czyli z długości czasu włączenia (on-time), ustawianą na elektrodrążarce. 
Jego wartość zależna jest od wielkości ziarna grafitu, z którego tworzymy elektrodę. 
Dlatego też kwestią priorytetową jest szczegółowa wiedza na temat gatunku grafitu, 
z jakim mamy do czynienia. Może nic nie dać ustawienie automatycznych parametrów 
maszyny, nastawionych na jak najmniejsze zużycie, a to dlatego, że bazują one najczę-
ściej na charakterystyce ogólnej grafitu. Maszyna nie jest w stanie sama rozpoznać  
z jakim gatunkiem i o jakiej wielkości ziarna musi się zmierzyć. Leży więc zatem w zakresie 
obowiązków operatora maszyny, aby dostosować parametry drążenia w taki sposób, 
aby zapewnić elektrodzie jak najmniejsze zużycie. Producent grafitu powinien zagwa-
rantować swoim odbiorcom pomoc techniczną w tym zakresie, tj. zalecane parametry 
drążenia do typu pracy, jaką klient ma do wykonania. Bardzo przydatne mogą okazać 
się do tego np. wykresy obrazujące wpływ czasu włączenia (on-time) w zależności od 
zużycia elektrody, szybkości drążenia, jak i jakości powierzchni, którą można uzyskać.
Struktura grafitu.

Jeżeli zużycie elektrod przysparza dużo kłopotu należy zastanowić się nad użyciem 
lepszego gatunku grafitu. Wybór właściwego powinien znacznie zredukować ilość 
zużycia elektrody. W związku z tym, że każdy producent wytwarza grafity posiada-
jące różny rozmiar ziarna (począwszy od gruboziarnistych, przez średnio, a skoń-
czywszy na drobnoziarnistych) ważne jest, aby dobrze znać właściwości tego mate-
riału. Dla przykładu, istnieje wiele gatunków drobnoziarnistych, to znaczy tych, 
których ziarno jest mniejsze od 5 mikronów. Kiedy przyjrzymy się takiemu grafitowi  
w 100-krotnym powiększeniu ujrzymy dokładny obraz jego struktury, tj. rozmieszczenia 

Przykładowa elektroda wykonana w gatunku ELLOR+25.

Powyższe zdjęcia przedstawiają w 100-krotnym powięk-
szeniu mikrostrukturę pięciu gatunków grafitu, różnych 
producentów. Ciemne plamy to pory, a obszary jasne 
to ziarna grafitu. Mikrostruktura ma bardzo ważne 
znaczenie jeśli chodzi o odporność grafitu na zużycie.

Tabela 1. Cienkie żebro - drążenie zgrubne. Tabela 
porównawcza grafitów 5-ciu różnych producentów. 
Drążenie w stali narzędziowej, przy użyciu parametrów 
80V napięcie, 6A natężenie prądu, 25 µs ontime, 4 µs  
off-time, drążenie szczeliny głębokości 5 mm. 

Tabela 2. Cienkie żebro - drążenie wykańczające. Tabela 
porównawcza grafitów 5-ciu różnych producentów. 
Drążenie w stali narzędziowej, przy użyciu parametrów 
220V napięcie, 2A natężenie prądu, 12µs on-time, 2 µs off-
-time, drążenie szczeliny głębokości 5 mm. 

Przykładowa elektroda wykonana w gatunku ELLOR+50.

Zdjęcie przedstawiające przygotówki grafitowe dostępne 
w ofercie OBERON Robert Dyrda.

Grafit Zużycie naroży Zużycie końcowe

GATUNEK A 24,88% 0%

GATUNEK B 39,92% 2,36%

GATUNEK C 35,51% 2,45%

GATUNEK D 42,90% 2,92%

GATUNEK E 44,25% 2,11%

Grafit Zużycie naroży Zużycie końcowe

GATUNEK A 56,82% 9,19%

GATUNEK B 114,94% 18,69%

GATUNEK C 96,15% 12,82%

GATUNEK D 90,09% 13,30%

GATUNEK E 102,04% 13,30%
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mikroskopijnych ziaren i porów oraz ich wzajemny stosunek. Gatunki 
zaliczane do grafitów drobnoziarnistych mogą mieć średni rozmiar poru 
tak duży, jak 2,3 mikrona lub z kolei tak mały, jak 0,9 mikrona. Wielkość  
i równomierne rozmieszczenie porów ma znaczny wpływ na zużycie czoła 
i naroży elektrody. Spójrzmy na zdjęcie nr 1. Ciemne plamy w strukturze 
każdego z grafitów to właśnie wspomniane pory. Z kolei jasne obszary to 
nic innego jak ziarna grafitu. Już na pierwszy rzut oka wyraźnie widać, 
że istnieje różnica w strukturze każdego z przedstawionych gatunków. 
Wszystko to ma znaczny wpływ na wytrzymałość danego grafitu, jego 
obrabialność, powierzchnię końcową i co najważniejsze - także na 
zużycie elektrody. Gatunki z dużym ziarnem, nieregularnym rozmiesz-
czeniem ziaren i porów zużywać się będą szybciej, aniżeli te o strukturze 
jednolitej, gdzie ziarna i pory są niewielkie. Materiał, którego struktura 
zawiera łagodne, zaokrąglone ziarna ma skłonność do lepszego zacho-
wania się podczas drążenia. Jest bardziej wydajny – głównie ze względu 
na wysoką wytrzymałość i większą odporność na zużycie.
Wybór gatunku grafitu.

Cienkie żebra są jednym z wielu zastosowań elektrod grafitowych, gdzie 
zużycie odgrywa bardzo ważną rolę. Zapewnienie odpowiedniego płukania 
drążonego obszaru jest problematyczne ze względu na wielkość elektrody  
i głębokość otworu. Nadmierne zużycie elektrody może uniemożliwić utrzy-
manie szczeliny czystą, w wyniku czego precyzyjne wydrążenie żądanego 
kształtu może okazać się niemożliwe. Chociaż cienkie żebra produkowane 
są z grafitów zaliczanych do grupy drobnoziarnistych, osiągi jakie możemy 
nimi uzyskać uzależnione są od producenta oraz wybranego gatunku grafi-
towego, na jaki się zdecydowaliśmy. Dane porównawcze, którymi dysponu-
jemy potwierdzają jednoznacznie, że wyniki drążenia różnymi gatunkami, 
licznych producentów różnią się znacznie.

Grafity od pięciu innych producentów zostały obrobione na elek-
trody żeberkowe o wymiarach 0,7 mm – wymiar końca i 19 mm szero-
kości. Żeberkami tymi drążono w stali narzędziowej, bez płukania,  
z zaprogramowanym cyklem skokowym, tzn. po fazie wypalania nastę-
powała sekunda przerwy, pozwalająca elektrodzie wydostać się ze szcze-
liny, automatycznie oczyszczając otwór z nagromadzonych tam ziaren 
grafitowych. Zastosowano dwa określone i całkiem proste programy 
drążenia. Pierwszy z nich to wypalanie zgrubne – 6A natężenie prądu,  
w celu szybkiego drążenia oraz wskazania ewentualnego braku stabil-
ności maszyny. Kolejny z parametrów – napięcie – ustawiono na wartość 
80V. Czas włączenia (on-time) 25µs, a czas wyłączenia (off-time)  
4µs. Drugi program to już obróbka wykańczająca, gdzie wartość natę-
żenia prądu wyniosła 2A, napięcie ustalono na poziomie 220V. W takich 
warunkach zużycie było większe, a więc dane i różnice pomiędzy gatun-
kami bardziej wyraźne. Czas włączenia (on-time) 25µs a czas wyłączenia 
(off-time) 4µs. W obu przypadkach nie mierzono uzyskanej powierzchni 
końcowej, drążenie przebiegało bez opcji orbitowania. Wyniki uzyskane 
podczas testu przedstawiono w tabeli 1 i 2. 

Wyniki w tabeli 1 obrazują różnice pomiędzy danymi gatunkami grafi-
towymi. Przy natężeniu 6A i 25µs (on-time) szybkość usuwania metalu 
była całkiem przyzwoita we wszystkich przypadkach. Co się tyczy zużycia 
elektrod – tutaj zaobserwowano znaczne rozbieżności od 0% do 2,92% 
zużycia końcowego elektrody. Oznacza to, że różnica pomiędzy najmniej, 
a najwięcej zużywającym się gatunkiem wyniosła 192% ! Idąc dalej, zmie-
rzono zużycie naroży elektrod. Najlepszy wynik to zużycie o wartości 
24,88%. Najsłabiej wypadł grafit, którego wartość zużycia końcowego 
zmierzono na poziomie 44,25%. Całkowita różnica wynosi 78%, czyli 
jak widać w obu przypadkach jest całkiem spora. Test uwidocznił także 
niewielkie różnice w szybkości drążenia. Odrobinę lepiej wypadły gatunki 
o większym rozmiarze ziarna. Zużycie naroży elektrod podczas drążenia 
programem wykańczającym dało wyniki typowe dla takich parametrów. 
Najlepszy wynik to 56,82%, najsłabszy to 114,94%. Testując grafit przy 
niskim natężeniu prądu było do przewidzenia, że czoło elektrody także 
zużyje się mocniej. Wyniki jakie odnotowano to od 9,19% do 18,69% 
zużycia się elektrody. Uwydatnia to fakt, iż różnica pomiędzy nimi wynosi 
aż 103%, a więc to ponad 2 x więcej!!! 

Podsumowując uzyskane wyniki należy zwrócić baczną uwagę na 
różnice, które wystąpiły pomiędzy testowanymi gatunkami grafitu. 
Ważnym odnotowania jest fakt, że wszystkie one pracowały na tej samej 
maszynie, przy identycznych parametrach drążenia. Namawiam Państwa 
zatem do dokładnego zapoznania się z charakterystyką danego gatunku 
grafitu przed jego zakupem. Wielu producentów grafitu stawia swoje 
wyroby na tej samej półce, co grafity najlepsze jakościowo. Żądają przy 
tym wprawdzie mniejszych pieniędzy, ale to nie cena jest tutaj wyznacz-
nikiem sukcesu. Co nam po graficie, który wprawdzie kosztuje o kilka-
dziesiąt złotych mniej, ale jego zużycie jest wielokrotnie większe od tego 
droższego. Mam nadzieję, że ta prosta kalkulacja pozwoli Państwu doko-
nywać samych słusznych wyborów w przyszłości.

OBERON Robert Dyrda jest wyłącznym dystrybutorem grafitu fran-
cuskiego producenta MERSEN. Zapewniamy doradztwo techniczne oraz 
niezbędne informacje dotyczące jego eksploatacji. Gwarantujemy 1-2 
dniowe terminy realizacji zamówionego materiału. Posiadamy najbo-
gatszą ofertę grafitu na polskim rynku. Frezujemy elektrody, po dostar-
czeniu niezbędnej dokumentacji 2D i 3D.

Zapraszamy do współpracy!
Pozdrawiam, Dawid Hulisz

d.hulisz@oberon.pl
Tel. 693-371-241

System 3R
► Imadła do przekrojów prostokątnych i okrągłych

► Głowice pozwalające tłumić drgania

► Zestawy do ustawiania poza maszyną

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

e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl, www.system3r.com.pl

reklama

 

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 20 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

Fanuc Alpha 1iC
Sodick AQ 750LH Premium

Charmilles Robofil 440CC

Charmilles Roboform 30 Charmilles HD 10Deckel Maho DMC 103 V

Oferujemy:

■	Profesjonalne, ręczne 
polerowanie form  
wtryskowych

■	Polerowanie mechaniczne

■	Polerowanie, dużych  
i małych form

■	Uzyskany efekt „na lustro”

Najwyższa jakość usług 

ZAPRASZAMY DO 
WSPÓŁPRACY

„SW-PARTNER” Wacław Składan
Kramarzówka 274, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie
Tel. 882 834 625, E-mail: info@sw-partner.pl, www.sw-partner.pl

MARMET Marek Żak
Tel. +48 531 412 227, marmetmarek4@gmail.com, www.marmet.info.pl

Części do maszyn i urządzeń Dziurkowniki, okrojniki i wyginaki     Rolki profilujące
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GOM ScanCobot to system, który umożliwia łatwe rozpoczęcie pracy w świecie 

automatyzacji. To mobilne urządzenie jest połączeniem wysoce precyzyjnego optycznego 

skanera ATOS z robotem oraz automatycznym stołem obrotowym. Sensor ATOS w krótkim 

czasie rejestruje dane 3D o wysokiej dokładności, dostarczając wyniki łatwe w interpretacji. 

Aby zmierzyć cały element, skaner 3D należy skierować na część z różnych kierunków. 

GOM ScanCobot wykorzystuje robota w celu przeprowadzenia procesu, który zazwyczaj 

wykonywany jest manualnie. W połączeniu z automatycznym stołem obrotowym, robot 

może kolejno zmieniać pozycje sensora w bardzo krótkim czasie. Wydajne skanowanie oraz 

późniejsza automatyczna inspekcja przyspieszają proces kontroli jakości.

GOM ScanCobot
Wydajne skanowanie  
i automatyczna inspekcja

www.lenso.com.pl

Reklamy_Zeiss_ScanCobot_07.indd   1 28.07.2020   13:26:09

INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza Sp. j. to firma kontynuująca po swoim poprzedniku – fir-mie P.W. Inter-Plast A.Bodziachowski 
o ponad dwudziestoletnim doświadczeniu w branży – działalność w zakresie sprzedaży i remontu maszyn używanych oraz sprzedaży 
maszyn nowych. 

Od końca 2019 roku INTER-PLAST jest wyłącznym dystrybutorem maszyn do obróbki metalu firmy SMEC – jednego z największych 
dostawców obrabiarek CNC w Korei. Od ponad 30 lat masyzny CNC są dostarczane do przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, ma-
szynowego, energetycznego i wielu innych. Obrabiarki SMEC to maszyny wysokiej jakości, precyzyjne i wydajne. Maszyny SMEC są w 
pełni produkowane w Korei z wysokiej jakości komponentów. Maszyny są dostępne zarówno na sterowaniu Fanuc jak i Siemens. 

W zakres maszyn SMEC wchodzą takie maszyny jak:
    • Tokarki CNC
    • Centra Tokarskie CNC 
    • Tokarki Karuzelowe CNC
    • Centra Obróbcze CNC

W Częstochowie można już dziś obejrzeć 3 maszyny z gamy produktów SMEC, które także zaprezentujemy na naszym stoisku C-22 w 
dniach 22-24.09 na targach STOM w Kielcach. 

Oprócz nowych maszyn SMEC, w bogatej ofercie INTER-PLAST znajdą Państwo maszyny do różnorodnej obróbki metalu, których 
sprzedaż poprzedza kompleksowy serwis i remont gwarantujący wymaganą dokładność i powtarzalność realizowanych zadań. Firma 
oferuje kompleksowe wsparcie przed sprzedażą w  formie pomocy w doborze maszyn, możliwości przetestowania ich pod prądem, 
a także opiekę posprzedażową w postaci przygotowania urządzenia do transportu, wsparcia logistycznego (transportu) oraz uruchomie-
nia przez zespół serwisowy dystrybutora. W czasie eksploatacji w miejscu docelowym INTER-PLAST oferuje pełną opiekę serwisową 
zarówno w procesie konserwacji, jak i usuwania awarii. Jej bogaty park maszynowy, zaplecze magazynowo-transportowe oraz zespół 
doświadczonych pracowników stanowią atuty pozwalające zaoferować klientom w pełni funkcjonalne, wysokojakościowe używane ob-
rabiarki do metalu. Jest to atrakcyjny finansowo sposób na rozbudowę posiadanego parku maszynowego i dostosowanie go do zmie-
niających się potrzeb produkcyjnych.

W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór:
    • Centr Obróbczych CNC
    • Tokarek CNC
    • Wycinarek Laserowych CNC (teraz także nowych Wycinarek Fiber BODOR)
    • Pras Krawędziowych CNC oraz Gilotyn CNC
    • Robotów Spawalniczych
    • Robotów Przemysłowych

INTER-PLAST- Maszyny używane do obróbki metalu i blachy, a także nowe maszyny koreńskiej firmy SMEC

Tokarki CNC Centra Tokarskie CNC Tokarki 
Karuzelowe CNC

Centra Obróbcze CNC

Kontakt:
Zuzanna Bodziachowska-Kluza
tel. +48 343 627 904
tel. kom. +48 663 958 005
e-mail: zuzanna@inter-plast.pl

INTER-PLAST- Maszyny używane do obróbki metalu i blachy, a także nowe maszyny koreańskiej firmy SMEC

INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza Sp. j. to firma kontynuująca po swoim poprzedniku – fir-mie P.W. Inter-Plast A.Bodziachowskio ponad dwu-
dziestoletnim doświadczeniu w branży – działalność w zakresie sprzedaży i remontu maszyn używanych oraz sprzedaż maszyn nowych.

W zakres maszyn SMEC wchodzą takie maszyny jak:

• Tokarki CNC,                                      • Centra Tokarskie CNC,
• Tokarki Karuzelowe CNC,                • Centra Obróbcze CNC.

Od końca 2019 roku INTER-PLAST jest wyłącznym dystrybutorem maszyn do obróbki metalu firmy SMEC – jednego z największych dostawców 
brabiarek CNC w Korei. Od ponad 30 lat masyzny CNC są dostarczane do przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, maszynowego, energetycznego  
i wielu innych. Obrabiarki SMEC to maszyny wysokiej jakości, precyzyjne i wydajne. Maszyny SMEC są w pełni produkowane w Korei z wysokiej jakości 
komponentów. Maszyny są dostępne zarówno na sterowaniu Fanuc jak i Siemens.

 Tokarki CNC                  Centra Tokarskie CNC             Tokarki Karuzelowe CNC  Centra Obróbcze CNC

W Częstochowie można już dziś obejrzeć 3 maszyny z gamy produktów SMEC, które także zaprezentujemy na naszym stoisku C-22 w dniach 
22-24.09 na targach STOM w Kielcach.

Oprócz nowych maszyn SMEC, w bogatej ofercie INTER-PLAST znajdą Państwo maszyny do różnorodnej obróbki metalu, których sprzedaż poprze-
dza kompleksowy serwis i remont gwarantujący wymaganą dokładność i powtarzalność realizowanych zadań. Firma oferuje kompleksowe wsparcie 
przed sprzedażą w formie pomocy w doborze maszyn, możliwości przetestowania ich pod prądem, a także opiekę posprzedażową w postaci przygo-
towania urządzenia do transportu, wsparcia logistycznego (transportu) oraz uruchomienia przez zespół serwisowy dystrybutora. W czasie eksploatacji  
w miejscu docelowym INTER-PLAST oferuje pełną opiekę serwisową zarówno w procesie konserwacji, jak i usuwania awarii. Jej bogaty park maszynowy, 
zaplecze magazynowo-transportowe oraz zespół doświadczonych pracowników stanowią atuty pozwalające zaoferować klientom w pełni funkcjo-
nalne, wysokojakościowe używane obrabiarki do metalu. Jest to atrakcyjny finansowo sposób na rozbudowę posiadanego parku maszynowego i dosto-
sowanie go do zmieniających się potrzeb produkcyjnych.
W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór:

• Centr Obróbczych CNC;
• Tokarek CNC;
• Wycinarek Laserowych CNC (teraz także nowych Wycinarek Fiber BODOR);
• Pras Krawędziowych CNC oraz Gilotyn CNC;
• Robotów Spawalniczych;
• Robotów Przemysłowych.
Kontakt - Zuzanna Bodziachowska-Kluza
tel. +48 343 627 904
tel. kom. +48 663 958 005
e-mail: zuzanna@inter-plast.pl
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Szybki etap uzbrajania lub przezbrajania obrabiarek to oszczędność 
czasu i pieniędzy. Maszyny, w trakcie operacji ustawczych, nie są wyko-
rzystywane i nie dają żadnej wydajności. Także proces mocowania przed-
miotów obrabianych jest czasochłonny i kosztowny. Dlatego tak bardzo 
ważne jest skracanie do minimum czynności uzbrajania, zarówno dla 
produkcji jednostkowej jak i masowej.

Szczególnego znaczenia nabiera także automatyzacja i standary-
zacja czynności ustawczych przy zachowaniu dokładności i powtarzal-
ności, niezależnie od poziomu kwalifikacji operatorów. Nie bez znaczenia 
jest także eliminacja czasochłonnych regulacji i kalibracji przyrządów 
mocujących.

Do klasycznych rozwiązań przyspieszających uzbrajanie obrabiarek 
należą przede wszystkim systemy paletowe ZERO PUNKT, pozwala-
jące na mocowania przedmiotów na paletach poza obrabiarką, aby je 
następnie wprowadzić w ciągu ok. 5 sekund w przestrzeń obróbkową, 
zachowując wysoką dokładność pozycjonowania oraz powtarzalność. 
Przykładem są kompletne systemy paletowe firmy RÖHM wraz z zinte-
growanymi przyrządami mocującymi, spełniające wszelkie wymogi zwią-
zane z wielkością produkcji.

Standardowe uzbrajanie lub przezbrajanie tokarek w uchwyty jest 
czynnością mało wydajną, wymagającą odpowiednich kwalifikacji  
i doświadczenia. Także standardowa wymiana szczęk w uchwytach 
tokarskich jest czasochłonna. 

Producenci przyrządów proponują szybkozłączne adaptery umoż-
liwiające szybkie przezbrajanie tokarek w różnego rodzaju uchwyty, 
ale ich aktualna cena oraz brak pełnej unifikacji stanowią wielokrotnie 
barierę inwestycyjną.

Jednym z ekonomicznych rozwiązań jest zastosowanie uchwytów 
tokarskich z systemem szybkiej wymiany szczęk. Pozwalają one  
w prosty sposób na wymianę lub odwrócenie szczęk w czasie kilkunastu 
sekund. Przykładem są uchwyty mechaniczne DURO-A RC firmy RÖHM, 
w których szczęki można wymienić nawet w czasie poniżej 12 sekund.

Obrabiarki wyposażone w uchwyty zaciskowe tulejowe stają się 
coraz bardziej popularne dla produkcji wielkoseryjnej. Znacznie szybszy 
czas mocowania przedmiotu obrabianego w uchwytach tulejowych  
w porównaniu z uchwytem szczękowym, pozwala na znaczne oszczęd-
ności kosztów produkcji.

Firma RÖHM wprowadziła modułowy i uniwersalny uchwyt CAPTIS/
ABSIS do zacisku zewnętrznego i wewnętrznego. Pozwala on na szybkie, 
ok. 40 sekundowe, przezbrojenie obrabiarki z mocowania zewnętrznego 
na wewnętrzne, w różnych kombinacjach wymiarowych. Przezbrojenie 
polega na zamianie tulei zaciskowej na trzpień rozprężny.

Obecne prace rozwojowe dotyczą zwiększenia stopnia unifi-
kacji przyrządów mocujących, pozwalających na szybkie przezbra-
janie różnych rodzajów obrabiarek oraz obniżenia ich kosztu. Dla wielu 

zakładów, wzrost efektywności produkcji wiąże się wyłącznie  
ze skróceniem czasów przygotowawczo-zakończeniowych.

Hubert Zalewski

Dyrektor Zarządzający

Roehm Polska sp. z o. o.

     Zero-Punkt
Automatyzacja w uzbrajaniu obrabiarek

Zero Punkt RÖHM  + imadło 5-osiowe RZM 125

Zero Punkt RÖHM  + imadło NC RKE 92

Zero Punkt RÖHM + imadło NC RKE 92

 

Zero Punkt RÖHM + uchwyt 3-szczękowy 
pneumatyczny LVE 125

Uchwyt hydrauliczny z szybko-wymiennymi szczękami 

DURO-A RC

Modułowy uchwyt rozprężny CAPTIS / ABSIS

re
kla

m
a

 Wymiana szczęk poniżej 
50 sekund

 Gwarancja 3 lata
 Rewelacyjna cena i jakość

Nie zwlekaj! Zamów ofertę lub prospekt. 
Zapraszamy!

DURO-A RC 

ROEHM POLSKA Sp. z o. o. I www.roehm.biz  
roehmpolska@roehm.biz I Hotline: +48 22 759 59 90

NOWOŚĆ 

Uchwyty mechaniczne
z szybkowymiennymi
szczękami

ROEHM POLSKA Sp. z o.o. ׀ www.roehm.biz
roehmpolska@roehm.biz ׀ Hotline: + 608 650 567

BESTSELLER

Roehm-eShop
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www.lenso.com.pl

ZEISS REVERSE ENGINEERING – Tool Correction

W ZRE Tool Correction przeprowadzisz korekty form wtryskowych dzięki efektywnemu 
procesowi inżynierii odwrotnej i transformacji błędów wypraski na narzędzie. 
Zintegrowane algorytmy pozwalają zmniejszyć koszty oraz ilość czasochłonnych iteracji 
wykonywanych przed rozpoczęciem produkcji. Moduł Tool Correction sprawia,  
że korekta narzędzi staje się niezwykle łatwa, szybka i efektywna. 

Lenso jest kompetentnym partnerem firmy Zeiss do rozwiązań inżynierii odwrotnej.

Dokonaj korekty  
formy wtryskowej  
i skróć czas wdrożenia 
produktu o 50%

Reklamy_Zeiss_ScanCobot_07.indd   3 28.07.2020   14:26:29

Przy określonej mocy, koszt cięcia wynosi tylko 10% kosz-
tu cięcia azotem, będąc tym samym bardziej ekonomicz-
nym rozwiązaniem. Ciśnienie azotu zmniejsza się do 4Bar 
podczas cięcia stali nierdzewnej o grubości 10 mm, a jego 
prędkość zwiększa się o co najmniej 10% w porównaniu 
do zwykłego cięcia. 

Wszystkie maszyny firmy BODOR (Serii P, PT, X, M oraz S) 
posiadają żeliwne łoże w całości wykonane z odlewu, peł-
ną osłonę ochronną, automatyczną wymianę dysz, głowi-
cę z Auto-focus. Dodatkowo klient może wybrać pomiędzy 
głowicą BODOR a Precitec, źródłem MAX a IPG. Wszystkie 
oferowane maszyny posiadają certyfikat CE, a firma Inter
-Plast dostarczy je bezpośrednio do Państwa, zamontuje, 
uruchomi i przeszkoli operatorów, a w przypadku awarii 
zapewni wykwalifikowany serwis.

Dlatego jeżeli planują Państwo inwestycję w Wycinarkę 
Laserową Fiber, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, 
dobierzemy dla Państwa odpowiednią maszynę i przygo-
tujemy ofertę.

Kontakt:

Zuzanna Bodziachowska-Kluza
tel. +48 343 627 904
tel. kom. +48 663 958 005
e-mail: zuzanna@inter-plast.pl

INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza Spółka Jawna
42-209 Częstochowa,
ul. Meliorantów 67 A, B; Polska

W dniach 22-24.09 zapraszamy na nasze stoisko C-22 na 
targach STOM w Kielcach.

Firma Inter-Plast od ponad 20 lat dostarcza do wielu klien-
tów w Polsce maszyny zarówno do obróbki skrawaniem 
jak i plastycznej obróbki blachy, dzięki temy stał się jed-
nym z największych handlarzy maszyn używanych w Pol-
sce. 

Od początku sierpnia 2020 Inter-Plast postanowił wpro-
wadzić do swojej oferty nowe Wycinarki Laserowe Fiber 
chińskiego producenta BODOR. Firma BODOR tak samo 
jak firma Inter-Plast stawia na jakość, wykonanie i zado-
wolenie klienta, dlatego wierzymy że ta współpraca umoc-
ni pozycję obu firm na rynku polskim. Inter-Plast został ofi-
cjalnym, wyłącznym przedstawicielem na województwa: 
śląskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

W ofercie firmy BODOR można znaleźć:
- lasery standardowe Fiber ze stołem od 3,000 x 1,500 mm 
do 8,100 x 2,500 mm (Seria P)
- wycinarki combo na których można ciąć zarówno bla-
chę jak i rury czy profil (Seria PT)
- lasery do rur i profili (Seria T, X) lub lasery do rur i profili 
z automatycznym załadunkiem (Seria TA, XA oraz M)
- precyzyjne lasery z mniejszymi stołami (Seria i)
- a także Wycinarki Laserowe dla klientów bardziej wyma-
gających o mocy od 6kw do nawet 30 kw. 

W roku 2019 firma BODOR jako jedna z pierwszych, zapre-
zentowała Wycinarkę Laserową Fiber o wysokiej mocy aż 
do 30kW. 

Seria S dzięki zastosowanej nowej technologii i wielu funk-
cjom, które usprawniają pracę, pozwala na szybsze cięcie 
grubych blach przy podwójnej prędkości i jednoczesnym 
zachowaniu jakości cięcia. 

BODOR - Chiński Lider Laserów FIBER INTER-PLAST - wykwalifikowany serwis

Firma Inter-Plast od ponad 20 lat dostarcza do wielu klientów 
w Polsce maszyny zarówno do obróbki krawaniem jak i plastycznej 
obróbki blachy, dzięki temy stał się jednym z największych handlarzy 
maszyn używanych w Polsce. 

Od początku sierpnia 2020 Inter-Plast postanowił wprowa-
dzić do swojej oferty nowe Wycinarki Laserowe Fiber chińskiego 
producenta BODOR. Firma BODOR tak samo jak firma Inter-
-Plast stawia na jakość, wykonanie i zadowolenie klienta, dla-
tego wierzymy że ta współpraca umocni pozycję obu firm na 
rynku polskim. Inter-Plast został oficjalnym, wyłącznym przed-
stawicielem na województwa: śląskie, małopolskie, podkarpackie  
i świętokrzyskie.

W ofercie firmy BODOR można znaleźć:
- lasery standardowe Fiber ze stołem od 3,000 x 1,500 mm do 8,100  

x 2,500 mm (Seria P),
- wycinarki combo na których można ciąć zarówno blachę jak i rury 

czy profil (Seria PT)
- lasery do rur i profili (Seria T, X) lub lasery do rur i profili z automa-

tycznym załadunkiem (Seria TA, XA oraz M),
- precyzyjne lasery z mniejszymi stołami (Seria i),
- a także Wycinarki Laserowe dla klientów bardziej wymagających  

o mocy od 6kw do nawet 30 kw.

W roku 2019 firma BODOR jako jedna z pierwszych, zaprezentowała 
Wycinarkę Laserową Fiber o wysokiej mocy aż do 30kW.

Seria S dzięki zastosowanej nowej technologii i wielu funkcjom, 
które usprawniają pracę, pozwala na szybsze cięcie grubych blach przy 
podwójnej prędkości i jednoczesnym zachowaniu jakości cięcia.

Przy określonej mocy, koszt cięcia wynosi tylko 10% kosztu cięcia 
azotem, będąc tym samym bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. 
Ciśnienie azotu zmniejsza się do 4Bar podczas cięcia stali nierdzewnej 
o grubości 10 mm, a jego prędkość zwiększa się o co najmniej 10%  
w porównaniu do zwykłego cięcia. 

Wszystkie maszyny firmy BODOR (Serii P, PT, X, M oraz S) 
posiadają żeliwne łoże w całości wykonane z odlewu, pełną osłonę 
ochronną, automatyczną wymianę dysz, głowicę z Auto-focus. 
Dodatkowo klient może wybrać pomiędzy głowicą BODOR a Preci-
tec, źródłem MAX a IPG. Wszystkie oferowane maszyny posiadają 
certyfikat CE, a firma Inter-Plast dostarczy je bezpośrednio do Pań-
stwa, zamontuje,uruchomi i przeszkoli operatorów, a w przypadku 
awariizapewni wykwalifikowany serwis.

Dlatego jeżeli planują Państwo inwestycję w Wycinarkę Laserową 
Fiber, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, dobierzemy dla Państwa 
odpowiednią maszynę i przygotujemy ofertę.

Kontakt: Zuzanna Bodziachowska-Kluza
tel. +48 343 627 904,

tel. kom. +48 663 958 005,

e-mail: zuzanna@inter-plast.pl.

INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza Spółka Jawna
42-209 Częstochowa, ul. Meliorantów 67 A, B; Polska

W dniach 22-24.09 zapraszamy na nasze stoisko C-22 na targach 
STOM w Kielcach.



Firma znajduje się w Łodzi, czyli w centralnej 
Polsce. Przyjmujemy zlecenia obróbki cieplnej 
Waszych wyrobów. Powierzone nam zlecenia 
wykonujemy szybko i bardzo solidnie, co jest 
dewizą naszej firmy.

Wykonujemy następujące usługi:

- Obróbkę cieplną stali:

• szybkotnących,

• narzędziowych,

• konstrukcyjnych,

- Nawęglanie stali w atmosferach regulo-
wanych;

- Obróbkę cieplną stopów metali nieżelaznych.

Hartownia Sp. z o. o. posiada
nowo uruchomioną linię 

z atmosferą endotermiczną gotową
do obsługi Państwa 

wysokowolumenowych zleceń 
hartowania, odpuszczania i nawęglania.

Hartowanie
W chwili obecnej możemy hartować każdy 
gatunek stali:

- Hartowanie w temperaturze do 1300°C  
w piecu próżniowym RVFOQ424.

W piecu mieszczą się detale o maksymal-
nych gabarytach 900x600x450 mm i ciężarze 
do 400 kg, co umożliwia obrobienie w jednym 
procesie technologicznym dużego wsadu, 
a tym samym pozwala osiągnąć wymierne 
oszczędności czasu i kosztów w przypadku 
dużej ilości małych detali. Chłodzenie odbywa 
się w oleju lub azocie.

Ponadto możemy przeprowadzić obróbkę cieplną w piecu z regulowaną atmos-
ferą endotermiczną (propan i powietrze), w temperaturze do 1000°C. Umożliwia 
nam to piec przelotowy TFQ 2EM, który pozwala na obróbkę detali o maksymalnych 
gabarytach 600x380x280 mm i wadze do 150 kg.

Odpuszczanie
- Odpuszczanie w temp. do 700°C w piecu próżniowym VDFC 413.

W piecu mieszczą się detale o maksymalnych gabarytach 900x600x450 mm  
i ciężarze do 400 kg, co umożliwia obrobienie w jednym procesie technologicznym 
dużego wsadu oraz pozwala osiągnąć wymierne oszczędności czasu i kosztów w przy-
padku dużej ilości małych detali. Chłodzenie odbywa się w oleju lub azocie.

Przeprowadzamy także odpuszczanie w temp. do 700°C w piecu DLR 2EM 
a także w DLR 4EM. Obydwa piece pozwalają na obróbkę detali o maksymal-
nych gabarytach 600x380x280 mm i ciężarze do 150 kg, jak też o wymiarach 
900x600x450 mm i ciężarze do 350 kg.

Wyżarzanie
Jest to proces polegający na wygrzewaniu materiału w zdefiniowanej tempera-

turze, a następnie na jego ochłodzeniu w tempie umożliwiającym otrzymanie struk-
tury zbliżonej do stanu równowagi. Pozwala to na poprawienie warunków skra-
wania materiału, plastyczności przy tłoczeniu na zimno, poprawę struktury, redukcję 
naprężeń będących wynikiem np. spawania czy zgniotu.

Przeprowadzamy wyżarzanie wszystkich rodzajów, a umożliwia nam to piec 
przelotowy TFQ 2EM.

Utwardzanie dyspersyjne (przesycanie i starzenie)
Proces utwardzania dyspersyjnego polega na przesycaniu czyli nagrzaniu stopu 

do określonej temperatury, dla której wydzielana faza przechodzi do roztworu 
stałego, wygrzewaniu w tej temperaturze i kolejno chłodzeniu, jako efekt otrzy-
mujemy zatrzymanie rozpuszczonego składnika w roztworze stałym przesyconym. 
Następnie wykonujemy proces starzenia polegający na podgrzaniu przesyconego 
stopu do temperatury poniżej granicy rozpuszczalności, wygrzaniu w tej tempera-
turze i powolnym studzeniu materiału.

Przeprowadzamy również przesycanie i starzenie stopów aluminium oraz stali 
typu „maraging” w piecu DLR 2EM i DLR 4EM. Obydwa piece pozwalają na obróbkę 
detali o maksymalnych gabarytach 600x380x280 mm i ciężarze do 150 kg tudzież 
900x600x450 mm i ciężarze do 350 kg.

Utwardzanie dyspersyjne ma na celu zwiększenie wytrzymałości obrabianych 
materiałów.

Nawęglanie
Proces polegający na wprowadzaniu węgla do warstwy wierzchniej mate-

riału stalowego, w wyniku czego otrzymujemy twardą i mało ścieralną warstwę 
wierzchnią, przy jednoczesnym podtrzymaniu elastycznych i ciągliwych wewnętrz-
nych warstw materiału, jako wynik hartowania detali po nawęglaniu. Nawęglane 
detale powinny mieć wolną od tlenków lub zgorzeliny powierzchnię, aby absorbcja 
węgla następowała na czystej stali.

Nawęglanie przeprowadzamy w piecu z regulowaną atmosferą endotermiczną 
(propan i powietrze) w temperaturze do 1000°C. Umożliwia nam to z kolei piec 
przelotowy TFQ 2EM.

Technologia
Posiadany przez naszą firmę park maszynowy oraz wyposażenie pozwalają 

na realizację szerokiego spektrum rodzajów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. 
Wśród naszych urządzeń znajdują się m.in. dwa nowoczesne piece próżniowe, jak 
też piece do pracy w atmosferach endotermicznych.

Takie wyposażenie hartowni i oferowane usługi pozwalają na pełne zaspokojenie 
potrzeb większości narzędziowni, czy zakładów produkcyjnych w wielu branżach.

Zapraszamy do współpracy! 

Firma Hartownia Sp. z o. o. już od 30 lat 
zajmuje się obróbką cieplną stali, żeliwa 
oraz stopów metali nieżelaznych.

Hartownię wyposażono w nowo-
czesne piece do obróbki w próżni oraz 
w atmosferach regulowanych.

Główne kierunki działalności firmy to 
hartowanie i nawęglanie stali w oparciu 
o nowoczesne technologie w ekspre-
sowych terminach.

Fot. Przykładowe detale poddane obróbce cieplnej w firmie HARTOWNIA Sp. z o. o.
(Żródło. Hartownia)

Fot. Kręgi stalowe poddane obróbce w piecach Hartowni.
(Żródło. Hartownia)

HARTOWNIA Sp. z o. o.
ul. Liściasta 17, 91-357 Łódź

tel. 42 617 42 40
kom. 530 674 454

www.hartownia.net
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Mikroszlifierka elektryczna z Japonii

Czy sprawdzają Państwo kto produkuje używane przez Was urządzenia 
codziennego użytku czy te wykorzystywane w firmie? Na pewno tak. Utarło 
się, że na większości produktów odnajdziemy informację: Made In China 
(wyprodukowano w…). Próżno szukać informacji na produktach wyprodu-
kowanych w naszym kraju: Made in Poland, polscy producenci wolą pisać 
Made in EU (wyprodukowano w Unii Europejskiej). Nie zamierzam oceniać 
tutaj co i gdzie jest produkowane, ale chciałbym zwrócić uwagę, że mikrosz-
lifierki znajdujące się w naszej ofercie z pewnością są ocechowane Made  
in Japan i fakt ten napawa nas, jako dystrybutora NAKANISHI wielką dumą.

Dokładność i precyzja szlifowania
Wysokoobrotowa szlifierka elektryczna Emax EVOlution to 

jedna z wielu szlifierek ręcznych japońskiej firmy NSK Nakanishi. 
Jest to zaawansowane technicznie urządzenie wykorzystywane 
do przyspieszenia wykańczania powierzchni form i podniesienia 
jakości ich wykonania. Marka NSK Nakanishi jest rozpoznawalna 
w wielu krajach Azji, Ameryki Północnej i Europy czyli prawie na 
całym świecie.

Nazwa szlifierki Emax EVOlution sugeruje nam ewolucję, rozwój firmy 
z Japonii, a także jej produktów. Szlifierka została opracowana na bazie 
modelu Electer E-max i wzbogacona o pożyteczne funkcje zamknięte 
w nowym urządzeniu kontrolnym i 2 nowych silnikach.

Szybkość, precyzja, moc i wszechstronność zastosowań tego 
urządzenia całkowicie spełniają wymagania klientów produkują-
cych formy. Zestaw składa się z jednostki sterującej, silnika i końcówki 
roboczej. W zależności od zastosowanej końcówki (do wyboru jest 13 
końcówek) można pracować z ruchem obrotowym i posuwisto-zwrot-
nym narzędzia.

Sterownik NE249 służy do obsługi pracy szlifierki. Posiada funkcje 
regulacji obrotów w zakresie od 1000 obr/min do 40000 obr/min za 
pomocą wygodnego w użyciu pokrętła. Obroty urządzenia pokazywane są 
na cyfrowym wyświetlaczu. Wyświetlacz ten informuje również o wykry-
tych błędach oraz przeciążeniu urządzenia.

Nowym i istotnym rozwiązaniem jest dodanie sygnalizatora obciąże-
nia silnika w formie zapala-
jących się diód (3 zielone 
diody to bezpieczna 
praca, 2 pomarańczowe i 1 
czerwona dioda informuje 
o przeciążeniu i konieczna 
jest przerwa w pracy 
zapobiegająca uszkodze-
niu zestawu).

Istnieje możliwość podłączenia pedału nożnego i sterowanie szlifierką 
za jego pomocą. Do sterownika można podłączyć 2 silniki z różnymi 
końcówkami i za pomocą przycisku na sterowniku uruchamiać silnik A lub 
B (praca naprzemienna). Zwarta, niewielka budowa i uchwyt umożliwiają 
wygodne przenoszenie zestawu w warsztacie pracy.

Sercem każdego systemu napędzającego jest silnik beszczotkowy, zbudo-
wany z wykorzystaniem pierwiastków ziem rzadkich (samar, kobalt), odpor-
ność na wysokie temperatury gwarantuje długotrwałą, bezusterkową pracę. 
Zadane obroty nie zmieniają się nawet pod dużym obciążeniem co pozwala 
na stabilną obróbkę szlifowania czy cięcia precyzyjnego.

Producent proponuje 2 typy nowych silników elektrycznych:

Typ Standardowy, model ENK-410S
• obroty 1000-40.000 obr/min, 
• moment obrotowy 4,3 cN-m, 
• moc 73W, 
• waga bez przewodu 90g. 
• o typie silnika informuje kolor włącznika na rękojeści: niebieski.

Typ Momentowy, model ENK-250T 

• obroty 1000-25.000 obr/min, 
• moment obrotowy 4,8 cN-m, 
• moc 76 W, 
• waga bez przewodu 147g,
• kolor włącznika: zielony.

Poniżej 6 końcówek spośród 13 dostępnych, z przykładowymi sposo-
bami ruchu. Oprócz końcówek obrotowych z możliwością mocowania 
narzędzi na trzpieniach o średnicy max ø6,00 mm można wykorzystywać 
końcówki z ruchem posuwisto-zwrotnym.

1. IR-310, końcówka obrotowa, pierścieniowa. Obrót pierścienia o 90 
stopni powoduje otwarcie tulejki zaciskowej i uwolnienie narzędzia; 
takie rozwiązanie umożliwia błyskawiczną wymianę narzędzia.

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

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

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

5. Swing-LUSTER, końcówka z ruchem prawo-lewo, zakres ruchu narzę-
dzia 0~1,6 mm, 0~9000 cykli/minutę.

6. Hammer (funkcja uderzania), ilość uderzeń 25~5000 powtórzeń/min, 
zakres siły uderzeń: 4,4~7,1 N.

Przykłady zestawu z składającego się z silnika i pilnikarek (Fot. poniżej):

A także przykładowe mocowanie narzędzi: pilników, osełek czy innych 
materiałów ściernych i polerujących.

Na zdjęciu powyżej przedstawiono końcówkę Mini-Luster z mocowa-
niem oraz narzędziem.

Powyżej przedstawiono mocowanie o regulowanej szerokości zacisku 
w zakresie od 0 do 10 mm.

Opisywany w artykule zestaw Emax EVOlution, a także inne rozwiąza-
nia dla narzędziowni, zakładów utrzymania ruchu czy warsztatów będziemy 
prezentować na jesiennych targach: STOM, TOOLEX, PLASTPOL, METAL, 
i MACH-TOOL. Gdyby chcieli Państwo poznać zalety używania tego oraz 
innych urządzeń NSK Nakanishi, zadzwońcie do nas lub wyślijcie zapytanie, 
przyjedziemy i zademonstrujemy dokładność i precyzję szlifowania w Waszej 
firmie. Ten japoński produkt może być Wasz!

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

e-mail: m.adelski@oberon.pl

Wyłączny dystrybutor NAKANISHI na terenie Polski

OBERON® Robert Dyrda
Ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
Tel.: (52) 354 24 00, fax: (52) 354 24 01
e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl

Fot. Omawiane w tekście różne modele końcówek
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Ultraprecyzyjne 
szlifierki
do form

do 60 000 obrotów/minutę!

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

80 000 obr./min na 
Twoim CNC

Precyzyjne  
wymienne wrzeciona

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

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

Mocowanie proste:
• ST32
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Marzec w kieleckim ośrodku upłynął pod znakiem wnikliwych analiz i trudnych decyzji. Cykl STOM z wydarzeniami towa-
rzyszącymi zwany w skrócie „Przemysłową Wiosną” zamienił się w „Przemysłową Jesień” i odbędzie się od 22 do 24 września. 
W skład cyklu wchodzą wydarzenia dla każdej gałęzi przemysłu. Należą do niego: STOM-TOOL (obrabiarki i narzędzia), STOM-
-BLECH & CUTTING (obróbka blach i cięcie), STOM-LASER (technologie laserowe), STOM-ROBOTICS (robotyzacja i automaty-
zacja), EXPO-SURFACE (obróbka powierzchni), CONTROL-STOM (technologie pomiarowe), KIELCE FLUID POWER (pneuma-
tyka), SPAWALNICTWO, TEiA (elektronika specjalistyczna), WIRTOPROCESY (prototypowanie) oraz DNI DRUKU 3D.

- Targi Kielce istnieją na rynku od ponad dwudziestu pięciu lat. Przez ten 
czas wspólnie z naszymi Partnerami i Wystawcami stworzyliśmy silny, liczący 
się na mapie świata ośrodek targowy. Tym samym stworzyliśmy doskonałe 
i nowoczesne miejsce spotkań dla biznesu, co pozwala firmom każdego 
roku rozwijać się, nawiązywać nowe kontakty biznesowe i powiększać swój 
portfel zamówień. W tych trudnych czasach każdy z nas poddany zostaje 
próbie. Mam nadzieję, że nasze – ważne dla branży wydarzenia, które zapla-
nowaliśmy jesienią pomogą wszystkim firmom stanąć na nogi w nowej post 
epidemicznej rzeczywistości – mówi Piotr Pawelec, manager projektu.

Debiut Targów STOM-FIX
Targi Technologii i Komponentów Łącznych i Mocujących STOM-FIX 

uzupełnią w tym roku ofertę cyklu przemysłowych imprez. W zakresie bran-
żowym wystawy pojawią się elementy złączne i mocujące stosowane w 
różnych branżach: śruby, nakrętki, sworznie, szpilki, nity, podkładki, pręty 
gwintowane, elementy dystansowe ułatwiające montaż i połączenie, gwoź-
dzie, zaciski do węży oraz inne produkty niezbędne do montażu i łączenia. 
Dzięki nowemu pomysłowi na kolejne wydarzenie spod znaku STOM przemy-
słowa oferta kieleckiego ośrodka stała się jeszcze bardziej kompletna.

Targi Kielce – bezpieczną platformą spotkań biznesowych
Dotychczas w wystawienniczych obiektach Targów Kielce dostępne 

były pojemniki z płynem dezynfekującym, a każda osoba, która chciała 
wejść do obiektu musiała przejść obowiązkowy pomiar temperatury. Wzmo-
żono również czynności polegające na regularnej dezynfekcji często dotyka-
nych elementów infrastruktury, tj.: klamki, poręcze, balustrady, blaty, stoliki. 
Podczas jesiennych wydarzeń dodatkowo powstaną punkty sprzedaży mase-
czek, rękawiczek i płynów antywirusowych przed wejściami do terminali. 
Na targowych terenach pojawią się także bramki dekontaminacyjne, tablice 
informacyjne, oznaczenie kierunku ruchu, strategicznych punktów takich jak 
punkty obsługi medycznej czy właśnie punktów zakupu środków ochrony 
indywidualnej. Każdy przebywający na terenie targów będzie miał obowiązek 
taką ankietę wypełnić. Wystawcy otrzymają druki drogą mailową do wypeł-
nienia i dostarczenia w dniu przyjazdu na targi. Firma będzie musiała wskazać 
osobę z obsługi stoiska, która ma zebrać i dostarczyć oświadczenia od wszyst-
kich. Zwiedzający również otrzymają ankietę mailem do wypełnienia podczas 
logowania się do rejestracji on-line.

Udział w imprezach wystawienniczych może okazać się dla firm 
impulsem do rozwoju, zwolnionego przez światową pandemię. Wsparcie 
biznesu w tym trudnym okresie skutecznym narzędziem marketingowym 
jakim są targi wydaje się być doskonałym pomysłem, zwłaszcza w przy-
padku tak silnej marki targów jaką w światowym przemyśle wypracowały 
wystawy spod znaku STOM.

To będzie ciekawa „Przemysłowa Jesień”
Cykl przemysłowych wystaw spod znaku STOM z towarzyszącymi im branżowymi targami wyjątkowo 
w 2020 roku odbędzie się jesienią. 

W ostatnim okresie wszystkim nam przyszło zmierzyć się z wyjątkową sytuacją i wyzwaniami.  Na szczęście, Zespół 
Targowy Expo Silesia nie spoczął na laurach i na przełomie września i października ponownie spotkamy się w Sosnowcu na 
wydarzeniu poświęconym obróbce metalu.  Branża targowa ma teraz przed sobą wiele zmian, ale nadal kluczową warto-
ścią targów dla przedsiębiorstw będzie możliwość nawiązania nowych kontaktów, podtrzymanie dotychczasowych relacji 
oraz prezentacja nowoczesnych rozwiązań i usług. Kolejny etap odmrażania gospodarki sprawi, że już wkrótce będziemy 
mogli spotkać się ponownie podczas Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX oraz 
Targów Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo.

W roku ubiegłym Targi zgromadziły ponad 500 Wystawców i 
Współwystawców z 13 krajów, prawie 600 światowych marek i nowości  
z branży. Wydarzenie odwiedziło niemal 10 tysięcy zwiedzających. 
Wśród nich blisko 50% to kadra zarządzająca: prezesi i kierownicy 
firm. Targi licznie odwiedzają również technologowie, operatorzy CNC, 
programiści, kontrolerzy jakości i technicy utrzymania ruchu. A wszystko 
to na 15 tys. m kw. powierzchni w 2 pawilonach wystawienniczych. 

Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi 
i Technologii Obróbki TOOLEX, została objęta Patronatem przez liczne 
branżowe i rządowe instytucje, które od lat wspierają Targi meryto-
rycznie. Udział w wydarzeniu potwierdzili już liderzy z branży oraz 
przedstawiciele polskiego i światowego przemysłu obrabiarkowego czy 
też narzędziowego. 

Wzorem ubiegłych edycji, równolegle odbędą się również Targi 
Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu – OILexpo, 
którym po raz kolejny będzie Środowiskowe Seminarium Tribologów,  
organizowane przez Polskie Towarzystwo Tribologiczne oraz Katedrę 
Eksploatacji Pojazdów Samochodowych i Katedrę Logistyki i Technologii 
Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. Główną tematyką 
seminarium będą współczesne problemy smarowania maszyn i urządzeń. 
Zakres branżowy wydarzenia uzupełnią Salon Automatyzacji dla Auto-
motive TOOLEX dla Automotive oraz Salon Łożysk i Elementów Napędo-
wych Przemysł w Ruchu.

Spotkania biznesowe podczas targów branżowych będą krokiem 
milowym w odbudowie i ożywieniu gospodarki i Zespół Expo Silesia zrobi 
wszystko, aby nadchodzący sezon targowy był udany dla uczestników 
targów i okazał się sukcesem biznesowym w tych trudnych dla wszystkich 
czasach. Organizatorzy opracowują nowe formy promocji oraz posze-
rzają grupę zwiedzających o kolejne sektory gospodarki. 

TOOLEX – wspólnie napędzamy gospodarkę!
Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX

Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo

29 września – 1 października 2020, Centrum Targowo - Konferencyjne Expo Silesia, Sosnowiec

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

KONTAKT:
TOOLEX - Tel. 510 030 472, 510 031 684,
e-mail: toolex@exposilesia.pl, www.toolex.pl 
OILexpo - Tel. 510 031 319, 
e-mail: oilexpo@exposilesia.pl, www.oilexpo.pl 

MIEJSCE TARGÓW:
Centrum Targowo – Konferencyjne Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, 
www.exposilesia.pl
Czekamy na Państwa w Expo Silesia! 
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Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL od lat gromadzą nie tylko uznane firmy, 
ale także profesjonalistów z całego świata. Datę 14-16 października 2020 warto zaznaczyć w firmowym 
kalendarzu, bo to doskonała możliwość promocji, nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów  
i zawarcia atrakcyjnych kontraktów. W tym roku priorytetem jest bezpieczeństwo.

Targi METAL odbywające się w cyklu dwuletnim, wraz z towarzyszącymi im wystawami: ALUMINIUM&NONFERMET oraz RECYKLING i CONTROL-
-TECH to dziś najważniejsze wydarzenie branży odlewniczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od ponad 20 lat wychodzimy naprzeciw oczekiwa-
niom naszych Klientów. Wystawcy targów METAL każdorazowo zwracają uwagę na szeroką grupę firm związanych z branżą obróbki cieplnej metali 
i urządzeń grzejnych.

Wydarzenie to już tradycja dla osób zajmujących się tą branżą. Podczas tegorocznej edycji imprezy nie zabraknie najnowszych technologii, maszyn  
i urządzeń, które na co dzień wykorzystywane są w branży odlewniczej. W przestrzeniach targowych spotykają się najwięksi międzynarodowi gracze, od 
dawna funkcjonujący w tej dziedzinie gospodarki. „Przemysłowa Jesień” to miejsce spotkań przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu: sektora odlewni-
czego, maszynowego i elektromaszynowego, kolejowego, stoczniowego, zbrojeniowego, robotyki i automatyki, motoryzacji oraz przemysłu lotniczego. 
Przyjeżdżają oni do Targów Kielce z najdalszych zakątków świata, m.in. Austrii, Belgii, Estonii, Francji, Litwy, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Uzbekistanu, 
Niemiec, Czech, Włoch, Ukrainy, Węgier, Białorusi, Słowacji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Słowenii, Rosji, Turcji, Indii, Chin czy 
Japonii. Od lat parterami wydarzenia w Targach Kielce są liczące się w branży zagraniczne organizacje odlewnicze. Przy realizacji wydarzenia współpra-
cujemy między innymi z Włoskim Stowarzyszeniem Dostawców Maszyn i Materiałów dla Odlewni AMAFOND, Stowarzyszeniem Odlewników i Meta-
lurgów Republiki Białoruś, Chińskim Stowarzyszeniem Odlewniczym (CFA) i STOP – Stowarzyszeniem Technicznym Odlewników Polskich.

Udział w tegorocznym wydarzeniu zapowiedziały już m.in.: ASK CHEMICALS, METALS 
MINERALS, GUSS-EX, INDUCTOTHERM EUROPE (Wielka Brytania), HERAEUS Electro-Nite 
Polska, SIM (Włochy), TERMETAL, SYKOFIN (Słowenia), PROMET GROUP (Czechy), ExOne 
(Niemcy), ITA, PRECODLEW, ZĘBIEC, Foundry Service Agency, FERRUS, Industrial Solution 
Group, Spectro Poland, KOM-ODLEW, OMS PRESSE (Włochy), COMETEL (Hiszpania), AICHELIN 
(Austria), Cast Metal, PROFOND (Polska), JAT INDUSTRIES (Czechy).

Targi Kielce – bezpieczną platformą spotkań biznesowych
Dotychczas w wystawienniczych obiektach Targów Kielce dostępne były pojemniki 

z płynem dezynfekującym, a każda osoba, która chciała wejść do obiektu musiała przejść 
obowiązkowy pomiar temperatury. Wzmożono również czynności polegające na regularnej 
dezynfekcji często dotykanych elementów infrastruktury, tj.: klamki, poręcze, balustrady, 
blaty, stoliki. Podczas jesiennych wydarzeń dodatkowo powstaną punkty sprzedaży mase-
czek, rękawiczek i płynów antywirusowych przed wejściami do terminali. Na targowych tere-
nach pojawią się także bramki dekontaminacyjne, tablice informacyjne, oznaczenie kierunku 
ruchu, strategicznych punktów takich jak punkty obsługi medycznej czy właśnie punktów 
zakupu środków ochrony indywidualnej. Każdy przebywający na terenie targów będzie miał 
obowiązek taką ankietę wypełnić. Wystawcy otrzymają druki drogą mailową do wypełnienia 
i dostarczenia w dniu przyjazdu na targi. Firma będzie musiała wskazać osobę z obsługi 
stoiska, która ma zebrać i dostarczyć oświadczenia od wszystkich. Zwiedzający również 
otrzymają ankietę mailem do wypełnienia podczas logowania się do rejestracji on-line.

Targi Kielce wykorzystując najnowsze technologie i rozwiązania marketingowe oraz 
najnowocześniejsze trendy organizacyjne tworzą doskonałą platformę pozyskania dla 
naszych Wystawców jak największej liczby dedykowanych Zwiedzających, a w konsekwencji 
Klientów – związanych z branżowo wiodącym tematem, w tym przypadku całą branżę 
odlewniczą. Wdrażamy i oferujemy najnowsze rozwiązania techniczne, zapewniające 
najwyższe standardy wykonania w rozsądnej cenie. Poszerzamy zakres usług i produktów 
tak aby nasza oferta była coraz bardziej kompleksowa.

Zapraszamy od 14 do 16 października 
do Targów Kielce na wystawy „Przemysłowej Jesieni”.

Cała branża odlewnicza 
spotka się jesienią w Targach Kielce!

www.toolex.pl

www.exposilesia.pl

Centrum Targowo-Konferencyjne

Zespół Targów: tel. kom. +48 510 031 684 | +48 510 030 472

ul.Braci Mieroszewskich 124 | 41-219 Sosnowiec | tel. +48 32 78 87 519 | toolex@exposilesia.pl 

29 września -
1 października 2020

Targi Olejów, Smarów
i Płynów Technologicznych

dla Przemysłu 

Salon Łożysk
i Elementów Napędowych

Salon Automatyzacji
dla Automotive 

n o w y
s a l o n n o w y

s a l o n

Międzynarodowe
Targi Obrabiarek,

Narzędzi i Technologii
Obróbki
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Zarząd Targów Kielce w oparciu o oczekiwania wystawców i analizę sytuacji branży 
podjął decyzję o skróceniu XXIV Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw 
Sztucznych i Gumy PLASTPOL. Wydarzenie odbędzie się od 6 do 8 października. Organi-
zacja wystawy to istotny element pobudzania do życia zablokowanej przez kilka miesięcy 
gospodarki i sygnał o gotowości do poprawy sytuacji rynkowej w branży przetwórstwa 
tworzyw sztucznych i gumy. 

Spotkanie branży przetwórczej od wielu lat stanowi kompleksowe wydarzenie na 
najwyższym poziomie merytorycznym. W trosce o jakość imprezy oraz zapewnienie 
atrakcyjnej oferty targów, wspólnie z partnerami wydarzenia, podjęliśmy decyzję, aby 
tegoroczne przedsięwzięcie trwało krócej o jeden dzień. 

Naszym priorytetem, jest stworzenie spotkania dla producentów, dystrybutorów, 
klientów branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy oraz przedstawicieli organi-
zacji i stowarzyszeń z całej Europy. 

PLASTPOL jest obowiązkowym punktem w kalendarzu, każdej firmy działającej 
w sektorze przetwórczej tworzyw niemal na każdym kontynencie. Podczas spotkania 
prezentowane są całe linie technologiczne i proces przetwórczy produktów. Nie zabraknie 
między innymi merytorycznych konferencji połączonych z panelami dyskusyjnymi i semi-
nariów. To miejsce spotkań najlepszych graczy branży. 

Przedsięwzięcie, które od kilkudziesięciu lat łączy ludzi w biznesie, umożliwia nawią-
zywanie wartościowych kontaktów, wymianę doświadczeń i pomysłów na prowadzenie 
biznesu. Organizatorzy podejmują szereg działań, aby wydarzenie zorganizowane  
w skróconym terminie odbyło się na najwyższym poziomie. Wspólne działania pozwolą 
stworzyć jeszcze bardziej atrakcyjne, procentujące w przyszłości spotkanie.

W trosce o bezpieczeństwo zarówno gości, jak i pracowników Targów Kielce, na 
terenie ośrodka wystawienniczego wprowadzono szereg zasad sanitarnych. Oprócz 
obowiązku zasłaniania ust i nosa, dystansu społecznego i dezynfekcji często dotyka-
nych elementów infrastruktury, uruchomiono także kabiny do automatycznej dezyn-
fekcji i pomiaru temperatury ciała. Więcej informacji na temat zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących w Targach Kielce  pod linkiem: https://www.targikielce.pl/kalenda-
rium/zasady-bezpieczenstwa 

Zapraszamy do Targów Kielce od 6 do 8 października.

Nowa data PLASTPOLU

W trosce o atrakcyjną formułę wydarzenia i intensywność biznesowych spotkań, 
tegoroczne Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych odbędą 
się od 6 do 8 października. 

6-8.10.2020
Kielce

XXIV Międzynarodowe
Targi Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych
i Gumy

www.plastpol.com

TWORZYMY BEZPIECZNĄ
PRZESTRZEŃ BIZNESOWĄ

Limitowana
i w pełni

kontrolowana
liczba uczestników

wydarzeń

Sprzedaż
biletów wstępu

online z podziałem
na poszczególne

dni targowe

Systemy
rejestracji online
dla wystawców,

mediów
i zwiedzających

Obowiązkowe zasłanianie
nosa i ust oraz
dezynfekcja rąk

dla wszystkich osób
wchodzących do obiektu

Nowoczesna
mobilna kabina
diagnostyczno-

prewencyjna
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3-6.11.2020
POZNAŃ

ZAPRASZA

www.itm-europe.pl

 W TYM SAMYM CZASIE

Jesień 2020 będzie czasem szczególnym dla Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Odmrożenie gospodarki związane jest bezpośrednio z zaanga-
żowaniem podmiotów biznesowych w realizację wydarzeń i projektów targo-
wych. Możliwość prezentacji oferty, spotkań z partnerami oraz merytorycznej 
wymiany doświadczeń i informacji branżowych wydaje się bardziej cenna, 
niż kiedykolwiek wcześniej. Tylko wspólna, przemyślana strategia, także  
w globalnym ujęciu, pozwoli na rozwój branży w odmienionych realiach.

Czas wyzwań i szans
Tak też ten czas postrzegany jest przez zespół Grupy MTP. Jest on pełen 

wyzwań, ale i szans. – Konieczność tworzenia efektywnych i adekwatnych 
do sytuacji rozwiązań jest częścią naszej pracy, niezależnie od okoliczności, 
jakie niesie rzeczywistość. Tak też stało się w przypadku wydarzeń targowych  
w roku 2020.  Jesteśmy w pełni przygotowani na realizację spotkań branży  
w nowych standardach – bezpiecznych dla wszystkich odwiedzających Targi 
– komentuje wiceprezes zarządu Grupy MTP, Filip Bittner.

Grupa MTP odpowiada na potrzeby partnerów biznesowych w oparciu 
o czujną obserwację trendów rynkowych, ale i nastrojów jakie towarzyszą 
poszczególnym branżom. Takie działania sprzyjają rozwojowi biznesu, inno-
wacyjnych technologii, ale przede wszystkim – stanowią odpowiedź na 
potrzeby interesantów Targów. Podobnie w przypadku listopadowej edycji 
ITM INDUSTRY EUROPE 2020 – stanowiącej odpowiedź na chęć spotkania 
pod dachem Międzynarodowych Targów Poznańskich podmiotów różnych 
gałęzi branży przemysłowej.

– Wracamy do gry wierząc, że nic nie zastąpi bezpośrednich spotkań, 
rozmów i emocji towarzyszących targom. To będzie szczególna edycja ITM 
INDUSTRY EUROPE, ale pełna nowych pomysłów i inspirujących wydarzeń. 
Tegoroczne targi odbywają się pod hasłem: Przemysł ery cyfrowej. Trudna 
sytuacja z jaką boryka się obecnie światowa gospodarka wymusza w każdej 
branży konieczność zmian i implementacji nowoczesnych technologii. Inno-
wacyjnych rozwiązań i wyjątkowej atmosfery jak zwykle nie zabraknie w 
Poznaniu! Gorąco zapraszam w listopadzie na coroczne święto przemysłu! 
– mówi Joanna Kucharska, dyrektor Grupy Produktów MTP.

Po pierwsze: bezpieczeństwo!
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich wystawców i zwiedzających 

zostały uruchomione specjalne procedury sanitarne zgodne z aktualnymi 
rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa 
Zdrowia. Grupa MTP dokłada jednocześnie wszelkiej staranności, by procesy 
logistyczne związane z wdrażaniem nowych praktyk przebiegały sprawnie.

Weryfikacja dokumentów uprawniających do wstępu i wjazdu na tereny 
MTP będzie prowadzona w sposób bezdotykowy. Uczestnicy targów będą 
poddawani bezdotykowemu mierzeniu temperatury ciała oraz mogą zostać 
zobowiązani do złożenia pisemnych oświadczeń o braku zachorowania 
wskutek zarażenia koronawirusem Covid-19 oraz braku kontaktu z inną zaka-
żoną osobą.

Przebywający na terenach MTP są obowiązani do zasłaniania nosa  
i ust (maseczką, przyłbicą itp.), noszenia rękawiczek ochronnych (podczas 
montażu i demontażu oraz w trakcie dokonywania sprzedaży/zakupów), 
zachowania odległości minimum dwóch metrów w miejscach przebywania 
innych osób oraz mycia rąk i korzystania z preparatów dezynfekujących przy 
wejściu na teren wydarzenia oraz w strefach sanitarnych i gastronomicznych.

Uruchomione będą punkty sprzedaży jednorazowych maseczek oraz 
umieszczone w stosownych miejscach instrukcje mycia rak, dezynfekcji rąk, 
noszenia maseczek i rękawiczek. Dokonywana będzie częsta dezynfekcja stref 
wspólnych (przestrzeń targów, punkty i lokale gastronomiczne, obiekty sani-
tarne), a zwłaszcza powierzchni dotykowych (np. klamki, poręcze, uchwyty, 
terminale w punktach kasowych, blaty). Ciągi komunikacyjne pomiędzy 
stoiskami wystawców poszerzone zostaną do 4 metrów.

Więcej optymizmu w przemyśle
Po szoku z powodu pandemii światowy przemysł staje na nogi. Choćby 

niemiecki eksport wychodzi z koronakryzysu na prostą z wysoką dynamiką 
wzrostu, niespotykaną od trzydziestu lat. Poprawiają się nastroje polskich 
przedsiębiorców, rośnie wskaźnik PMI. Jak oceniają eksperci, wysoki odczyt 
polskiego PMI nie jest zaskoczeniem, ponieważ dane flash dla powiązanych  

ITM INDUSTRY EUROPE 
Targi w ciekawych czasach

Do niedawna nikt nie przypuszczał, że w dobie 
tak rozwiniętej medycyny gospodarka może 
znaleźć się w trudnej sytuacji z powodu wirusa. 
Obyś żył w ciekawych czasach – taką klątwę 
rzucano w starożytnych Chinach. Te czasy nade-
szły. Targi mierzą się z nową rzeczywistością. 
Na szczęście ze świata docierają coraz bardziej 
optymistyczne prognozy dla przemysłu. ITM 
INDUSTRY EUROPE odbędą się w bezpiecznej 
sanitarnie przestrzeni a nowatorski program 
wydarzeń zaskoczy nawet stałych bywalców. 

ciąg dalszy artykułu na stronie » 68
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z Polską gospodarek Niemiec, Francji i strefy euro sygnalizowały już po odmro-
żeniu gospodarek poziomy powyżej 50. 

– Te coraz bardziej pozytywne wieści z branży przemysłowej bardzo 
nas cieszą i dodają jeszcze większej energii do organizacji ITM INDU-
STRY EUROPE. Choć musieliśmy tegoroczną edycję przenieść z czerwca na 
listopad to dzięki temu zyskaliśmy cenny czas na przygotowanie nowych 
projektów, które będą towarzyszyć jesiennym targom. Program wyda-
rzeń wpisuje się w aktualne potrzeby branży. Wspierają go kluczowe insty-
tucje, organizacje i media z branży przemysłowej. Patronat honorowy nad 
targami ITM INDUSTRY EUROPE objęło Ministerstwo Rozwoju. Filarem 
wydarzenia będzie na pewno wachlarz rozwiązań z dziedziny cyfryzacji, 
automatyzacji i robotyzacji. Wierzymy, że ich wdrażanie pomoże firmom 
przetrwać gorsze biznesowo czasy – przekonuje Anna Lemańska-Kramer, 
dyrektor targów ITM INDUSTRY EUROPE. 

Silna „trójca” ITM
Innowacje, Technologie i pracujące Maszyny – to od lat silna „trójca”, 

która przyciąga profesjonalistów na targi ITM INDUSTRY EUROPE. Tego nie 
zabraknie także w tej edycji. 

Nowością targów będzie strefa startupów w przemyśle STARTUP ZONE. 
To tutaj zostaną pokazane rozwiązania prezentujące efektywność w zarzą-
dzaniu produkcją obejmującą wykorzystanie inteligentnych i innowacyjnych 
urządzeń, technologii oraz metod wytwarzania. 

– Do strefy startupów szczególnie zapraszamy firmy z gotowym 
produktem, który przeszedł już fazę testów. Stawiamy na dedykowane prze-
mysłowi aplikacje, roboty, maszyny. Jednym słowem na rozwiązania mogące 
wspomóc tę branżę w trudnym czasie wywołanym pandemią. Takie dedyko-
wane przemysłowi akceleratory czy huby cieszą się dużym zainteresowaniem 
zarówno wystawców jak i zwiedzających – zdradza Anna Lemańska-Kramer. 

Pionierskim projektem, promującym globalny rozwój przemysłu 4.0 
będzie organizowany podczas targów ITM INDUSTRY EUROPE Kongres Indu-
stry NEXT. The New Reality. Dwudniowe przedsięwzięcie zainicjowane przez 
Grupę MTP przy udziale Ministerstwa Rozwoju dostarczy wiedzy na temat 
najnowszych technologii. Będzie to także pierwsza platforma prezentacji 
rozwiązań dla przemysłu mierzącego się obecnie z trudną sytuacją. Zostaną 
przybliżone programy wsparcia oraz fundusze zapewniające firmom płyn-
ność finansową w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Praktyczny 
wymiar Kongresowi nadadzą warsztaty dla sektora małych i średnich przed-
siębiorstw, które odbędą się w drugim dniu wydarzenia (4 listopada). 

Jak inteligentnie zarządzać produkcją będzie można przekonać się  
w specjalnie zaaranżowanej strefie SMART FACTORY. Nie zabraknie przy-
kładów opartych o IoT, digitalizację i robotyzację. Będzie to otwarta przestrzeń 
bez typowych stoisk targowych ułatwiająca zwiedzanie, eksponująca innowa-
cyjne rozwiązania z zakresu tzw. fabryki przyszłości. W pobliżu strefy zbudo-
wana zostanie scena, na której firmy będą mogły dodatkowo zaprezentować 
swoje produkty lub rozwiązania w duchu „smart”.

Nowe pomysły i inspirujące przestrzenie ITM INDUSTRY EUROPE będzie 
można ocenić już 3-6 listopada 2020 na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. W tym samym czasie odbędą się także: Targi Logistyki, Magazy-
nowania i Transportu MODERNLOG, 3D SOLUTIONS – Targi Druku i Skanu 3D 
oraz Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING. 

Więcej na: www.itm-europe.pl
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