
Automatyzacja polerowania
F i l i p p  P a c h o m o w . Krok po kroku automatyzacja przejmowała różne procesy w produkcji wyrobów metalowych. Jednym 
obszarem zastosowań, którego automatyzacja dotychczas praktycznie nie dotyczyła, jest polerowanie, odgrywające 
ogromną rolę zwłaszcza w procesie wykonywania form. Ale dzięki systemowi wrzecion pneumatycznych RSC z jednostką 
odchylającą marki Biax mogłoby to wkrótce ulec zmianie.

ksperci od narzędzi pneuma-
tycznych i wrzecion Biax, mar-
ki należącej do rodzinnego 

przedsiębiorstwa Schmid & Wezel z 
położonego w Szwabii Maulbronn, 
wprowadzili na rynek modułowy sys-
tem wrzecion pneumatycznych „RSC“ z 
jednostką odchylającą, mogący zasad-
niczo zmienić technologię polerowania 
i końcowej obróbki powierzchni.
System może być stosowany zarówno w 
centrach obróbkowych CNC jak i z robo-
tami. Możliwa jest automatyczna wymia-
na wrzecion. W centrum obróbkowym 
sprężone powietrze dopływa przy tym 
kanałem chłodziwa. Biax opracował 
tę innowację w ramach projektu „In-

tegFINISH” Instytutu Technologii Produkcyjnej Fraunhofera IPT ze 
Stuttgartu, sfinansowanego ze środków Federalnego Ministerstwa 
Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) w ramach programu „Innowacje 
w MŚP: badania nad produkcją” i nadzorowanego przez Centrum 
Badawcze Karlsruhe (PTKA). Celem było skrócenie czasu obróbki w 
procesie wykonywania form dzięki nowym technologiom. Polerowa-
nie frezowanej formy miało się odbywać bezpośrednio po procesie 
frezowania, na tej samej maszynie. Również na pokładzie: specjalista 
od technologii CNC, CAD i CAM Camaix z Aachen, Artifex, producent 
elastycznie wiązanych narzędzi szlifierskich i polerskich z Kaltenkir-
chen oraz specjalista od produkcji narzędzi i form, firma Schweiger z 
Uffing am Staffelsee. „Dzięki nowej jednostce odchylającej wystar-
czy teraz objechać kontury detalu tylko w przybliżeniu, ponieważ 
jednostka dba o zawsze równomierną siłę docisku na powierzchni. 
I jest to warunkiem koniecznym do uzyskania wysokiej jakości po-
wierzchni“, wyjaśnia Martin Erle, specjalista od techniki zastosowań 
w Biax.

Jednostka odchylająca niweluje różnice

Oprogramowanie firmy Camaix umożliwia zaprogramowanie prac 
powierzchniowych na podstawie modelu CAD, co stanowi niezwykłą 
oszczędność czasu, ponieważ bez tej innowacji konieczne byłoby 
zaprogramowanie niezliczonych punktów dla każdej z licznych po-
wierzchni pojedynczej formy. Dzięki jednostce odchylającej następuje 
zniesienie odchyleń wartości rzeczywistych od zadanych we frezo-
wanym detalu. W projekcie Fraunhofera wykazano, że zautomaty-
zowana precyzyjna obróbka, mająca na celu poprawę powierzchni 
po frezowaniu wykańczającym, jest możliwa do zrealizowania dzięki 
rozwiązaniu „IntegFINISH” aż do wartości chropowatości rzędu Ra 
< 0,1 pm. Zwłaszcza na dużych powierzchniach jest tutaj możliwe 
skrócenie czasu procesu o ponad 50% w stosunku do ręcznej obróbki 
precyzyjnej. I dlatego to tylko kwestia czasu, kiedy również proces po-
lerowania ulegnie automatyzacji. „Najpierw będzie to miało miejsce 
w obszarze polerowania pojedynczych dużych powierzchni dużych 
form“, przepowiada Martin Erle, nawet jeśli konieczne są jeszcze 
dalsze prace rozwojowe, aby możliwe było całkowicie automaty-
czne polerowanie formy z jej zazwyczaj skomplikowaną geometrią 
i rozlicznymi małymi powierzchniami. W przypadku minimalnych 
serii mniejszych lub średniej wielkości form obecnie nadal dość 
szybko dociera się do granic opłacalności. Co istotne, ze względu na 
modułową budowę systemu RSC możliwe jest połączenie jednost-
ki odchylającej z dużą ilością różnych wrzecion pneumatycznych: 
dzięki temu rozwiązaniu Biax zapewnia praktycznie każdą właściwą 
prędkość, od 16.000 min1 aż po 100.000 min1. Przedsiębiorstwo z 
Maulbronn ma w zanadrzu nawet wrzeciono kątowe 90° oraz wrze-
ciono oscylujące. Różne posadowienia, takie jak SK 40, SK 50, HSK 
63, HSK100 oraz rozmaite połączenia z robotami otwierają przed 
użytkownikiem szeroki zakres zastosowań. W
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System wrzecion pneuma-

tycznych „RSC“  z jednostką 
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zawsze równomierną siłę docis-
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