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PPrrzzeełłomoomowwyy

i uniki unikalnalny w sky w skali Eali Eururopopyy

prprojekt Pojekt Polcolcommomm..®®

KKompleksoompleksowwo wo wyposayposażżononyy

zakzakłład prad produkodukccyjnyjnyy,,

pepełłnny pry proces toces technologechnologicznicznyy

i noi nowwoczoczesnesnyy, zaut, zautomatomatyzyzoowanwanyy

parpark maszk maszynoynowwyy..



W sektorze narzędzi skrawających Polcomm® działa od roku 2000. Systematycznie pod-

nosi standardy technologiczne, skutecznie zwiększa możliwości produkcyjne i stale

Przełomowy projekt Polcomm.®
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Dotychczas, w branżach zajmujących się obróbką metali, firma obecna była głównie

jako dostawca dedykowanych rozwiązań narzędziowych. Wykorzystując posiadaną wiedzę

i zdobyte doświadczenie zrealizowano kolejną inwestycję: w Chlewiskach k. Lubartowa

zbudowano nowoczesną fabrykę płytek wieloostrzowych – w pełni zautomatyzowany

i wyposażony w zaawansowaną technologię zakład produkcyjny.

wzbogaca ofertę o kolejne grupy produktowe.

Narzędzia skrawające Polcomm® od wielu lat znane są na rynku branżowym z niezwykłej

precyzji wykonania, zaawansowanych technologii i ponadprzeciętnej wydajności. Ich sto-

sowanie gwarantuje optymalne wykorzystanie możliwości obrabiarek w procesach pro-

dukcyjnych. Nowoczesny, zautomatyzowany park maszynowy Polcomm® pozwala na

produkcję narzędzi dla najbardziej skomplikowanych aplikacji oraz szybkie wdrażanie

rozwiązań indywidualnych. Wyróżnia nas elastyczność – innowacyjne rozwiązania

Polcomm® z powodzeniem stosowane są zarówno przez globalne koncerny, jak i lokalne

Polcomm. Potęga technologii.®

F A B R Y K A P Ł Y T E K W I E L O O S T R Z O W Y C H

Fabryka płytek wieloostrzowych Polcomm.®

przedsiębiorstwa produkcyjne.
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NarNarzzęędziadzia skskrraawwajająąccee PPolcolcomm®omm® odod wieluwielu lalatt znaneznane ssąą nana rrynkynkuu brbrananżżoowwymym zz niezniezwwykykłłejej

prprececyzjiyzji wwykonania,ykonania, zaazaawwansoansowwananyychch ttechnologechnologiiii ii ponadprponadprzzeciecięętnejtnej wwyydajnodajnośści.ci. IchIch ststoo--

sosowwanieanie gwgwararanantujetuje optoptymalneymalne wwykorykorzzyystaniestanie momożżliwliwoośścici obrobrabiarabiarekek ww prprococesachesach prproo--

dukcdukcyjnyjnyycch.h. NoNowwoczoczesnesnyy,, zautzautomaomattyzyzoowwananyy parparkk maszmaszynoynowwyy PPolcolcomm®omm® popozzwwalaala nana

prprodukcjodukcjęę narnarzzęędzidzi dladla najbarnajbardziejdziej skomplikoskomplikowwananyychch aplikaplikacjiacji ororazaz szszybkybkieie wwdrdraażżanieanie

rroozzwwiiąązzaańń iinnddyywwiidduuaallnnyycchh.. WWyyrróóżżnniiaa nnaass eellaassttyycczznnoośśćć –– iinnnnoowwaaccyyjjnnee rroozzwwiiąązzaanniiaa

PPolcolcomm®omm® zz popowwodzodzeniemeniem ststosoosowwaneane ssąą zarzaróównowno prprzzezez globalneglobalne konckoncerernnyy,, jakjak ii loklokalnealne

PPolcolcommomm.. PPototęęga tga technologechnologii.ii.®®

FF AA BB RR YY KK AA PP ŁŁ YY TT EE KK WW II EE LL OO OO SS TT RR ZZ OO WW YY CC HH

FFabrabrykyka pa płłytytek wieloostrek wieloostrzzoowwyych Pch Polcolcommomm..®®

To przełomowy w historii firmy projekt. Polcomm® wdrożył

opracowaną we współpracy

z jednostką B+R oraz uznanymi konsultantami zagranicznymi. Dla potrzeb realizacji tego

przedsięwzięcia wybudowano nowoczesny, kompleksowo wyposażony zakład produkcyjny

kompletną technologię wytwa-

rzania węglikowych wymiennych płytek wieloostrzowych

Pełny proces technologiczny wytwarzania płytek wieloostrzowych został zorganizowany

w jednym miejscu w oparciu o najnowsze światowe osiągnięcia techniki. W nowej fabryce

realizowane są wszystkie procesy, począwszy od projektowania geometrii płytek i matryc,

przez wytwarzanie kompletów prasowalniczych, prasowanie, spiekanie, szlifowanie, aż po

nakładanie powłok. Polcomm® dysponuje również centrum demonstracyjno-szkoleniowym

prprzzedsiedsięębiorstbiorstwwa pra produkcodukcyjneyjne..

o powierzchni użytkowej 2600 m.
2

dla klientów wyposażonym w sterowane numerycznie obrabiarki.
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DlaDla ppłłynnejynnej ii wiarwiaryygodnejgodnej rrealizacjiealizacji prprococesuesu,, doborudoboru

odpoodpowiedniegowiedniego skskłładuadu fazfazoowwegoego mieszanekmieszanek prprosz-osz-

kkóóww oorraazz aannaalliizzyy pprróóbbeekk wwęęgglliikkóóww ssppiieekkaannyycchh,, zzoorrggaa--

nniizzoowwaannoo llaabboorraattoorriiuumm mmeettaallooggrraaffiicczznnee wwyyppoossaażżoo--

nene ww zzeessttaaww zzaaaawwaannssoowwaannyycchh uurrzząąddzzeeńń.. PPrroowwadzadzoo--

nnee ssąą ttuu bbaaddaanniiaa ppaarraammeettrróóww ggeeoommeettrryycczznnyycchh ddeettaallii,,

ggęęststoośśccii mamattereriaiałłuu,, modumodułłuu YYounga,ounga, ttestestyy ttwwarardodośścici

BiurBiuroo konstrukckonstrukcyjneyjne dydysponujesponuje specjalistspecjalistyyczncznymym

oproprogogrramoamowwaniemaniem popozzwwalajalająąccymym nana prprojektojektoowwa-a-

nienie geometrgeometriiii ppłłytytekek wieloostrwieloostrzzoowwyych,ch, korkorpusópusóww

narnarzzęędzidzi ororazaz modelimodeli narnarzzęędzidzi prprasoasowwalniczalniczyych.ch.

BiurBiuroo rrealizujeealizuje prprococeses prprojektojektoowwaniaania ii optoptymali-ymali-

zacjizacji ksztakształłtutu ppłłytytekek,, opropracacoowujewuje dokdokumenumentacjtacjęę

ttechnologechnologicznicznąą dladla poszposzczczeególngólnyychch etapóetapóww prproo--

LaborLaboraattorium metalogorium metalogrraficzneaficzne BiurBiuro ko konstrukonstrukccyjneyjne

ccesu oresu oraz analizuje i nadzaz analizuje i nadzoruje toruje testesty nary narzzęędzi.dzi.

Mocne, wytrzymałe płytki gwarantują niezawodny i bezpieczny przebieg obróbki w nawet naj-

bardziej zaawansowanych aplikacjach. Efektywnie skrawają określone materiały oraz zapewniają

sprawny przebieg łamania i odprowadzania wiórów. Użycie płytek wieloostrzowych Polcomm®

NajwNajwyyżższa ksza klasa wlasa wyydajnodajnośści w zaaci w zaawwansoansowwananyych aplikch aplikacjachacjach

pozwala na optymalne wykorzystanie obrabiarki podczas obróbki różnych materiałów i elementów.

metmetododąą VVickersa orickersa oraz badania metalogaz badania metalogrraficzneaficzne..
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Proces prasowania dobranych uprzednio miesza-

nek proszków węglikowych odbywa się na prasie

elektrycznej najnowszej generacji. Umożliwia ona

wydajne, precyzyjne i wielopłaszczyznowe formo-

Nowoczesna narzędziownia wyposażona jest m.in.

w 5-cio osiową frezarkę, elektrodrążarkę wgłębną,

wycinarkę elektroerozyjną i laser. Maszyny obrób-

cze i pomiarowe wyposażono w precyzyjny system

paletyzacji. Do automatyzacji procesu wykorzysty-

wany jest także robot. Dzięki zaangażowaniu tych

nowoczesnych urządzeń, wydajnie i precyzyjnie

Wydział narzędzi prasowalniczych Wydział prasowania

Bogaty asortyment i zaawansowana geometria

wanie płytek o różnych kształtach.

realizowany jest proces produkcji matryc i stempli.
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Dla płynnej i wiarygodnej realizacji procesu, doboru

odpowiedniego składu fazowego mieszanek prosz-

ków oraz analizy próbek węglików spiekanych, zorga-

nizowano laboratorium metalograficzne wyposażo-

ne w zestaw zaawansowanych urządzeń. Prowadzo-

ne są tu badania parametrów geometrycznych detali,

gęstości materiału, modułu Younga, testy twardości

Biuro konstrukcyjne dysponuje specjalistycznym

oprogramowaniem pozwalającym na projektowa-

nie geometrii płytek wieloostrzowych, korpusów

narzędzi oraz modeli narzędzi prasowalniczych.

Biuro realizuje proces projektowania i optymali-

zacji kształtu płytek, opracowuje dokumentację

technologiczną dla poszczególnych etapów pro-

Laboratorium metalograficzne Biuro konstrukcyjne

cesu oraz analizuje i nadzoruje testy narzędzi.

Najwyższa klasa wydajności w zaawansowanych aplikacjach

metodą Vickersa oraz badania metalograficzne.
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PPrrococeses prprasoasowwaniaania dobrdobrananyychch upruprzzednioednio miesza-miesza-

neknek prproszkóoszkóww wwęęglikoglikowwyychch odbodbyywwaa sisięę nana prprasieasie

elektrelektryycznejcznej najnonajnowwszszejej genergeneracji.acji. UmoUmożżliwialiwia onaona

wwyydajnedajne,, prprececyzyzyjneyjne ii wielopwielopłłaszaszczczyznoyznowwee fforormomo--

NoNowwoczoczesnaesna narnarzzęędziodziowniawnia wwyposayposażżonaona jestjest m.in.m.in.

ww 5-5-ciocio osioosiowwąą frfrezarezarkkęę,, elektrelektrodrodrążążararkkęę wwggłęłębnbnąą,,

wwyycinarcinarkkęę elektrelektroeroeroozzyjnyjnąą ii laserlaser.. MMaszaszynynyy obrobróbób--

czczee ii pomiarpomiaroowwee wwyposayposażżonoono ww prprececyzyzyjnyjnyy sysyststemem

paletpaletyzacji.yzacji. DDoo autautomaomattyzacjiyzacji prprococesuesu wwykorykorzzyyststyy--

wwananyy jestjest ttakakżżee rrobotobot.. DDzizięękkii zaangazaangażżoowwaniuaniu ttyychch

nonowwoczoczesnesnyychch ururzząądzdzeeńń,, wwyydajniedajnie ii prprececyzyzyjnieyjnie

WWyydziadziałł narnarzzęędzi prdzi prasoasowwalniczalniczyychch WWyydziadziałł prprasoasowwaniaania

Bazując na wieloletnich doświadczeniach w obróbce skrawaniem Polcomm przygotował bogatą

ofertę płytek wieloostrzowych do toczenia i frezowania. Dostępne są one w wielu gatunkach, z róż-

nymi łamaczami wiórów i promieniami naroży, w powłokach PVD lub CVD. Proces przygotowawczy

®

BBogaogatty asory asorttymenyment i zaat i zaawwansoansowwana geometrana geometriaia

wwanie panie płłytytek o rek o róóżżnnyych ksztach kształłtach.tach.

zaowocował uzyskaniem doskonałej kombinacji jakości węglika i zaawansowanej geometrii płytek.

rrealizealizoowwanany jest pry jest prococes pres produkcji maodukcji matrtryyc i stc i stempli.empli.
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DlaDla rrealizacji,ealizacji, kkluczluczoowwegoego ww prprodukcjiodukcji ppłłytytekek prproo--

ccesuesu ttechnologechnologicznegoicznego,, ststosoosowwananyy jestjest enerenergogo--

oszoszczczęędndnyy ii wwyydajndajnyy piecpiec wwyysokocisokociśśnienionieniowwyy dodo

spiekspiekaniaania prpróóżżnioniowwegoego.. RRealizealizoowwaneane ssąą ww nimnim

opropracacoowwaneane prprzzezez PPolcolcomm®omm® prprococesyesy spiekspiekaniaania

PPoo spiekspiekaniuaniu,, ppłłytkytkii poddapoddawwaneane ssąą kolejnkolejnymym opeope--

rracjomacjom obrobróbczóbczymym nana zzestaestawiewie komplemenkomplementartarnnyychch

ururzząądzdzeeńń śświawiattoowwyychch liderlideróóww.. PPłłytkytkii ssąą szlifszlifoowwaneane,,

honohonowwaneane ii polerpoleroowwaneane,, nadanadawwanaana jestjest imim mikmikrroo--

geometrgeometriaia kkrraawwęędzidzi tntnąąccyych.ch. WW ppłłytkytkachach zz ostrostrzzemem

PCD/CBNPCD/CBN sszlifzlifoowwaneane ssąą ggniazniazda,da, ostrostrzaza lutlutoowwaneane

WWyydziadziałł spiekspiekaniaania WWyydziadziałł szlifszlifoowwania i polerania i poleroowwaniaania

pprróóżżnniioowwoo,, aa łłaammaacczz wwiióórraa oobbrraabbiiaannyy jjeesstt llaasseerroowwoo..

W produkcji wykorzystujemy różne rodzaje mieszanek proszków węglikowych. W zależności od

planowanej aplikacji, optymalnie dobieramy skład chemiczny mieszanki. Poszczególne gatunki,

w zależności od rodzaju obrabianego materiału, klasyfikowane są do odpowiednich grup zasto-

sowań według normy ISO 513: stale (P), żeliwa (K), stale nierdzewne (M), stopy żaroodporne (S),

OptOptymalnymalny dobór sky dobór skłładu mieszanekadu mieszanek

PP KK MM SS NN HH

materiały nieżelazne (N), stale hartowane (H).

wwypryprasoasowwananyych pch płłytytek wek węęglikoglikowwyych.ch.
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Przed wprowadzeniem nowych produktów na

rynek, dokonywana jest ocena ich jakości. Badana

jest trwałość i zużycie ostrzy, jakość obrabianej po-

wierzchni, chropowatość, sposób kształtowania wió-

ra oraz siła i temperatura powstająca podczas skra-

wania. Ocena jakości finalnego wyrobu realizowana

jest w trakcie badań laboratoryjnych, a następnie

Zautomatyzowana linia do powlekania dopełnia

cykl produkcyjny. Proces powlekania płytek po-

przedzony jest przygotowaniem powierzchni

i krawędzi skrawających przez piaskowanie, mycie

ultradźwiękowe i suszenie w próżni. Powłoki różnią

się grubością, twardością i odpornością na działanie

temperatury, a ich dobór zależy od aplikacji oraz

Wydział powlekania Testowanie i walidacja wyrobów

Płytki specjalne Polcomm®

składu fazowego węglika. podczas prób w centrum demonstracyjnym.
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Dla realizacji, kluczowego w produkcji płytek pro-

cesu technologicznego, stosowany jest energo-

oszczędny i wydajny piec wysokociśnieniowy do

spiekania próżniowego. Realizowane są w nim

opracowane przez Polcomm® procesy spiekania

Po spiekaniu, płytki poddawane są kolejnym ope-

racjom obróbczym na zestawie komplementarnych

urządzeń światowych liderów. Płytki są szlifowane,

honowane i polerowane, nadawana jest im mikro-

geometria krawędzi tnących. W płytkach z ostrzem

PCD/CBN szlifowane są gniazda, ostrza lutowane

Wydział spiekania Wydział szlifowania i polerowania

próżniowo, a łamacz wióra obrabiany jest laserowo.

Optymalny dobór składu mieszanek

P K M S N H

wyprasowanych płytek węglikowych.
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PPrrzzeedd wwpprroowwaaddzzeenniieemm nnoowwyycchh pprroodduukkttóóww nnaa

rrynekynek,, dokondokonyywwanaana jestjest ococenaena ichich jakojakośści.ci. BadanaBadana

jestjest trtrwwaałłoośćść ii zuzużżyyciecie ostrostrzzyy,, jakojakośćść obrobrabianejabianej popo--

wwiieerrzzcchhnnii,, cchhrrooppoowwaattoośśćć,, ssppoossóóbb kksszzttaałłttoowwaanniiaa wwiióó--

rraa ororazaz sisiłłaa ii ttemperemperaaturturaa popowwstajstająącaca podczaspodczas skskrra-a-

wwania.ania. OOccenaena jakojakośścici finalnegofinalnego wwyryrobuobu rrealizealizoowwanaana

jestjest ww trtrakcieakcie badabadańń laborlaboraattororyjnyjnyych,ch, aa nastnastęępniepnie

ZautZautomaomattyzyzoowwanaana linialinia dodo popowlekwlekaniaania dopedopełłniania

ccykykll prprodukcodukcyjnyjnyy.. PPrrococeses popowlekwlekaniaania ppłłytytekek popo--

pprrzzeeddzzoonnyy jjeesstt pprrzzyyggoottoowwaanniieemm ppoowwiieerrzzcchhnnii

ii kkrraawwęędzidzi skskrraawwajająąccyychch prprzzezez piaskopiaskowwanieanie,, mmyyciecie

ultrultraaddźźwiwięękokowwee ii suszsuszenieenie ww prpróóżżni.ni. PPoowwłłokokii rróóżżniniąą

sisięę ggruborubośściciąą,, ttwwarardodośściciąą ii odporodpornonośściciąą nana dziadziałłanieanie

ttemperemperaaturturyy,, aa ichich dobórdobór zalezależżyy odod aplikaplikacjiacji ororazaz

WWyydziadziałł popowlekwlekaniaania TTestestoowwanie i wanie i walidacja walidacja wyryrobóobóww

Poza standardowymi płytkami ISO, oferujemy wykonanie płytek według własnego projektu, jak

i indywidualne rozwiązania dedykowane dla aplikacji specjalnych. Elastyczność linii produkcyjnej

w fabryce Polcomm® pozwala na szybkie wdrożenie projektu oraz realizację nowego typu

PPłłytkytki specjalne Pi specjalne Polcolcommomm®®

asortymentu w niewielkich seriach produkcyjnych.

skskłładu fazadu fazoowwego wego węęglikglika.a. podczas prpodczas prób w cób w cenentrum demonstrtrum demonstracacyjnyjnym.ym.



WWieloletnieieloletnie dodośświadczwiadczenieenie ororazaz nonowwoczoczesnaesna infrinfrastrukturastrukturaa ii parparkk maszmaszynoynowwyy sprspraawiajwiająą,,

żżee narnarzzęędziadzia PPolcolcomm®omm® znajdujznajdująą zastzastosoosowwanieanie ww wieluwielu kkluczluczoowwyychch gagałęłęziachziach prprzzememyyssłłuu

ii cieszciesząą sisięę uznaniemuznaniem specjalistspecjalistóóww zz brbrananżżyy.. NasiNasi odbiorodbiorccyy ttoo prprzzedeede wwszszyystkstkimim firfirmmyy

dziadziałłajająąccee ww prprzzeemmyyśślele ,, ,, ororazaz maszmaszynoynowwym,ym,lotniczlotniczymym motmotororyzacyzacyjnyjnymym kkolejoolejowwymym

PPolcolcommomm.. PPrrojektujemojektujemy ry roozzwiwiąązania.zania.®®

PP.. HH..MM.. PPOOLLCCOOMMMM DDaarriiuusszz KKoozzaakk

CChhlleewwiisskkaa 110000,, 2211--110000 LLuubbaarrttóóww

tteell //ffaaxx ++ 4488 8811 885555 3333 4433..

iinnffoo@@ppoollccoommmm..ccoomm..ppll

Polcomm® projektuje i produkuje wysokospecjalistyczne narzędzia skrawające znajdujące

zastosowanie w obróbce szerokiego spektrum materiałów, a naszych Klientów wspieramy

rzetelną i fachową wiedzą, proponując rozwiązania optymalizujące i skutecznie podnoszące

efektywność procesu produkcyjnego. Dostarczamy zarówno standardowe rozwiązania

EE KK SS PP EE RR CC II RR OO ZZ WW II ĄĄ ZZ AA ŃŃ NN AA RR ZZ ĘĘ DD ZZ II OO WW YY CC HH

elektrelektrototechnicznechnicznymym zbrzbrojenioojeniowwymymii ..

katalogowe, jak i indywidualnie projektowane narzędzia specjalne.


