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informacja prasowa marzec 2021 
 

 
cylinderki (opaski spiralne) i kapturki ścierne 

nowe materiały – nowe zastosowania 
 
 
Firma BIAX – Schmid & Wezel Maschinenfabrik opublikowała nowy katalog 
-poradnik doboru różnych  akcesoriów i narzędzi, który zawiera m.in. 
informacje o cylinderkach ściernych. i stosowanych nowych materiałach do 
ich wytwarzania.  
Poradnik ten będzie dostępny na stronie www.biax.pl lub przesyłamy go 
mailowo na życzenie Klienta. 
 
Zastosowano nowe materiały do produkcji cylinderków ściernych, co 
pozwoli naszym Klientom  na właściwy, optymalny i ekonomiczny ich dobór 
do obróbki odpowiednich materiałów, w tym materiałów  trudnoobrabialnych 
takich jak: stali po hartowaniu, nierdzewnych, żarowytrzymałych, stopów na 
bazie niklu czy kobaltu: Hastelloy, Inconel, stopów tytanu i innych. 
 
W tym sposobie wykańczania powierzchni cylinderki i kapturki ścierne są po prostu wciskane na 
uchwyty cylindryczne lub kapturkowe. Gumowe nośniki zapewniają pewną niewielką elastyczność i 
szlifowanie bez wibracji. W porównaniu do tradycyjnych ściernic trzpieniowych, które najczęściej 
wymagają już wstępnego „obciągnięcia” w celu ich wyważenia i zmniejszenia wibracji (wpływa to na 
trwałość stosowanych narzędzi pneumatycznych i elektrycznych), które ponadto zmieniają swój 
kształt wskutek zużycia, w przypadku stosowania opasek i kapturków ściernych należy je po prostu 
wymienić zdejmując zużyte i zakładając nowe na gumowe uchwyty. 
 
zastosowania: wykańczająca obróbka ścierna powierzchni  
 
opaski ścierne – korund zwykły 
 
Uniwersalna taśma spiralna, optymalna do lekkiego szlifowania materiałów łatwych w obróbce 
 
obrabiane materiały: stal, żeliwo, materiały  
kompozytowe włókniste, metale nieżelazne 
miękkie, stale po hartowaniu 
 
 
 

Ø x długość,         [mm] Ø 15 x 30 Ø 22 x 20 Ø 30 x 30 Ø 45 x 30 

zalecane obroty,  [obr/min] 26.000÷36.000 18.000÷26.000 13.000÷19.000 8.500÷12.700 

obroty max,          [obr/min] 36.000 26.000 19.000 12.700 
ziarno 60,  nr zamówieniowy 1 621 736 1 620 749 1 620 714 1 620 720 
ziarno 80,  nr zamówieniowy 1 621 723 1 620 750 1 620 715 1 620 722 
ziarno 150, nr zamówieniowy 1 621 724 1 620 751 1 620 770 1 620 723 

 

wydajność ścierna  
trwałość materiału opaski  
stabilność wymiarowa  

http://www.biax.pl/
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opaski ścierne – korund cyrkonowy + 
 
Korund cyrkonu i dodatki szlifierskie w nasypie / powłoce zapewniają wysoką ścieralność, 
zapobiegają zatykaniu i zapewniają chłodny szlif. 
 
obrabiane materiały: stal nierdzewna, 
stopy tytanu, stopy na bazie niklu czy 
kobaltu, metale nieżelazne 
 
 
 

Ø x długość,         [mm] Ø 15 x 30 Ø 22 x 20 Ø 30 x 30 Ø 45 x 30 

zalecane obroty,  [obr/min] 26.000÷36.000 18.000÷26.000 13.000÷19.000 8.500÷12.700 

obroty max,          [obr/min] 36.000 26.000 19.000 12.700 
ziarno 50,  nr zamówieniowy na życzenie 1 622 230 1 622 232 1 622 234 
ziarno 80,  nr zamówieniowy na życzenie 1 622 231 1 622 233 1 622 235 

 
 
opaski ścierne – ziarno ceramiczne + 
 
Ze względu na zachodzące na siebie ułożenie listków ściernych powstaje kilka warstw wypełnień 
ściernych. To znacznie wydłuża żywotność narzędzia w porównaniu z konwencjonalnymi opaskami 
ściernymi. Ziarno ceramiczne z dodatkami szlifierskimi zapewnia długą żywotność narzędzia z 
agresywnym ścieraniem materiału i chłodnym szlifowaniem. 
 
obrabiane materiały: stal nierdzewna, 
stopy tytanu, stopy na bazie niklu czy 
kobaltu, stal po hartowaniu, stal, metale 
nieżelazne 
 
 
 

Ø x długość,         [mm] Ø 30 x 30 Ø 45 x 30 

zalecane obroty,  [obr/min] 13.000÷19.000 8.500÷12.700 

obroty max,         [obr/min] 19.000 12.700 
ziarno 60, nr zamówieniowy ( ziarna 40 i 80 są dostępne na życzenie ) 1 622 232 1 622 234 

 
 
uchwyty cylindryczne do opasek ściernych, trzpień Ø 6 x 35mm 

 
 
 
 
 
 
 

Ø x długość cylindra, [mm] Ø 15 x 30 Ø 22 x 20 Ø 30 x 30 Ø 45 x 30 

zalecane obroty,  [obr/min] 26.000÷36.000 18.000÷26.000 13.000÷19.000 8.500÷12.700 

obroty max,          [obr/min] 36.000 26.000 19.000 12.700 

nr zamówieniowy 1 621 513 1 621 501 1 621 506 1 621 503 

 
 
 
 
 
 
 

wydajność ścierna  
trwałość materiału opaski  
stabilność wymiarowa  

wydajność ścierna  
trwałość materiału opaski  
stabilność wymiarowa  
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informacje o kapturkach ściernych: 
 
Ich stożkowy kształt ułatwia płaskie umieszczenie na obrabianym detalu, a zamknięty, okrągły 
koniec kapturka ułatwia również pracę w niektórych specyficznych miejscach 
 
kapturki ścierne – korund zwykły 
 
Kapturki ścierne uniwersalne, optymalne do lekkiego szlifowania materiałów łatwych w obróbce 
 
obrabiane materiały: stal, żeliwo, 
metale nieżelazne stale po 
hartowaniu materiały kompozytowe 
włókniste, 
 
 

Ø x długość,         [mm] Ø 5 x 15 Ø 11 x 25 Ø 16 x 32 Ø 21 x 40 

zalecane obroty,  [obr/min] 30.000÷50.000 15.000÷30.000 10.000÷18.000 7.000÷12.000 

obroty max,          [obr/min] 50.000 40.000 30.000 20.000 
ziarno 80,   nr zamówieniowy 1 622 511 1 622 514 1 622 517 1 622 520 
ziarno 150, nr zamówieniowy 1 622 512 1 622 515 1 622 518 1 622 521 
ziarno 280, nr zamówieniowy 1 622 513 1 622 516 1 622 519 1 622 522 

       minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk 

 
kapturki ścierne – ziarno ceramiczne + 
 
Ziarno ceramiczne z dodatkami szlifierskimi zapewnia długą żywotność narzędzia z agresywnym 
ścieraniem materiału i chłodnym szlifowaniem. 
 
obrabiane materiały: stale po 
hartowaniu, stale nierdzewne, stopy 
na bazie niklu czy kobaltu, stal, stopy 
tytanu 
 
 

Ø x długość,         [mm] Ø 5 x 15 Ø 11 x 25 Ø 16 x 32 Ø 21 x 40 

zalecane obroty,  [obr/min] 30.000÷50.000 15.000÷30.000 10.000÷18.000 7.000÷12.000 

obroty max,          [obr/min] 50.000 40.000 30.000 20.000 
ziarno 80,   nr zamówieniowy na życzenie 1 622 236 1 622 237 1 622 238 
ziarno 120, nr zamówieniowy na życzenie na życzenie na życzenie na życzenie 

       minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk 

 
uchwyty kapturkowe, trzpień Ø 6 x 40mm 
 
 
 
 
 

Ø x długość uchwytu [mm] Ø 5 x 15 Ø 11 x 25 Ø 16 x 32 Ø 21 x 40 

obroty max,          [obr/min] 50.000 40.000 30.000 20.000 

nr zamówieniowy 1 622 501 1 622 502 1 622 503 1 622 503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wydajność ścierna  
trwałość materiału kapturka  
stabilność wymiarowa  

wydajność ścierna  
trwałość materiału kapturka  
stabilność wymiarowa  
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objaśnienia symboli zastosowanych powyżej: 
 

wydajność skrawania (ilość skrawanego materiału), trwałość narzędzi i stabilność wymiarowa 
 
 
 

wydajność skrawania 
 
narzędzia ocenione jako 

 nadają się tylko do 
usuwania bardzo małej ilości 
materiału lub do wygładzania 
powierzchni. Odwrotnie: 

 oznacza to,  
że narzędzie jest szczególnie 
przydatne  
do usuwania dużych ilości 
materiału. 
 

trwałość narzędzia 
 
narzędzia ocenione jako 

 mają tendencję do 
szybkiego zużywania się.  
Z drugiej strony 
oznacza, że narzędzie jest 
szczególnie odpowiednie do 
ciągłego użytkowania, a także 
bardzo dobrze znosi zgrubną 
obróbkę. 

stabilność wymiarowa 
 

ocena oznacza, że 
narzędzie jest bardzo 
elastyczne i bardzo dobrze 
dostosowuje się do kształtu 
przedmiotu obrabianego. 
Narzędzia oznaczone jako 

mają zerową 
zdolność adaptacji, na 
przykład narzędzia wykonane 
z HSS lub węglika 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabrania się wykorzystywania tej ulotki do celów komercyjnych bez zgody TIMEX S.A. 
 

przedstawicielstwo i sprzedaż: 

TIMEX S.A. 
(oddział firmy w Warszawie) 

ul. Długa 44/50,  
bud. D, IIIp. pok. 302 

00-241 Warszawa 
Tel.: 22 635 60 10; Fax.: 22 635 60 15  

Tel. Kom : 502 20 95 16 

e-mail : Grzegorz.Kalynczak@timexsa.pl 
biax@biax.pl 

www.timexsa.pl ; www.biax.pl  
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