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ŚCIERNICE  

DIAMENTOWE 

DO SZLIFOWANIA   

PLANETARNEGO  

Zastosowanie 

Szlifowanie planetarne przy użyciu ściernic segmentowych jest nowoczesną i bardzo wydajną metodą w 
produkcji masowej narzędzi specjalnych oraz części dla różnych gałęzi przemysłu. Ta metoda szlifowania 
pozwala uzyskać bardzo dużą precyzję przedmiotu obra-
bianego.  

Zasadą tej metody jest szlifowanie przedmiotu obrabi-
anego z jednej lub z obu stron powierzchni roboczej przy 
użyciu jednej lub dwóch ściernic. Podczas szlifowania 
dwustronnego ściernice obracają się przeciwbieżnie. 

Elementy szlifowane są mocowane w podajnikach i 
umieszczane na spodzie ściernicy. W wyniku procesu 
szlifowania elementy obrabiane nie wykonują  ruchu, ob-
racają się jedynie podajniki po powierzchni ściernicy. 

Metoda ta jest odpowiednia do szlifowania wielu rodza-
jów materiałów, od ceramiki technicznej, przez węglik 
wolframu po stal, PDC, PCBN, ferryt, szkło, aluminium i 
inne. 

Szlifierki 

Nasze ściernice mogą być stosowane na urządzeniach wiodących producentów takich jak Melchiorre, Peter 
Wolters, Stahli, Supfina i innych. 

Na spoiwie żywicznym: 

• Średnica do 1000mm, szerokość powierzchni ściernej do 6mm 
(inne wymiary pod zapytanie). 

• Kształt segmentów ściernych: okrągły, gładki (inne kształty pod 
zapytanie). 

Na spoiwie ceramicznym:  

• Średnica do 1000mm, szerokość powierzchni ściernej do 10mm 
(inne wymiary pod zapytanie). 

• Kształt segmentów ściernych: okrągły, trójkątny, sześciokątny pod-
wójny (inne kształty pod zapytanie). 

Na spoiwie metalowym: pod zapytanie 

Wielkości ziarna diamentu/borazonu:  

• Dostarczamy ściernice we wszystkich standardowych 
wielkościach ziarna. Wybór wielkości ziarna zależy od oczekiwanej 
chropowatości powierzchni  roboczej.  

• Najbardziej powszechnymi wielkościami ziarna są ziarna od D/B76 do D/B126 (wg standardu FEPA). 

Naprawa i renowacja: Zapewniamy naprawę i renowację zużytych ściernic między innymi przez usunięcie 
starej powierzchni ściernej. 

DOLNA ŚCIERNICA Z PODAJNIKA-

MI NA ELEMENTY OBRABIANE  

RÓŻNE KSZTAŁTY SEG-

MENTÓW ŚCIERNYCH  

DOSTĘPNE WIELKOŚCI I KSZTAŁTY ŚCIERNIC  



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI 

E-mail:  biuro@urdiamant.pl 

GSM:   +48 506 044 489 

Biuro:   +48 (33) 821 21 30 

Web:   www.urdiamant.pl 

Adres:   Urdiamant sp. z o.o., ul. Katowicka 3, 43-300 Bielsko-Biała, Polska 

NOTATKI 
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PRZYKŁADY PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA NASZYCH ŚCIERNIC 

ŚCIERNICA Ø710 MM, SPOIWO CERAMICZNE, TRÓJKĄTNE SEGMENTY  

• Szlifowanie planetarne z dwiema ściernicami 

• Szlifowanie ceramiki technicznej (Si3N4, SiC) 

• Usuwanie naddatku ~0,5mm materiału  z dwóch 

stron powierzchni roboczej 

ŚCIERNICA Ø710MM, SPOIWO ŻYWICZNE, GŁADKIE SEGMENTY  

• Szlifowanie planetarne z dwiema ściernicami 

• Szlifowanie ceramiki technicznej (Al2O3) 

• Usuwanie naddatku ~1,4mm materiału  z dwóch 

stron powierzchni roboczej  

Zakład produkcyjny w Czechach 


