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cięcie bez ograniczeń

Rafiz Strygner i Dyczkowscy

Spółka Jawna od początku lat 90-tych specjalizuje się
w projektowaniu i produkcji urządzeń do przetwarzania
i konfekcjonowania materiałów sypkich. Projektujemy,
wykonujemy i programujemy systemy sterowania liniami
technologicznymi oraz kompletnymi zakładami przemysłowymi
wraz z wizualizacją komputerową.
Zaprojektowaliśmy szereg linii technologicznych i urządzeń
zarówno dla firm krajowych jak i zagranicznych, takich jak:
Lafarge, Kreisel, Henkel, Alopl, Izolbet, Conmix, Cersanit,
Cersanit Romania S.A., Terranova, Quick-Mix, Optiroc, S.C.
Bentonita S.A., Procon S.R.L., Cedat i inne…
Nasze wyroby i usługi eksportujemy: do Rosji, Białorusi,
Kazachstanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
Czech, Niemiec, Rumunii, Serbii, na Łotwę, Ukrainę…
W 2007 r. poszerzyliśmy swój asortyment o usługę
cięcia strumieniem wodnym i wodnościernym nowoczesnym
urządzeniem Water Jet amerykańskiej firmy OMAX (OMAX
JetMachining Center model 80160). Od tego momentu
zaczęliśmy współpracę z wieloma firmami branży mechanicznej
z Radomia, Warszawy i okolic.

Oferujemy profesjonalne usługi cięcia strumieniem wodnym materiałów do grubości
150 mm. Ponadto naszym klientom proponujemy do wyboru 6 rodzajów jakości
powierzchni cięcia, umożliwiającą kształtowanie detali z dokładnością do 0.1mm

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 3

Klasa 6

Minimalna stożkowatość

Wymiary stołu w naszym centrum wynoszą 4419 x 2311 mm a jego zasięg roboczy
w osiach X i Y 4267 x 2030 mm. Centrum obróbcze jest napędzane pompą o mocy 40 KM,
tłoczącą wodę o ciśnieniu 380 MPa.
Podczas świadczenia usług dla firm prowadzone zostały badania i pomiary służące określeniu dokładności
kształtowania materiałów metodą cięcia strumieniem wodnym i wodno-ściernym. Badania prowadzone były na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Radomskiej a następnie opublikowane w prasie technicznej w miesięczniku „Inżynieria
Materiałowa” 5/2008 artykuł: „Czynniki wpływające na błąd kształtowania i chropowatość powierzchni stali po cięciu
strumieniem wodno-ściernym” autorstwa dr inż. A. Mazurkiewicza. Artykuł można przeczytać na stronie Politechniki
Radomskiej http://www.ibm.pr.radom.pl/dokumenty/referat_pelny_inpo_2008.pdf

Do podstawowych zalet cięcia strumieniem wodnym i wodno-ściernym należy zaliczyć:
>

możliwość cięcia stali miękkiej i utwardzonej, metali kolorowych i ich stopów, tworzyw sztucznych, gumy, granitu,
marmuru, ceramiki, szkła, drewna,

>

cięcie materiału nawet o grubości 250 mm,

>

duża dokładność cięcia nawet przy skomplikowanych kształtach,

>

wysoka jakość ciętych krawędzi,

>

brak naprężeń cieplnych w przecinanym materiale w wyniku tylko nieznacznego,
podwyższenia temperatury (max. 50˚C),

>

zimne rozdzielanie materiału bez warstwy wierzchniej o zmienionej strukturze,

>

możliwość jednoczesnego cięcia wielu różnych materiałów,

>

możliwość cięcia w stosie kilku warstw materiału zmniejszającego koszty procesu,

>

wysoki stopień technologicznego opanowania procesu z możliwością doboru parametrów,

>

znaczne oszczędności materiału dzięki wąskim szczelinom przecięcia,

>

brak deformacji materiału w obszarze cięcia przy szczelinie cięcia rzędu 0,7 mm,

>

rozpoczynanie obróbki bez potrzeby wykonywania otworu wstępnego w materiale,

>

brak drgań w procesie obróbkowym,

>

bardzo małe siły obróbki i proste mocowanie przedmiotów (bez stosowania specjalnych uchwytów obróbkowych).

Wykonujemy precyzyjne cięcie wodą, następujących materiałów:
Blachy stalowe (Stal)
>
>
>

stal węglowa, stopowa, narzędziowa, trudnościeralne typu Hardox, Xar, pancerna, blachy platerowana;
stal nierdzewna (kwasoodporna, żaroodporna)
żeliwo, staliwo

Stal węglową oraz nierdzewną tniemy z dokładnością do 0.1 mm z następującymi wartościami chropowatości powierzchni
po cięciu strumieniem wodno-ściernym:

Wartość chropowatości powierzchni dla stali węglowej
Klasa cięcia

Chropowatość Ra [μm]

1

4,46

2

3,91

3

3,06

4

2,81

5

2,73

6

2,47

Wartość chropowatości powierzchni dla stali nierdzewnej
Klasa cięcia

Chropowatość Ra [μm]

2

3,97

4

3,69

6

2,11

Metale kolorowe i ich stopy
>

stopy aluminium;

Stopy aluminium tniemy z następującymi wartościami chropowatości powierzchni:
Wartość chropowatości powierzchni dla stopów aluminium

>

miedź;

>
>

mosiądz, brąz;
tytan i inne.

Klasa cięcia

Chropowatość Ra [μm]

1

4,52

2

4,76

3

4,64

4

3,47

5

3,51

6

3,23

	Tworzywa sztuczne
>
>

tworzywa konstrukcyjne (teflon, ertalon);
plexi;

>
>

guma;
materiały do uszczelnień;

>
>

kompozyty;
pianki, gąbki.

Technologia Water Jet to także ekonomiczne cięcie samą wodą bez użycia ścierniwa łatwo skrawalnych materiałów.

Kamienie naturalne
>
>
>

marmur;
granit;
piaskowiec.

Strumień wodny umożliwia wycinanie precyzyjnych kształtów, napisów, znaków niemożliwych do wykonania w innych
technologiach. Strumień wodny i wodno-ścierny znalazł zastosowanie do grawerowania i trasowania na dowolnym materiale

Ceramika
>
>
>

płytki ceramiczne;
płytki gresowe;
ceramika przemysłowa.

Technologia Water Jet pozwala na wykonanie dowolnych kształtów w płytkach tworząc nietypowe dekoracje ścienne i
podłogowe.
Drewno i materiały drewnopochodne
>
>
>

sklejka;
płyty HDF
drewno orientalne

Szkło
Dzięki zastosowaniu technologii Water Jet możliwe jest cięcie kruchych materiałów takich jak szkło. Sterowanie maszyny
umożliwia wycinanie detali skomplikowanych kształtach, które często wykorzystuje się do produkcji witraży.

Proszki spiekane
I inne.

W pogoni za precyzją
Dzięki oprogramowaniu centrum obróbczego możliwe jest wykonanie dowolnego detalu na podstawie
dostarczonego zdjęcia. Operacja możliwa jest dzięki specjalnemu oprogramowaniu, które zamienia obraz
rastrowy na obraz wektorowy w postaci pliku .dxf. Dodatkowo możliwa jest jeszcze obróbka pliku dxf
z rysunkiem

Bitmapa (obraz rastrowy)

	Technologia cięcia strumieniem wodnym jest bardzo uniwersalna ze względu na zastosowanie
jej do cięcia szerokiej gamy materiałów. Pozwala ona na kształtowanie zarówno bardzo miękkich
(gumy, włókniste materiały kompozytowe, tworzywa piankowe, masa celulozowa itp.), jak i bardzo
twardych materiałów (stal, metale i stopy nieżelazne, stopy tytanu, kamienie naturalne, szkło,
ceramika, materiały kompozytowe) o grubości do 150 mm. Strumień wodny precyzyjnie obrabia
dowolne kształty, a jakość ciętych krawędzi jest bardzo wysoka.
Swoją ofertę kierujemy do szerokiego kręgu klientów. Zapewniamy usługę precyzyjnego
i efektywnego cięcia wodą materiałów oraz wysoką jakość wyciętych detali. Charakteryzuje nas
indywidualne podejście do klienta. Naszym atutem jest wykwalifikowana kadra specjalistów
i operatorów oraz fachowa pomoc na każdym etapie realizacji.

Plik .dxf po skonwertowaniu

Rysunek gotowy do wycinania
po wprowadzeniu trawers i najazdów

Detal w obróbce

Detale po obróbce

Detal po zmontowaniu
Zrealizowaliśmy szereg zleceń dotyczących cięcia aluminium, stali, płytek ceramicznych, kamienia, tworzyw
sztucznych i wielu innych.
W celu wyceny usługi prosimy o przesyłanie projektów w formie elektronicznej w formacie .dxf lub .dwg na adres:
wojciech.maj@rafiz.com.pl
agnieszka.masiarz@rafiz.com.pl
lub rysunków, schematów wraz z opisem pod numer faksu (48) 618 29 79
Na podstawie danych bezpłatnie przygotujemy ofertę cenową wraz z terminem realizacji.
Usługę wykonujemy z materiału powierzonego. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wykonania usługi z
materiału własnego.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.rafiz.com.pl
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