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Materiały ścierne 
wykorzystywane do produkcji 
ściernic o spoiwie 
ceramicznym oznaczenie oraz 
podstawowe informacje 
techniczne.

The abrasive materials and grits
use  for  manufacturing  the
vitrified ceramic grinding wheels
and  general  basic  technical
information. 



Ściernice trzpieniowe diamentowe i borazonowe / CBN o spoiwie galwanicznym 
chwyt Ø3 i Ø6 

Electroplated diamond / CBN mounted points  shank Ø3 and Ø 6mm
Typ / Type  1A1W-GAL

Uwagi: DIA – diament CBN – borazon CBN / RBN
   Remarks:    DIA – diamond    CBN – cubic boron nitride CBN

Zastosowanie:
- możliwość stosowania na sucho i na mokro (zalecane na mokro w celu wydłużenia trwałości ściernicy)
- spoiwo galwaniczne cechuje się relatywnie chłodnym szlifowaniem
- intensywne i wydajne szlifowanie naddatku materiałowego otworów
- CBN - przeznaczenie do obróbki stali utwardzonych, stali wysokostopowych, HSS,PM, NC11LV, 1.1279 itp.
  (w zakresie 56 – 70 HRC)
- DIA – przeznaczone do obróbki węglików spiekanych HV, VHM, ceramiki narzędziowej itp.

Application:
- can be used dry and wet (recommended wet to extend the life of the grinding wheel)
- galvanic binder is characterized by relatively cool grinding
- intensive and efficient grinding of material allowance for different internal holes
- CBN intended for machining hardened steels, high-alloy steels HSS, PM, 1.2379 etc. in the range of hardness
  (56–70 HRC)
- DIA - designed for the travel of HV, VHM, tool ceramics, etc. 



Ściernice trzpieniowe diamentowe i borazonowe / CBN o spoiwie galwanicznym – 
chwyt specjalny Ø9,52 

Electroplated diamond / CBN mounted points with special shank cylindrical  Ø9,52

Ściernice nasadzane diamentowe i borazonowe / CBN o spoiwie galwanicznym 
1A1-GAL

Diamond  / CBN internal grinding wheels electroplated bond Type 1A1-GAL



Kształtowe ściernice trzpieniowe diamentowe i borazonowe / CBN o spoiwie
galwanicznym 

Shaped electroplated diamond and CBN mounted points
 





Zastosowanie poszczególnych ziarnistości:

DIA126   - uniwersalne do twardych i kruchych materiałów, ceramika techniczna, kompozyty   
    ceramiczne, węglik spiekany, szkło, stale różnego typu z chłodzeniem. 
    Ręczna lub maszynowa obróbka szerokiej grupy materiałów.

DIA213 – zastosowanie podobne jak D126 ale przeznaczone do obróbki zgrubnej, 
   wstępnej z większymi naciskami i wyższą wydajnością.

DIA427 – twarde tworzywa sztuczne i kompozyty.

DIA501 – granit, marmur, ceramika techniczna z wysoką wydajnością.

Application of individual grains: 

DIA126 - universal for hard and brittle materials, technical ceramics, ceramic composites, sintered carbide, 
   glass, various types of steel with cooling. Manual or machine processing of a wide range of   
   materials. 

DIA213 - application similar to D126 but intended for roughing, pre-machining with higher pressures and  
    higher efficiency. 

DIA427 - hard plastics and composites. 

DIA501 - granite, marble, technical ceramics with high performance. 



Ściernice diamentowe / CBN trzpieniowe żywiczne do szlifowania otworów 1A1W
Diamond and CBN resin bonded grinding wheels for internal grinding 1A1W 

Ściernice wykonanie specjalne do otworów nieprzelotowych 1A1WX 
Special grinding wheels for blind holes 1A1WX
Tylko na zamówienie / Only on request 



Ściernice diamentowe / CBN spoiwo żywiczne do szlifowania otworów  - 1A1
Diamond and CBN grinding wheels in resin bond for internal grinding – 1A1

Ściernice specjalne do otworów nieprzelotowych 1C9/SP 
Special grinding wheels for blind holes  1C9/SP
Tylko na zamówienie / Only on request 



Ściernice trzpieniowe kształtowe 1A1W/SP spoiwo żywiczne wg zamówienia
Untypical mounted wheels 1A1W/SP in resin bond on request



Ściernice diamentowe / CBN spoiwo ceramiczne do szlifowania otworów
Diamond and CBN grinding wheels in vitrified ceramic bond for internal grinding



Ściernice trzpieniowe kształtowe 1A1W/SP spoiwo ceramiczne wg zamówienia
Untypical mounted wheels 1A1W/SP in vitrified ceramic bond on request



Ściernice ceramiczne nasadzane do szlifowania otworów typ T1 / T5
Internal grinding wheels in vitrified ceramic bonds type T1 / T5

 



Ściernice trzpieniowe spoiwo ceramiczne do szlifowania otworów
  Mounted grinding points in vitrified ceramic bond for internal grinding

  

                                                                   

           



     

  

    

     

                                         
       

 



Precyzyjne ściernice trzpieniowe ceramiczne uniwersalnego zastosowania
Precision mounted grinding points in vitrified ceramic bond versatile applications

Elektrokorund chromowy (różowy) 66A (CrA) Ziarnistość: #120 uchwyt Ø3
Chromium aluminum oxide (pink) 66A (CrA) Grit size: #120 shank Ø3

Obszar zastosowań: stale ulepszone i utwardzone, stale stopowe różnego rodzaju, żeliwo, staliwo.

Wszystkie ściernice w ziarnistości “120” mieszanka elektrokorund rożowy 66A (CrA).
Chwyt trzpieniowy Ø3.
Dostępne w kompletach 100 szt.
Zestawy indywidualne tylko na zapytanie.

Area of application: tempered and hardened steels, various types of alloy steels, cast iron, cast steel. 

All grinding wheels in grit “120” mix of pink aluminum oxides 66A (CrA). 
Shank Ø3.
Available in sets of 100 pcs. 
Individual sets only on request. 



Osełki ceramiczne standardowe do obróbki ręcznej i maszynowej 
Standard abrasive stones in vitrified bonds for hand and machining use

Osełki ścierne ceramiczne prostokątne Typ 90PMB ( 5410 / 9010 ) 
Rectangular abrasive stones Type 90PMB ( 5410 / 9010 ) 

       Dostępne ziarnistości  ( FEPA )  60 … 400  
                                                                                         Available grit size ( FEPA ) 60 … 400 

Osełki ścierne ceramiczne kwadratowe Typ 90PMA ( 5411 / 9011 ) 
Square abrasive stones Type 90PMA ( 5411 / 9011 )

              Dostępne ziarnistości  ( FEPA )  60 … 400          
           Available grit size ( FEPA ) 60 ... 400 



Osełki ścierne ceramiczne trójkątne Typ 90PMC ( 9020 ) 
Triangular abrasive stones Type 90PMC ( 9020 ) 

                                                                           
  Dostępne ziarnistości  ( FEPA )  60 …400  

                                                                         Available grit size ( FEPA ) 60 ... 400 

Osełki ścierne ceramiczne okrągłe Typ 90PMD ( 9030 ) 

Round abrasive stones Type 90PMD ( 9030 ) 

                 
                                                                                           Dostępne ziarnistości  ( FEPA )  60 …400  

                                                                         Available grit size ( FEPA ) 60 … 400 

Osełki ścierne ceramiczne półokrągłe Typ 90PME ( 9040 ) 
Semi-Round abrasive stones Type 90PME ( 9040 ) 

                                                                                           Dostępne ziarnistości  ( FEPA )  60 …400  
                                                                         Available grit size ( FEPA ) 60 ... 400 



Specjalistyczne osełki ceramiczne do obróbki form i matryc
Special abrasive stones in vitrified bond for dies and mould machining



VH (Golden Stone)             AR (Arkansas Stone)

INDIA (India stone)                                 DIE (DIE Stone)



EDM – BR (Lap Mate EDM Stone)   EDM – BL (EDM Stone)

BLK (Black Stone)     GC (GC Stone)



SO (Super Orange Stone)  Alu (Alu Stone)



Specjalistyczne pilniki ceramiczne z włókien do form i matryc
Special ceramic fiber stones for dies and moulds machining

CRISTONE Crystal Fiber Stones

 

CERATON Ceramic Fiber Stones

SUPER CERATON Super Ceraton Fibre Stone



CERATON Ceramic Diamond Stones

Przykładowa struktura mikroskopowa pilników diamentowych i włókien ceramicznych
Ceramic fiber stones examplary micro structure

Przykładowa struktura mikroskopowa pilników z włókien ceramicznych (diament + włóknina)
Ceramic diamond fiber stones examplary micro structure (diamond + fiber)



Przecinanie / Cutt-off tools

Ściernice diamentowe / borazonowe CBN do przecinania 1A1R o spoiwie żywicznym B
Diamond / CBN grinding wheels 1A1R resin bond B

  Zastosowanie ogólne (cięcie) zależne
  od wielkości ziarna oraz koncentracji  

  dla poszczególnych aplikacji: 
  - cięcie węglika spiekanego 

  - cięcie stali utwardzonej,
   wysokostopowej oraz HSS

  - przecinanie ceramiki technicznej.

  General use (cutting) depending on the   
  grain size / concentration for individual   

   applications: 
  - cutting of sintered carbide, 

  - cutting of hardened, high-alloy and    
    high-speed steel HSS 

  - cutting various technical ceramics. 

Ściernice diamentowe 1A1R o spoiwie metalowym MX
Diamond grinding wheels 1A1R metal bond MX

   
Zastosowanie ogólne (cięcie) zależne od wielkości ziarna / koncentracji dla    

   poszczególnych aplikacji: 
   - do cięcia szkła różnego rodzaju

   - do cięcia ceramiki technicznej i spiekanej
   - przy określonych parametrach do cięcia węglika spiekanego.

   General use (cutting) depending on the grain size / concentration for individual     
    applications: - for cutting various types of glass - for cutting technical and sintered  

    ceramics - with specific parameters for cutting cemented carbide. 

Ściernice diamentowe 1A1R o spoiwie galwanicznym  GAL
Diamond grinding wheels 1A1R electroplated bond GAL

  Zastosowanie ogólne (cięcie) zależne od wielkości ziarna dla     
  poszczególnych aplikacji:

  - cięcie szkła, ceramiki technicznej, stopów twardych z zastosowaniem
  ziarna diamentowego z zakresu DIA64 - DIA151

  - cięcie specjalanej ceramiki spiekanej ziarno DIA251 - DIA427
  - do cięcia twardych tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym

  lub grafitowym (CFK/GFK) ziarno z zakresu DIA252 – DIA427.
  - obróbka żeliwa szarego i sferoidalnego ziarno DIA852

  General use (cutting) depending on the grain size for individual applications: -   
  - cutting glass, technical ceramics, hard alloys diamond grains DIA64 – DIA151

  - when cutting special sintered ceramics, the coarser grit DIA251 – DIA427
  - for cutting hard plastics with glass / graphite fibers reinforced (CFK/GFK)

                                                                        coarse grain diamond range  DIA252 - DIA427 
                                                                               - for machining gray and nodular cast iron diamond grain DIA852.



Ściernice diamentowe 1A1R ziarnistość DIA427 o spoiwie galwanicznym  GAL 
cięcie twardych tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanych / węglowym (CFK/GFK)

Diamond grinding wheels 1A1R grit size DIA427 in electroplated bond GAL for cut-off hard thermosetting
plastics with glass / graphite fibers reinforced   (CFK/GFK)

 



Ściernice diamentowe 1A1R o spoiwie galwanicznym  GAL
Diamond grinding wheels 1A1R electroplated bond GAL

  

  

Zastosowanie ogólne (cięcie) zależne od wielkości ziarna dla poszczególnych aplikacji:
  - cięcie szkła, ceramiki technicznej, stopów twardych z zastosowaniem

  ziarna diamentowego z zakresu DIA64 - DIA151
  - cięcie specjalnej ceramiki, spiekanej ziarno DIA251 - DIA427

  - do cięcia twardych tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym
  lub grafitowym (CFK/GFK) ziarno z zakresu DIA252 – DIA427.

- obróbka żeliwa szarego i sferoidalnego ziarno DIA852
- zastosowanie również w jubilerstwie

  General use (cutting) depending on the grain size for individual applications: -   
  - cutting glass, technical ceramics, hard alloys diamond grains DIA64 – DIA151

  - when cutting special sintered  ceramics, the coarser grit DIA251 – DIA427
  - for cutting hard plastics with glass / graphite fibers reinforced (CFK/GFK)

  coarse grain diamond range  DIA252 - DIA427 
- for machining gray and nodular cast iron diamond grain DIA852

- application in jewelry 



Pasta diamentowa Seria Extreme
Diamond paste Extreme series

Koncentracja pasty diamentowej  Concentration of diamond paste

  Proszek diamentowy                                         Diamond powder



Polerowanie – filce polerskie na trzpieniu  i ściernice  trzpieniowe o spoiwie
gumowym

Polishing - polishing felts on the pin and  mounted points with elastic rubber bond 

  Filce polerskie na trzpieniu   Polishing felts on the pin







Ściernice  trzpieniowe o spoiwie gumowym   Mounted points with elastic rubber bond





 









       Pilniki diamentowe ręczne o spoiwie galwanicznym                 
Diamond hand files in electroplated bond





Precyzyjne obrotowe pilniki diamentowe / CBN profilowe
Diamond / CBN grinding burss different shape in electroplated bond





Pilniki diamentowe stożkowe zbieżne do form i matryc oraz zastosowań specjalnych
Diamond files conical tapered for molds and dies and special application

Specjalne pilniki  diamentowe ręczne
Special diamond hand files



Ściernice profilowane CBN typ 1QBS do ostrzenia pił taśmowych
CBN profile grinding wheels type 1QBS for sharpening band saws



Ściernice spoiwo galwaniczne wg indywidualnego zamówienia
Electroplated grinding wheels according on request 



Frezy pilniki obrotowe  węglikowe
Carbide rotary burrs 

Typ / Type SA
 

Typ / Type SB

Typ / Type SC

Typ / Type SD



Typ / Type SE

Typ / Type SF

Typ / Type SG

Typ / Type SH



Typ / Type SL

Typ / Type SM

Typ / Type SN


