
ATIK meTAL – pomysł na sukces  
w branży odlewniczej

Od roku 1954 rodzina 
Atik prowadzi średniej 

wielkości odlewnię o 
nazwie AK DÖKÜM w Izmir 
(Turcja). W 2008 roku 
zapadła decyzja, by rozpo-
cząć działalność na zupeł-
nie nowych podstawach – 
w Aliaga, położonym ok. 60 km na północ 
od Izmiru. Od tego czasu na terenie 
obejmującym ok. 80.000 m² wybudowa-

Aktualności w dziedzinie technologii obróbki powierzchni
Wydanie z czerwca 2011

Poszukiwane nowe rozwiązania! 
Jak włączyć technologię obróbki 

strumieniowo-ściernej w działalność 
przedsiębiorstwa? Jakie systemy 
obróbki wstępnej i wykończeniowej 
mają sens? Jak osiągnąć zaplanowaną 
elastyczność? Oto pytania, które coraz 
częściej stawiają nasi klienci.  
W bieżącym wydaniu „AGTOS Report“ 
znajdziesz inspiracje do realizacji zadań w 
zakresie obróbki strumieniowo-ściernej.
Dalsze informacje znajdują się na 
naszej stronie internetowej  
www.agtos.pl

Twój zespół AGTOS

sŁOWO WsTĘpNe

Budynek nowej 
odlewni ATIK 
METAL oraz 
wspólnicy 
Mehmet i Murat 
Atik.

no nowy zakład, zajmujący ok. 40.000 m² 
utwardzanego gruntu. W trakcie wyposa-
żania zwrócono szczególną uwagę na 
przestrzeganie najnowszych przepisów 
dotyczących ochrony środowiska.

Renomowani klienci, przede wszystkim 
z zachodniej Europy, doceniają innowa-
cje w najnowszej technologii odlewni-
czej i obróbki wykończeniowej. 

Nowoczesna technologia  
strumieniowo-ścierna

Jeszcze gorące części są automatycznie 
wyciągane z form i transportowane 
przenośnikiem podwieszonym do wypro-
dukowanej przez AGTOS strefy chłodze-
nia. Tu następuje ich schłodzenie do 

temperatury < 80 °C. Automatyczny 
wciągnik przenosi następnie wieszaki z 
obrabianymi częściami na pierwszą 
pozycję śrutowania w oczyszczarce 
strumieniowo-ściernej z przenośnikiem 
podwieszanym. Instalacja ta wykonana 
została jako oczyszczarka dwukomorowa. 

Odlewy z przylegającym piaskiem przed 
procesem śrutowania

Wylot instalacji z oczyszczonymi odlewami



Obróbka strumie-
niowo-ścierna  
i lakierowanie

Jeśli planujesz zakup pneumatycz-
nej oczyszczarki strumieniowej  

lub instalacji lakierniczej, to nasze 
siostrzane przedsiębiorstwo SLF  
z Greven jest z pewnością w stanie 
zaoferować Ci ekonomiczne i prak-
tyczne rozwiązanie.

SLF jest ekspertem w zakresie: 
•  otwartych stanowisk do 

strumieniowania  

•  robotów do obróbki strumieniowo-
ściernej ReCo-Blaster NOWOŚĆ

•  automatów do ciśnieniowej obróbki 
strumieniowo-ściernej

•  kabin lakierniczych i suszących

•  kabin teleskopowych

•  lakierni o otwartym polu malowania

•  techniki przenośnikowej

Firmę SLF znajdziesz pod adresem 
www.slf.eu.

Robot do obróbki strumieniowej  
ReCo-Blaster

Inżektor z taktowanym stołem obrotowym

Obróbka  
strumieniowa rur

Zadanie:

Sprężyny paraboliczne i śrubowe 
po obróbce termicznej muszą 
zostać poddane procesowi wstęp-
nego naprężenia, oczyszczaniu  
i wzmocnieniu wytrzymałości.

Rozwiązanie: 

Zastosowanie dwóch oczyszczarek 
strumieniowych, jednej oczysz-
czarki AGTOS z przenośnikiem 
rolkowym oraz jednej oczyszczarki 
AGTOS z przenośnikiem wałeczkowym.

W pierwszym z urządzeń pod siłą nacisku 
20 ton oraz wskutek podnoszenia o 200 mm 
osiągnięte zostaje żądane naprężenie 
wstępne. Maksymalna długość obrabianej 
części może wynosić do 1.750 mm. 
W trakcie przelotu przez instalację para 
sprężyn poddawana jest utwardzaniu 
powierzchni po stronie rozciągania oraz 
na brzegach. Transport sterowany jest  
programem i ma prędkość posuwu 3 do  
10 m/minutę. W punktach przejściowych 

podwyższanie wytrzymałości sprężyn

Ma to wiele zalet: możliwość śrutowania 
dwóch zawieszek równolegle, co podwyż-
sza wydajność instalacji. Ponadto dwa 
różne programy śrutowania mogą być 
realizowane jednocześnie, tak iż jednocze-
snej obróbce w różnych programach 
poddawane są różnorakie geometrie 
obrabianych części. 

bieżni rolkowych czujniki automatycznie 
załączają kolejny odcinek transportowy. 

Druga instalacja firmy AGTOS służy do 
wzmacniania wytrzymałości sprężyn 
śrubowych. Możliwe do obróbki długości 
wynoszą od 150 do 1.000 mm. Zadaniem 
śrutowania jest: oczyszczanie strumienio-
we i kulowanie o intensywności 40 Almen. 
Transport obrabianych części realizowany 
jest przez 2 równoległe wałki przenośniko-
we i belkę podnoszącą.

Naprężone wstępnie sprężyny paraboliczne 
transportowane są przez oczyszczarkę AGTOS.

Zadanie:

Oczyszczanie rur o średnicy od 60 do  
160 mm

Rozwiązanie: 

Rolki typu Diabolo przenoszą rury do 
oczyszczarki i wprawiają je w ruch obroto-
wy. Przed śluzą wlotową do komory 
obróbki strumieniowo-ściernej znajduje 
się fotokomórka, która przy przejściu 
przez nią rur przesyła impuls, by do 
pracujących już turbin zostało dostarczo-
ne ścierniwo. Ogranicza to zużycie 
wewnątrz maszyny do minimum. Rury 
czyszczone są równomiernie od zewnątrz.

Oczyszczarka strumieniowa typu Diabolo firmy 
AGTOS do oczyszczania rur o średnicy od 60 do 
160 mm

Odcinek chłodzenia 
jest jednocześnie strefą 
buforową



Nowa kombinacja w dziedzinie piłowania, wiercenia i obróbki 
strumieniowo-ściernej – we współpracy Peddinghaus/AGTOS

Coraz większa ilość klien-
tów zajmujących się 

obróbką metali zwraca szcze-
gólną uwagę na rozwiązania 
kompleksowe. Współpraca 
między Peddinghaus a AGTOS 
umożliwia spełnienie tych 
oczekiwań.

Firma Peddinghaus – produ-
cent pilarko-wiertarek oraz 
AGTOS – dostawca oczyszcza-
rek strumieniowo-ściernych 
podjęły współpracę, by wyko-
rzystać swe mocne strony przy 
tworzeniu kompleksowych 
rozwiązań w dziedzinie obrób-
ki metali. Peddinghaus to 
przedsiębiorstwo z tradycjami, 
które od ponad 100 lat oferuje 
urządzenia dla przemysłu 

obróbki stali. 

W 7 filiach zlokalizowanych  
w 5 krajach Peddinghaus stale 
opracowuje nowe rozwiązania, 
mające spełnić życzenia 
klientów firmy oraz wymaga-
nia stawiane przez rynek. 
Wszystkie maszyny charakte-
ryzują się wydajnością, szyb-
kością obróbki oraz długą 
żywotnością, jak i precyzją – 
nawet w najtrudniejszych 
warunkach. Szeroka paleta 
produktów obejmuje centra 
do obróbki płyt, instalacje  
do kątowników stalowych, 
instalacje do wykańczania oraz 
wiertnice z opcjonalną możli-
wością kombinacji z portalo-
wymi piłami taśmowymi.

Na pierwszym planie linia pilarko-wiertarki firmy Peddinghaus, w tyle 
oczyszczarka z przenośnikiem rolkowym do obróbki profili firmy AGTOS

Zadanie:

Przed obróbką strumieniowo-
ścierną koła zębate i wały 
poddawane są hartowaniu.  
W wyniku chłodzenia w kąpieli 
olejowej na powierzchni tych 
elementów powstają falowa-
ne wzory, które muszą zostać 
usunięte poprzez obróbkę 
strumieniowo-ścierną. 

Rozwiązanie: 

Zastosowanie oczyszczarki 
strumieniowo-ściernej z 
przelotowym przenośnikiem 
podwieszanym firmy AGTOS. 
Trójkomorowy system ze śluzą 
wlotową, komorą obróbki 
strumieniowo-ściernej i śluzą 

Czyszczenie kół zębatych  
i wałów

Obrabiane części 
na specjalnej 
zawieszce w 
oczyszczarce

Zadanie:

Szorstkowanie i oczyszczanie 
żurawi wypadowych i żurawi  
z wózkiem podwieszanym (do 
20 ton) przed lakierowaniem 
proszkowym w celu osiągnię-
cia maksymalnej przyczepno-
ści lakieru.

Rozwiązanie: 

Elementy konstrukcyjne (silnie 
narażone na morską wodę 
i słońce) przesuwane są z 
prędkością od 0,2 do 1,5 m/
min przez oczyszczarkę stru-
mieniowo-ścierną z przeno-
śnikiem podwieszanym firmy 
AGTOS, w której to osiągają 
stopień czystości B Sa 2,5. Po 
zakończeniu automatycznej 

Zdejmowanie lakieru  
z konstrukcji stalowych

Elementy konstrukcyjne po obróbce strumieniowo-ściernej i przed lakierowaniem

wylotową zapewnia optymal-
ne uszczelnienie instalacji.  
Z uwagi na dużą przepusto-
wość urządzenia turbiny 
pracują nieprzerwanie. Insta-
lacja śrutuje jednak wyłącznie 
wówczas, gdy w komorze 
obróbki znajdują się części. 
Koła zębate i wały oscylują 
przed turbinami w prawo i w 
lewo. Zapewnia to optymalne 
śrutowanie obrabianych 
części. Następnie zawieszki 
przesuwane są do śluzy 
wylotowej w celu przedmu-
chania, które usuwa z nich 
kurz i resztki ścierniwa.  
Załadunkiem i rozładunkiem 
zawieszek zajmuje się robot.

obróbki wirnikiem rzutowym 
możliwe jest ręczne wykoń-
czenie powierzchni w zinte-
growanej komorze obróbki 
swobodnej i czyszczenia. 

Sterowanie urządzeniem 
odbywa się poprzez PLC 
Simatic S 7, który umożliwia 
wywoływanie wielu procesów 
obróbki. Strefy narażone na 
silne działanie wirnika rzuto-
wego wykonane są z materia-
łów odpornych na ścieranie. 
Łatwe w demontażu gumowe 
uszczelki, szczotki gładzące i 
uszczelki labiryntowe z nie-
ścieralnej stali manganowej 
gwarantują dobre uszczelnie-
nie trzech szczelin sufitowych.



I m p r e s s u m

AGTOS POLSKA Sp. z o.o.

Przemyslowa 156 
PL-62-500 Konin

Tel.:  +48(0)63-2113251 
Faks:  +48(0)63-2113261

info@agtos.pl  
www.agtos.pl 

Redakcja:  
Ulf Kapitza, AGTOS GmbH
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Zadanie:

Usuwanie pozostałości ze spawania  
i zgorzelin z podzespołów.

Rozwiązanie: 

Oczyszczarka strumieniowo-ścierna 
AGTOS typu RT-1500-1000 (wysokość 
przelotowa: 1000 mm) nadaje się szcze-
gólnie do śrutowania części o skompliko-
wanej geometrii. Oczyszczarka doprowa-
dza ścierniwo do pracujących turbin 
dopiero wtedy, gdy obrabiane części 
uaktywnią fotokomórkę znajdującą się 
przed śluzą wlotową. Gwarantuje to 
zmniejszenie stopnia zużycia. Komora do 
obróbki strumieniowo-ściernej ze stali 
manganowej o wysokiej odporności na 
ścieranie gwarantuje optymalną ochronę 
przed ścieraniem. W bezpośredniej strefie 
śrutowania przez turbiny znajdują się 
łatwo wymienialne płyty ścieralne.

Usuwanie zgorzelin  
z podzespołów  
konstrukcyjnych

Oczyszczarka firmy AGTOS do części o skompli-
kowanej geometrii

Zadanie:

Szybka i pewna obróbka części  
o różnorakiej geometrii

Rozwiązanie: 

Przeznaczone do różnorakich zastosowań 
oczyszczarki z taśmą z plecionki stalowej: 

Części przeznaczone do obróbki wykłada-
ne są na taśmę z plecionki, która transpor-
tuje je przez śluzę wlotową do komory  
do obróbki strumieniowo-ściernej.  
Tam wysokosprawne turbiny z dużą 
prędkością rzucają ścierniwo na obrabia-
ne części, które dzięki specjalnie zaprojek-
towanej taśmie z plecionki śrutowane  
są ze wszystkich stron. Dalej następuje 
przedmuchiwanie, które oczyszcza je ze 
ścierniwa i pyłu. Oczyszczarki z taśmą  
z plecionki stalowej firmy AGTOS nadają 
się do zastosowań w najcięższych warun-
kach oraz zapewniają – dzięki wysoko-
sprawnym turbinom – optymalny proces 
śrutowania. 

Kolejna zaleta: automatyczny dozownik 
ścierniwa obniża stopień zużycia urządze-
nia – dozuje ścierniwo wyłącznie wów-
czas, gdy w strefie śrutowania znajdują się 
części do obróbki.

Obróbka części o 
różnych rozmiarach

Szybko, czysto i solidnie: oczyszczarka z taśmą  
z plecionki stalowej firmy AGTOS ze stacją 
przedmuchującą i ochroną akustyczną

Zadanie:

Oczyszczanie ogniw łańcucha (nakładki 
zewnętrzne i wewnętrzne jednocalowych 
łańcuchów rolkowych)

Rozwiązanie: 

W celu obróbki względnie niewielkich 
elementów stosowane są zwykle oczysz-
czarki bębnowe. Zbiornik z obrabianymi 
częściami jest wstawiany lub opróżniany 
do podajnika. Proces załadunku może być 
wykonywany w sposób bardzo ostrożny – 
w zależności od wrażliwości obrabianych 
części. Sterowanie turbin AGTOS odbywa 
się przez sterownik PLC lub ręcznie. Przed 
procesem obróbki strumieniowo-ściernej 
zamykają się drzwi maszyny, a bęben 
kierowany jest przed turbinę. Jednocze-
śnie obraca się on wokół własnej osi. 
Bęben wykonany jest z perforowanej stali 
manganowej. Dziurkowanie zależne jest 
od wielkości obrabianych części oraz od 
uziarnienia i ilości ścierniwa. Przemyślana 
konstrukcja urządzeń sprzyja dobremu 
wymieszaniu części. Zakładom o pracy 
ciągłej AGTOS zaleca instalację dwóch 
mniejszych oczyszczarek bębnowych  
w celu pracy tandemowej.

Czyszczenie 
ogniw łańcuchów

Oczyszczarka bębnowa firmy AGTOS 
z podajnikiem

www.agtos.com
Najświeższe aktualności i najnowsze informacje 

znaleźć można na naszej stronie internetowej


