
                       
 
 
 
 

 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Specyfikacja: Materiały ścierne 

 

Zamówienie obejmuje:  

Dostawę do siedziby zamawiającego w Skawinie materiałów ściernych. 

 

 

 

L.p.  Nazwa - opis techniczny Ilości *szt.+ 

1 

Tarcza do cięcia (ściernica płaska typ 41  do przecinarek stacjonarnych) 350x3,5x32  
-typ: 41 płaska 
-średnica zewnętrzna :350mm 
-grubośd tarczy:3,5mm 
-średnica otworu: 32mm 
-prędkośd obrotowa 100m/s 
Tarcza wykonana z ziarna cyrkonowego ZRA, lub mieszanki ziarna cyrkonowego ZRA i i 
elektrokorundu zwykłego 95A, przy czym zawartośd ziarna cyrkonowego min 80% mieszanki. 
Ziarno o granulacji 24 według normy FEPA. Twardośd tarczy w zakresie R,S,T. Spoiwo żywiczne, 
dodatkowo tarcza wzmacniana mechanicznie minimum 2 siatkami z włókna szklanego. 
Przeznaczenie :  ciecie odlewów ze stopów specjalnych  (stopy nierdzewne, stopy o podwyższonej 
zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, W, Ti, W), obcinanie odlewów od układów wlewowych- głębokie cięcie, 
w tym odlewów  po obróbkach cieplnych- odlewy twarde- trudnościeralne , odlewów z żeliwa 
specjalnego o twardości do 70 HRC 

610 



                       
 
 
 
 

 

2 

Tarcza do ciecia (ściernica płaska typ 41  do przecinarek stacjonarnych) 400x4,0x32  
-typ: 41 płaska 
-średnica zewnętrzna :400mm 
-grubośd tarczy:4,0mm 
-średnica otworu: 32mm 
-prędkośd obrotowa 100m/s 
Tarcza wykonana z ziarna cyrkonowego ZRA, lub mieszanki ziarna cyrkonowego ZRA i i 
elektrokorundu zwykłego 95A , przy czym zawartośd ziarna cyrkonowego min 80% mieszanki. 
Ziarno o granulacji 24 według normy FEPA. Twardośd tarczy w zakresie R,S,T. Spoiwo żywiczne, 
dodatkowo tarcza wzmacniana mechanicznie minimum 2 siatkami z włókna szklanego. 
Przeznaczenie :  ciecie odlewów ze stopów specjalnych (stopy nierdzewne, stopy o podwyższonej 
zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, Ti, W), obcinanie odlewów od układów wlewowych- głębokie cieocie, w 
tym odlewów  po obróbkach cieplnych- odlewy twarde trudnościeralne, odlewy z żeliwa 
specjalnego o twardości do 70 HRC  

560 

3 

Tarcza do szlifowania (ściernica płaska typ 1 do szlifierek stacjonarnych) 400x50x150 
-typ: 1 płaska 
-średnica zewnętrzna :400mm 
-grubośd tarczy:50mm 
-średnica otworu: 150mm 
-prędkośd obrotowa 50m/s 
Tarcza wykonana z ziarna cyrkonowego ZRA, lub mieszanki ziarna cyrkonowego ZRA i  
elektrokorundu zwykłego 95A, przy czym zawartośd ziarna cyrkonowego min 50% mieszanki. 
Ziarno o granulacji 16 według normy FEPA. Twardośd tarczy w zakresie Q,R. Struktura  6 , spoiwo 
żywiczne. Tarcza  wzmacniana mechanicznie poprzez zatopienie min 5 siatek z  włókna szklanego i 
dodatkowo  minimum 1 obręczy stalowej fi 8-10mm. 
Prędkośd obrotowa 50m/s. 
Przeznaczenie:  szlifowanie odlewów ze stopów specjalnych (stopy nierdzewne, stopy o 
podwyższonej zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, Ti, W), szlifowanie odlewów po obróbkach cieplnych- 
odlewy bardzo twarde- trudnościeralne, szlifowanie odlewów z żeliwa specjalnego o twardości do 
70 HRC, - odlewy bardzo twarde i odporne na ścieranie  

150 



                       
 
 
 
 

 

4 

Tarcza do szlifowania (ściernica płaska typ 1 do szlifierek stacjonarnych) 400x50x127 
-typ: 1 płaska 
-średnica zewnętrzna: 400mm 
-grubośd tarczy: 5 0mm 
-średnica otworu: 127mm 
-prędkośd obrotowa 42m/s 
Tarcza wykonana z mieszanki ziarna elektrokorundu szlachetnego 99A  i ziarna ceramicznego BSG, 
przy czym zawartośd ziarna ceramicznego  min 30% mieszanki. 
Ziarno o granulacji 46 według normy FEPA. Twardośd tarczy w zakresie K,L. Struktura  5, spoiwo 
ceramiczne. 
Przeznaczenie:  szlifowanie odlewów ze stopów specjalnych (stopy nierdzewne, stopy o 
podwyższonej zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, Ti), szlifowanie odlewów po obróbkach cieplnych, 
szlifowanie odlewów z żeliwa specjalnego o twardości do 70 HRC, - odlewy bardzo twarde i odporne 
na ścieranie, odlewy mocno zanieczyszczone piaskiem formierskim  

100 

5 

Tarcza do ciecia (ściernica z obniżonym środkiem typ 42 do przecinania) 230x3,0x22   
-typ: 42 z obniżonym środkiem 
-średnica zewnętrzna: 230mm 
-grubośd tarczy: 3,0mm 
-średnica otworu: 22mm 
-prędkośd obrotowa 80m/s 
Tarcza wykonana z  mieszanki ziarna cyrkonowego ZRA i elektrokorundu zwykłego 95A , przy czym 
zawartośd ziarna cyrkonowego min 80% mieszanki. 
Ziarno o granulacji 24 według normy FEPA. Twardośd tarczy minimum T (tarcza bardzo twarda) 
Spoiwo żywiczne, tarcza wzmacniana mechanicznie  siatkami z włókna szklanego. Praca przy użyciu 
pneumatycznych szlifierek ręcznych przy dużym nacisku bocznym. 
Przeznaczenie:  ręczne ciecie i szlifowanie odlewów ze stopów specjalnych (stopy nierdzewne, stopy 
o podwyższonej zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, Ti, W), szlifowanie odlewów po obróbkach cieplnych- 
odlewy bardzo twarde i odporne na ścieranie, szlifowanie odlewów z żeliwa specjalnego o 
twardości do 70 HRC   

175 



                       
 
 
 
 

 

6 

Tarcza do szlifowania (ściernica z obniżonym środkiem typ 27  do pneumatycznych szlifierek 
ręcznych) 230x6,0x22   
-typ: 27 z obniżonym środkiem 
-średnica zewnętrzna: 230mm 
-grubośd tarczy: 6,0mm 
-średnica otworu: 22mm 
-prędkośd obrotowa 80m/s 
Tarcza wykonana z  mieszanki ziarna cyrkonowego ZRA i elektrokorundu zwykłego 95A , przy czym 
zawartośd ziarna cyrkonowego min 80% mieszanki. 
Ziarno o granulacji 24 według normy FEPA. Twardośd tarczy minimum T (tarcza bardzo twarda) 
Spoiwo żywiczne, tarcza wzmacniana mechanicznie  siatkami z włókna szklanego. Praca przy użyciu 
pneumatycznych szlifierek ręcznych przy dużym nacisku bocznym. 
Przeznaczenie :  ręczne szlifowanie odlewów ze stopów specjalnych (stopy nierdzewne, stopy o 
podwyższonej zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, Ti, W), szlifowanie odlewów po obróbkach cieplnych- 
odlewy bardzo twarde i odporne na ścieranie, odlewy mocno zanieczyszczone piaskiem 
formierskim, szlifowanie odlewów z żeliwa specjalnego o twardości do 70 HRC   

60 

7 

Tarcza do ciecia (ściernica z obniżonym środkiem typ 42  do pneumatycznych szlifierek ręcznych) 
230x3,0x22  
-typ: 42 z obniżonym środkiem 
-średnica zewnętrzna: 230mm 
-grubośd tarczy: 3,0mm 
-średnica otworu: 22mm 
-prędkośd obrotowa 80m/s 
Tarcza wykonana z  ziarna węglika krzemu czarnego 98C lub węglika krzemu zielonego 99C. 
Ziarno o granulacji 24 według normy FEPA. Twardośd tarczy minimum P,R,Q. 
Spoiwo żywiczne, tarcza wzmacniana mechanicznie  siatkami z włókna szklanego. Praca przy użyciu 
pneumatycznych szlifierek ręcznych przy dużym nacisku bocznym. 
Przeznaczenie :  ręczne ciecie i szlifowanie odlewów ze stopów specjalnych (stopy nierdzewne, 
stopy o podwyższonej zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, Ti, W), szlifowanie odlewów po obróbkach 
cieplnych- odlewy bardzo twarde i odporne na ścieranie, odlewy mocno zanieczyszczone piaskiem 
formierskim,  szlifowanie i ciecie  odlewów z żeliwa specjalnego o twardości do 70 HRC   

200 



                       
 
 
 
 

 

8 

Pas bezkoocowy 100x3000mm 
-szerokośd: 100mm 
-długośd: 3000mm 
-rodzaj płótna: poliester typ Y 
-spoiwo: żywica/żywica 
-ziarno: ziarno cyrkonowe lub mieszanka  ziarna cyrkonowego  i elektrokorundu szlachetnego , przy 
czym zawartośd ziarna cyrkonowego min 80% mieszanki. 
granulacja: P40 
Metoda łączenia pasa -podklejenie taśmą o szerokości min 25mm. 
Metoda szlifowania: szlifowanie na wolnym pasie, szlifowanie na kole kontaktowym.  
Przeznaczenie:  szlifowanie odlewów ze stopów specjalnych (stopy nierdzewne, stopy o 
podwyższonej zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, Ti, W), szlifowanie odlewów po obróbkach cieplnych- 
odlewy bardzo twarde i odporne na ścieranie, szlifowanie odlewów z żeliwa specjalnego o 
twardości do 70 HRC   

400 

9 

Pas bezkoocowy 60x3000mm 
-szerokośd: 60mm 
-długośd: 3000mm 
-rodzaj płótna: poliester typ Y 
-spoiwo: żywica/żywica 
-ziarno: ziarno cyrkonowe lub mieszanka  ziarna cyrkonowego  i elektrokorundu szlachetnego , przy 
czym zawartośd ziarna cyrkonowego min 80% mieszanki. 
granulacja: P40 
Metoda łączenia pasa -podklejenie taśmą o szerokości min 25mm. 
Metoda szlifowania: szlifowanie na wolnym pasie, szlifowanie na kole kontaktowym .  
Przeznaczenie:  szlifowanie/ ciecie odlewów ze stopów specjalnych (stopy nierdzewne, stopy o 
podwyższonej zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, Ti, W), szlifowanie odlewów po obróbkach cieplnych- 
odlewy bardzo twarde i odporne na ścieranie, szlifowanie odlewów z żeliwa specjalnego o 
twardości do 70 HRC   

400 

10 

Pas bezkoocowy 75x2000mm 
-szerokośd: 75mm 
-długośd: 2000mm 
-rodzaj płótna: poliester typ Y 
-spoiwo: żywica/żywica 
-ziarno: ziarno cyrkonowe lub mieszanka  ziarna cyrkonowego  i elektrokorundu szlachetnego , przy 
czym zawartośd ziarna cyrkonowego min 80% mieszanki. 
granulacja: P40 
Metoda łączenia pasa -podklejenie taśmą o szerokości min 25mm. 
Metoda szlifowania: szlifowanie na wolnym pasie, szlifowanie na kole kontaktowym .  
Przeznaczenie:  szlifowanie/ ciecie odlewów ze stopów specjalnych (stopy nierdzewne, stopy o 
podwyższonej zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, Ti, W), szlifowanie odlewów po obróbkach cieplnych- 
odlewy bardzo twarde i odporne na ścieranie, szlifowanie odlewów z żeliwa specjalnego o 
twardości do 70 HRC   

200 



                       
 
 
 
 

 

11 

Pas bezkoocowy 75x2000mm 
-szerokośd: 75mm 
-długośd: 2000mm 
-rodzaj płótna: poliester typ Y 
-spoiwo: żywica/żywica 
-ziarno: ziarno cyrkonowe lub mieszanka  ziarna cyrkonowego  i elektrokorundu szlachetnego, przy 
czym zawartośd ziarna cyrkonowego min 80% mieszanki. 
granulacja: P120 
Metoda łączenia pasa -podklejenie taśmą o szerokości min 25mm. 
Metoda szlifowania: szlifowanie na wolnym pasie, szlifowanie na kole kontaktowym.  
Przeznaczenie:  szlifowanie odlewów ze stopów specjalnych (stopy nierdzewne, stopy o 
podwyższonej zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, Ti, W), szlifowanie odlewów po obróbkach cieplnych- 
odlewy bardzo twarde i odporne na ścieranie, szlifowanie odlewów z żeliwa specjalnego o 
twardości do 70 HRC   

200 

12 

Pas bezkoocowy 150x3000mm  
-szerokośd: 150mm 
-długośd: 3000mm 
-rodzaj płótna: poliester typ Y 
-spoiwo: żywica/żywica 
-ziarno: ziarno cyrkonowe lub mieszanka  ziarna cyrkonowego  i elektrokorundu szlachetnego , przy 
czym zawartośd ziarna cyrkonowego min 80% mieszanki. 
granulacja: P40 
Metoda łączenia pasa -podklejenie taśmą o szerokości min 25mm. 
Metoda szlifowania: szlifowanie na wolnym pasie, szlifowanie na kole kontaktowym .  
Przeznaczenie:  szlifowanie odlewów ze stopów specjalnych (stopy nierdzewne, stopy o 
podwyższonej zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, Ti, W), szlifowanie odlewów po obróbkach cieplnych- 
odlewy bardzo twarde i odporne na ścieranie, szlifowanie odlewów z żeliwa specjalnego o 
twardości do 70 HRC   

200 



                       
 
 
 
 

 

13 

Pas bezkoocowy 50x2000mm 
-szerokośd: 50mm 
-długośd 2000mm 
-rodzaj płótna: poliester typ Y 
-spoiwo: żywica/żywica 
-ziarno: ziarno cyrkonowe lub mieszanka  ziarna cyrkonowego  i elektrokorundu szlachetnego, przy 
czym zawartośd ziarna cyrkonowego min 80% mieszanki. 
granulacja: P40 
Metoda łączenia pasa -podklejenie taśmą o szerokości min 25mm. 
Metoda szlifowania: szlifowanie na wolnym pasie, szlifowanie na kole kontaktowym.  
Przeznaczenie:  szlifowanie odlewów ze stopów specjalnych (stopy nierdzewne, stopy o 
podwyższonej zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, Ti, W), szlifowanie odlewów po obróbkach cieplnych- 
odlewy bardzo twarde i odporne na ścieranie, szlifowanie odlewów z żeliwa specjalnego o 
twardości do 70 HRC   

200 

14 

Ściernica trzpieniowa ( ściernica trzpieniowa walcowa typ 5210  do obrotowych szlifierek 
pneumatycznych) 20x40x6  
-typ: 5210 walcowa prosta 
-średnica zewnętrzna: 20mm 
-wysokośd: 40mm 
-średnica trzpienia: 6mm 
-długośd części roboczej trzpienia:30mm  
-prędkośd obrotowa 50m/s 
Ściernica trzpieniowa wykonana z mieszanki ziarna elektrokorundu szlachetnego z elektrokorundem 
różowym lub elektrokorundem modyfikowanym. 
Ziarno o granulacji 30 według normy FEPA. Twardośd ściernicy w zakresie L,M,N. Spoiwo żywiczne. 
Struktura 5 lub 6. 
Prędkośd obrotowa 50m/s 
Przeznaczenie: szlifowanie odlewów ze stopów specjalnych (stopy nierdzewne, stopy o 
podwyższonej zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, Ti), szlifowanie odlewów po obróbkach cieplnych, 
szlifowanie odlewów z żeliwa specjalnego o twardości do 70 HRC, - odlewy bardzo twarde i odporne 
na ścieranie, szlifowanie miękkich i twardych spoin spawalniczych, powierzchnie odlewów do 
szlifowania mocno zanieczyszczone piaskiem formierskim 

500 



                       
 
 
 
 

 

15 

Ściernica trzpieniowa (ściernica trzpieniowa walcowa typ 5210  do obrotowych szlifierek 
pneumatycznych) 25x32x6  
-typ: 5210 walcowa prosta 
-średnica zewnętrzna: 25mm 
-wysokośd: 32mm 
-średnica trzpienia: 6mm 
-długośd części roboczej trzpienia: 30mm  
-prędkośd obrotowa 50m/s 
Średnica trzpieniowa wykonana z mieszanki ziarna elektrokorundu szlachetnego z elektrokorundem 
różowym lub elektrokorundem modyfikowanym. 
Ziarno o granulacji 30 według normy FEPA. Twardośd ściernicy w zakresie L,M,N. Spoiwo żywiczne. 
Struktura 5 lub 6. 
Przeznaczenie: szlifowanie odlewów ze stopów specjalnych (stopy nierdzewne, stopy o 
podwyższonej zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, Ti), szlifowanie odlewów po obróbkach cieplnych, 
szlifowanie odlewów z żeliwa specjalnego o twardości do 70 HRC, - odlewy bardzo twarde i odporne 
na ścieranie, szlifowanie spoin spawalniczych  

500 

16 

Ściernica trzpieniowa (ściernica trzpieniowa walcowa typ 5210  do obrotowych szlifierek 
pneumatycznych) 32x40x6  
-typ: 5210 walcowa prosta 
-średnica zewnętrzna :32mm 
-wysokośd:40mm 
-średnica trzpienia:6mm 
-długośd części roboczej trzpienia:30mm  
-prędkośd obrotowa 50m/s 
Ściernica trzpieniowa wykonana z mieszanki ziarna elektrokorundu szlachetnego z elektrokorundem 
różowym lub elektrokorundem modyfikowanym. 
Ziarno o granulacji 24 według normy FEPA. Twardośd ściernicy w zakresie L,M,N. Spoiwo żywiczne. 
Struktura 5 lub 6. 
Prędkośd obrotowa 50m/s 
Przeznaczenie: szlifowanie odlewów ze stopów specjalnych (stopy nierdzewne, stopy o 
podwyższonej zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, Ti), szlifowanie odlewów po obróbkach cieplnych, 
szlifowanie odlewów z żeliwa specjalnego o twardości do 70 HRC, - odlewy bardzo twarde i odporne 
na ścieranie, szlifowanie miękkich i twardych spoin spawalniczych,  powierzchnie odlewów do 
szlifowania mocno zanieczyszczone piaskiem formierskim  

700 



                       
 
 
 
 

 

 

17 

Ściernica trzpieniowa (ściernica trzpieniowa  walcowa - płaska typ 5201  do obrotowych szlifierek 
pneumatycznych) 50x08x6  
-typ: 5201 walcowa- płaska 
-średnica zewnętrzna: 50mm 
-wysokośd: 8mm 
-średnica trzpienia: 6mm 
-długośd części roboczej trzpienia: 30mm  
-prędkośd obrotowa 50m/s 
Ściernica trzpieniowa wykonana z mieszanki ziarna elektrokorundu szlachetnego z elektrokorundem 
różowym lub elektrokorundem modyfikowanym. 
Ziarno o granulacji 30 według normy FEPA. Twardośd ściernicy w zakresie M,N,O. Spoiwo żywiczne. 
Struktura 5 lub 6. 
Prędkośd obrotowa 50m/s 
Przeznaczenie: szlifowanie odlewów ze stopów specjalnych (stopy nierdzewne, stopy o 
podwyższonej zawartości Mo, Mn, Cr, Ni, Ti), szlifowanie odlewów po obróbkach cieplnych, 
szlifowanie odlewów z żeliwa specjalnego o twardości do 70 HRC, - odlewy bardzo twarde i odporne 
na ścieranie, szlifowanie miękkich i twardych spoin spawalniczych,  powierzchnie odlewów do 
szlifowania mocno zanieczyszczone piaskiem formierskim  

500 

18 

Krążek ścierny 350x40mm 
-średnica krążka: 350mm 
-średnica otworu: 40mm 
-rodzaj podłoża: papier typ E 250g/m2 
-spoiwo: żywica/żywica 
-ziarno: ziarno  elektrokorundu szlachetny zawartośd AL2o3 min 99,0%  
-nasyp: półotwarty 
-granulacja : P60 
 
Krążki przeznaczone do szlifowania próbek metalograficznych przy użyciu dwu-tarczowej maszyny 
szlifującej- wysokoobrotowej. 
Krążki muszą się charakteryzowad: dokładnie równą powierzchnią spodnią, która ma wpływ na 
właściwą przyczepnośd Krążka do tarczy mocującej szlifierki- pneumatyczne mocowanie Krążka, 
dokładnym i równym szlifem i wytrzymałością mechaniczną, wytrzymałością na wysokie obroty. 
Papier typu E,F gramatura minimum 250g/m2. Powierzchnia ścierna Krążka w czasie szlifowania 
próbek nie może się "zacierad/ zalepiad" 

850 


