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Wstęp
Introduction

Firma powstała niemal 30 lat temu, a obecnie jest jedną z czołowych firm w branży w Europie.
Produkty dostarczane są nie tylko na rynek Polski i Europy, ale również na inne kontynenty.
Działalność zakładu poza komponentami znormalizowanymi do form i tłoczników, to także
wykonania specjalne, czyli wg specyfikacji technicznej klienta.
Możliwości obróbki to: palenie palnikiem CNC, szlifowanie planetarne, frezowanie i frezowanie
precyzyjne powierzchni, kompleksowa obróbka na frezarkach CNC do 4 osi oraz wiercenie długich
otworów.
W ofercie znajduje się duży wybór stosowanych materiałów, które są poddawane pełnemu
i kontrolowanemu procesowi odprężania. Do wyboru stale konstrukcyjne i narzędziowe oraz stopy
aluminium.
The company was founded almost 30 years ago and now is the one of leading companies in the industry in Europe.
The products are delivered not only to the Polish and European markets, but also to other continents.
The capacity of our plant, apart from standardized components for molds and dies, also includes special machining,
i.e. according to the customer’s technical specification.
The processing possibilities are: CNC cutting, planetary grinding, milling and precision milling of surfaces, comprehensive
machining on CNC milling machines up to 4 axes and drilling of deep holes.
The offer includes a large variety of used materials that are subjected to a complete and controlled stress relieving process.
Structural and tool steels as well as aluminum alloys to choose from.

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
The content of this material is informative and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
We reserve the right to make changes without notice. Always check the current catalog at www.proplastica.pl.
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Materials – general information

Rodzaj stali

Skład chemiczny

Wytrzymałość

Steel type

Chemical composition

Tensile strength

[%]

[N/mm ]

0570

(S355J2+N)

1730
(C45U)

2311

(40CrMnMo7)

2312

(40CrMnMoS86)

C – 0,2
Si – 0,55
Mn – 1,60
P – 0,035
S – 0,035

C – 0,45
Si – 0,30
Mn – 0,70

C – 0,40
Si – 0,40
Mn – 1,50
Cr – 1,90
Mo – 0,20

C – 0,40
Si – 0,40
Mn – 1,50
Cr – 1,90
Mo – 0,20
S – 0,06

Charakterystyka
General information

2

Stal konstrukcyjna
niestopowa, dobrze spawalna. Stosowana na elementy
konstrukcji stalowych oraz opraw do tłoczników.

~ 550

~ 640

Structural steel
unalloyed, good weldability. Used for common applications
in tool-making (upper and lower shoe) or steel constructions.

Stal konstrukcyjna
niestopowa, stosowana na elementy niehartowane (nadaje
się jedynie do powierzchniowego hartowania płomieniowego),
do narzędzi i konstrukcji stalowych (oprawy tłoczników, płyty
mocujące formy).
Structural tool steel
unalloyed, used for not-hardened tool parts (suitable for surface flame
hardening only) such as upper and lower shoe or clamping plates in
moulds and other steel construction applications.

Stal narzędziowa
stopowa, dostarczana przez hutę w stanie ulepszonym cieplnie
280-325HB. Dobra polerowalność. Nadaje się do azotowania
i fakturowania. Stosowana do form na płyty i wkładki formujące
do tworzyw sztucznych i gumy o dużej wytrzymałości.
Dalsze hartowanie nie zalecane.

~ 1080

Tool steel
alloyed steel, supplied with hardness of280-325 HB. Gives an excellent
polished finish and is one ofthe mostwidely accepted specifications
for plastic/rubber mould frames or inserts and die casting dies. Gives
excellent wear resistance but if maximum surface hardness is required
for compression moulding plastic dies or similar tools, the steel can be
case hardened or nitrided. Additional hardening not recommended.

Stal narzędziowa
stopowa, dostarczana przez hutę w stanie ulepszonym
cieplnie 280-325HB. Dobra skrawalność. Stosowana na korpusy
do form wtryskowych i ciśnieniowych oraz opraw tłoczników
o zwiększonych wymaganiach wytrzymałościowych. Obróbka
elektroerozyjna i ponowne hartowanie nie jest zalecane.

~ 1080

Tool steel
high tensile alloy tool steel supplied in the hardened and tempered
condition (280-325 HB). With its higher sulphur content it offers better
machineabilitythan 1.2311. High tensile characteristics enables uses
for die holders, die casting dies, backers, bolsters and injection moulds.
EDM not recommended.Additional hardening not recommended.

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.

OS.6

The content of this material is informative and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
We reserve the right to make changes without notice. Always check the current catalog at www.proplastica.pl.

www.proplastica.pl
Materiały – informacje ogólne
Materials – general information

Rodzaj stali

Skład chemiczny

Wytrzymałość

Steel type

Chemical composition

Tensile strength

[%]

[N/mm ]

2738

(40CrMnNiMo8)

2738HH

(26CrMnNiMo6-5-4)

Toolox 33

Toolox 44

C – 0,40
Mn – 1,50
Cr – 2,00
Mo – 0,20
Ni – 1,10

C – 0,25
Mn – 1,40
Cr – 1,30
Mo – 0,50
Ni – 1,00

C – 0,24
Si – 1,60
Mn – 0,80
Mo – 0,30
Cr – 1,20
S – 0,003

C – 0,30
Si – 1,10
Mn – 0,80
Mo – 0,80
Cr – 1,40
S – 0,003

Charakterystyka
General information

2

~ 1080

Stal narzędziowa
stopowa, dostarczana przez hutę w stanie ulepszonym cieplnie
280 – 325 HB. Dobra polerowalność. Nadaje się do azotowania.
Doskonała do fakturowania powierzchniowego.
Duża równomierność struktury w całym przekroju w płytach
o dużych gabarytach. Stosowana na płyty formujące o głębokich
wybraniach w formach średnich i dużych.
Dalsze hartowanie nie zalecane.
Tool steel
quenched and tempered (280 – 325 HB) steel with uniform strength
even in plates and bars with larger dimensions; suitable for polishing,
etching and nitriding. Ideal for large size mould plates with deep cavities.
Additional hardening not recommended.

~ 1175

Stal narzędziowa
stopowa, dostarczana przez hutę w stanie ulepszonym
cieplnie 310 – 385HB. Charakterystyka i zastosowanie jak
1.2738 w formach o dużych wymaganiach wytrzymałościowych.
Dalsze hartowanie nie zalecane.
Tool steel
Supplied with hardness of310 – 385 HB. Characteristics similar to
1.2738 steel. Additional hardening not recommended.

Stal narzędziowa
stopowa, dostarczana w stanie ulepszonym cieplnie
ok. 310HB, bardzo dobra obrabialność i polerowalność.
Nadaje się do spawania, fakturowania, azotowania i obróbki
elektroerozyjnej. Stosowana do form na tworzywa i gumę.
Dalsze hartowanie nie zalecane.

~ 1080

~ 1300

Tool steel
delivered in quenched and tempered condition ( – 310 HB). Good
forwelding, etching, polishing, nitriding and EDM. High impact toughness
and very low residual stresses to achieve good dimensional stability
after machining. Suitable in moulding applications, in rubber moulding
and for engineering components. Additional hardening not recommended.

Stal narzędziowa
stopowa, dostarczana w stanie ulepszonym cieplnie ok. 450HB,
bardzo dobra obrabialność i polerowalność. Nadaje się do
spawania, fakturowania, azotowania i obróbki elektroerozyjnej.
Stosowana do form na tworzywa i gumę.
Dalsze hartowanie nie zalecane.
Tool steel
delivered in quenched and tempered condition (~450 HB).
Characteristics similar to Toolox 33 but can also be used in cold
stamping dies. Additional hardening not recommended.

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
The content of this material is informative and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
We reserve the right to make changes without notice. Always check the current catalog at www.proplastica.pl.
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Rodzaj stali

Skład chemiczny

Wytrzymałość

Steel type

Chemical composition

Tensile strength

[%]

[N/mm ]

2162

(21MnCr5)

2767

(45NiCrMo16)

2379

(X153CrMoV12)

2083

(X42Cr13)

C – 0,21
Si – 0,25
Mn – 1,25
Cr – 1,20

C – 0,45
Si – 0,25
Mn – 0,40
Cr – 1,35
Mo – 0,25
Ni – 4,00

C – 1,53
Si – 0,30
Mn – 0,35
Cr – 12,00
Mo – 0,80
V – 0,80

C – 0,42
Si – 0,40
Mn – 0,30
Cr – 13,00

Charakterystyka
General information

2

~ 660

Stal narzędziowa
stopowa do hartowania (~62 HRC) i nawęglania. Dobrze
skrawalna i poierowaina - do polerowania o wysokim połysku
rekomendowana jest stal 1.2767 Zastosowanie na płyty
formujące i elementy konstrukcyjne tam gdzie wymagana
jest wysoka odporność powierzchni na ścieranie i duża
wytrzymałość rdzenia.
Tool steel
alloy tool steel, suitable for hardening (up to ~ 62 RC) and case
hardening. Good machinability and polishability (for mirror finish
1.2767 is recommended). Used for cavity plates in molds as well as any
constructions, where high wear resistance and core hardness is required.

Stal narzędziowa
stopowa, dostarczana w stanie zmiękczonym. Hartuje się na
wskroś do twardości 56HRC. Bardzo dobra polerowalność.
Nadaje się do fakturowania. Wysoka odporność na ściskanie
i zginanie. Stosowana na płyty i wkładki formujące do form
wtryskowych oraz elementy skrawająco-gnące do tłoczników.

~ 830

Tool steel
through hardening (up to ~ 56 HRC) tool steel that achieves high impact
and compressive strength and is suitable for applications demanding
extra wear resistance. With its characteristics ofgood full hardenability,
good polishability and excellent toughness this cold work tool steel
specification is widely used for plastic mould applications.

Stal narzędziowa
wysokostopowa, dostarczana w stanie zmiękczonym.
Hartuje się na wskroś do twardości ok. 62HRC. Stosowana
na matryce, stemple, płyty i wkładki formujące o podwyższonej
odporności na ścieranie.

~ 850

~ 780

Tool steel
delivered soft, high carbon, high chromium tool steel. Very high wear
resistance and toughness 1.2379 tool steel hardens up to 62 HRC,
offers a measure of corrosion resistance when polished. It is used for
tools operating under conditions of severe wear and abrasion when long
runs are required. Commonly used for punches, dies and cutting tools.

Stal narzędziowa
wysokostopowa, odporna na korozję. Dostarczana w stanie
zmiękczonym. Hartuje się na wskroś do twardości ok. 55HRC.
Wysoka polerowalność. Stosowana na płyty i wkładki formujące
do form wtryskowych do przetwórstwa tworzyw agresywnych
chemicznie.
Tool steel
low corrosion through hardening (up to 55 HRC) high alloy steel. Good
resistance to the wear, good workability and polishability. Used in moulds
for chemically-aggressive plastics.

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
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Rodzaj stali

Skład chemiczny

Wytrzymałość

Steel type

Chemical composition

Tensile strength

[%]

[N/mm ]

2085

(X33CrS16)

2343

(X38CrMoV51)

2344

(X40CrMoV51)

2714

(56NiCrMoV7)

C – 0,33
Si – 0,30
Mn – 0,80
Cr – 16,00
Mo – 1,20
Ni – 0,30

C – 0,38
Si – 1,00
Mn – 0,40
Cr – 5,30
Mo – 0,20
V – 0,40

C – 0,40
Si – 1,00
Cr – 5,30
Mo – 1,40
V – 1,00

C – 0,56
Cr – 1,10
Mo – 0,50
Ni – 1,70
V – 0,10

Charakterystyka
General information

2

~ 1080

Stal narzędziowa
wysokostopowa, odporna na korozję. Dostarczana w stanie
ulepszonym cieplnie 280-325HB. Stosowana na obudowy
oraz płyty i wkładki formujące do form wtryskowych
do przetwórstwa tworzyw agresywnych chemicznie.
Dalsze hartowanie nie zalecane.
Tool steel
low corrosion steel, delivered hardened to 280-325 HB. Used for mold
frames or inserts for chemically-aggressive plastics. Additional hardening
not recommended.

Stal narzędziowa
wysokostopowa, do pracy na gorąco. Dostarczana w stanie
zmiękczonym. Hartuje się na wskroś do twardości ok. 54HRC.
Stosowana na płyty i wkładki formujące do form wtryskowych
i ciśnieniowych na metale lekkie (Al, Mg, Zn).

~ 780

~ 780

Tool steel
CrMoV-based high alloy hot-working tool steel with good hot strength,
temper resistance and high hot toughness. Standard material for hot
working moulds and light metal die casting dies. Delivered soft, can
be through-hardened up to 54 HRC.

Stal narzędziowa
wysokostopowa, do pracy na gorąco. Odporna na zużycie
w podwyższonych temperaturach. Dostarczana w stanie
zmiękczonym. Hartuje się na wskroś do twardości ok. 56HRC.
Bardzo dobra przewodność cieplna. Stosowana na matryce
oraz wkładki formujące do form wtryskowych i ciśnieniowych
na metale lekkie (Al, Mg, Zn)
Tool steel
high temperature resistant steel. Delivered soft, can be through-hardened
up to 56 HRC. Excellent thermal conductivity and machinability. Suitable
for polishing and photo-engraving. PVD or PA/CVD coating possible.
Used for hot work injection moulds and die casting dies.

~ 850

Stal narzędziowa
stopowa, do pracy na gorąco. Dostarczana w stanie
zmiękczonym. Hartuje się na wskroś do twardości ok. 43HRC.
Stosowana na narzędzia do kucia i wytłaczania na gorąco
o dużej odporności na odpuszczanie i obciążenia dynamiczne
oraz płyty formujące do form ciśnieniowych.
Tool steel
high alloy hot work steel. Delivered soft, can be through-hardened up
to 43 HRC. With its high tempering resistance and impact strength
it is suitable for hot forging or extrusion in die casting tools.

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
The content of this material is informative and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
We reserve the right to make changes without notice. Always check the current catalog at www.proplastica.pl.
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Rodzaj stali

Skład chemiczny

Wytrzymałość

Steel type

Chemical composition

Tensile strength

[%]

[N/mm ]

2714HH

(56NiCrMoV7)

7022

(AIZn5Mg3Cu)

7075

(AIZn5,5MgCu)

C – 0,56
Cr – 1,10
Mo – 0,50
Ni – 1,70
V – 0,10

Cu – 0,80
Si – 0,50
Fe – 0,50
Mn – 0,30
Mg – 3,10
Cr – 0,20
Zn – 4,80
Ti – 0,20

Cu – 1,60
Si – 0,40
Fe – 0,50
Mn – 0,30
Mg – 2,50
Cr – 0,23
Zn – 5,60
Ti – 0,20

Charakterystyka
General information

2

~ 1360

Stal narzędziowa
stopowa, do pracy na gorąco. Dostarczana w stanie
ulepszonym cieplnie 355-400HB. Stosowana na narzędzia
do kucia i wytłaczania na gorąco o dużej odporności
na odpuszczanie i obciążenia dynamiczne oraz płyty formujące
do form ciśnieniowych.
Dalsze hartowanie nie zalecane.
Tool steel
delivered with hardness of 355-400 HB. Characteristics similar to 1.2714
steel. Additional hardening not recommended.

~ 550

Utwardzony stop aluminium
o wysokich własnościach wytrzymałościowych,
porównywalnych do stali konstrukcyjnych, bardzo dobra
przewodność cieplna, obróbka skrawaniem i elektroerozyjna.
Twardość 160-170HB, stała dla wszystkich oferowanych
grubości płyt.
Hardened aluminium alloy
high strength properties similar to structural steels, excellent thermal
conductivity. Very good machining and EDM abilities. Offers hardness
of 160-170 HB regardless of plate thickness.

~ 540

Utwardzony stop aluminium
o wysokich własnościach wytrzymałościowych,
porównywalnych do stali konstrukcyjnych, bardzo dobra
przewodność cieplna, obróbka skrawaniem i elektroerozyjna.
Twardość 130-160HB, maleje w raz ze wzrostem grubości płyt.
Hardened aluminium alloy
characteristics similar to 7022 alloy. Max hardness of 130-160 HB,
decreases as plate thickness increases.

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
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Możliwości wykończenia powierzchni
Possibilities of surface finish

Proplastica oferuje 9 różnych kombinacji możliwości wykończenia powierzchni.
Obrysy cięte palnikiem CNC lub piłą, powierzchnie:
– surowe - PC2
– frezowane - PC4
– szlifowane planetarnie - PC5
– frezowane precyzyjnie - PC6
– szlifowane wzdłużnie - PC8
Obrysy frezowane, powierzchnie:
– frezowane - PG4
– szlifowane planetarnie - PG5
– frezowane precyzyjnie - PG6
– szlifowane wzdłużnie – PG8
Proplastica offers 9 different combinations of surface and edges finish:
Cut edges and surfaces:
– raw - PC2
– milled - PC4
– planetary ground - PC5
– precision milled - PC6
– linear ground - PC8
Milled edges and surfaces:
– milled - PG4
– planetary ground - PG5
– precision milled - PG6
– linear ground - PG8

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
The content of this material is informative and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
We reserve the right to make changes without notice. Always check the current catalog at www.proplastica.pl.
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PC2

Obrysy cięte, płaszczyzny surowe

H

Cut edges, surfaces raw material

B

A

Ograniczenia maszynowe dla cięcia palnikiem:
Machine limitations for CNC torch cutting:

1950 x 5950 x 300 mm
Ograniczenia maszynowe dla cięcia piłą:
Machine limitations for saw cutting:

1000 x 1000 x 3000 mm
Tolerencje wykonania
Manufacturing tolerances

Obrys
Edges

Grubość

Chropowatość

Thickness

Roughness

[A : B]

[H]

+3/+6 mm

surowa
raw

_

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
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PC4

Obrysy cięte, płaszczyzny frezowane

H

Cut edges, surfaces milled

Ra 5

Ra 5

A

B

Ograniczenia maszynowe:
Machine limitations:

700 x 1400 x 400 mm

Tolerencje wykonania
Manufacturing tolerances

Obrys

Grubość

Chropowatość

Thickness

Roughness

[A : B]

[H]

±1,5 mm *

±0,2 mm

Edges

Ra < 5 mm

* w zależności od gabarytu, patrz str. OS.23 - OS.24
depending on the dimensions, see pages OS.23 - OS.24

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
The content of this material is informative and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
We reserve the right to make changes without notice. Always check the current catalog at www.proplastica.pl.
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PC5

Obrysy cięte, płaszczyzny szlifowane planetarnie

H

Cut edges, surfaces planetary ground

Ra 2,5

Ra 2,5

A

B

Ograniczenia maszynowe:
Machine limitations:

przekątna płyty ≤ 3400 mm
plate diagonal ≤ 3400mm

Tolerencje wykonania
Manufacturing tolerances

Obrys

Grubość

Chropowatość

Thickness

Roughness

[A : B]

[H]

±1,5 mm *

±0,1 mm

Edges

Ra ≤ 2,5 mm

* w zależności od gabarytu, patrz str. OS.23 - OS.24
depending on the dimensions, see pages OS.23 - OS.24

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
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PC6

Obrysy cięte, płaszczyzny frezowane precyzyjnie

H

Cut edges, surfaces precision milled

Ra 0,8

Ra 0,8

A

B

Ograniczenia maszynowe:
Machine limitations:

730 x 1930 x 300 mm

Tolerencje wykonania
Manufacturing tolerances

Obrys

Grubość

Chropowatość

Thickness

Roughness

[A : B]

[H]

±1,5 mm *

±0,05 mm

Edges

Ra < 0,8 mm

* w zależności od gabarytu, patrz str. OS.23 - OS.24
depending on the dimensions, see pages OS.23 - OS.24

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
The content of this material is informative and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
We reserve the right to make changes without notice. Always check the current catalog at www.proplastica.pl.
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PC8

Obrysy cięte, płaszczyzny szlifowane wzdłużnie

H

Cut edges, surfaces linear ground

Ra 0,8

A

Ra 0,8

B

Ograniczenia maszynowe:
Machine limitations:

700 x 1800 x 500 mm

Tolerencje wykonania
Manufacturing tolerances

Obrys

Grubość

Chropowatość

Thickness

Roughness

[A : B]

[H]

±1,5 mm *

±0,05 mm

Edges

Ra < 0,8 mm

* w zależności od gabarytu, patrz str. OS.23 - OS.24
depending on the dimensions, see pages OS.23 - OS.24

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
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The content of this material is informative and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
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PG4

Obrysy frezowane, płaszczyzny frezowane

Ra 5

H

Milled edges, surfaces milled

Ra 0,8

A

Ra 0,8

B

Ograniczenia maszynowe:
Machine limitations:

700 x 1400 x 400 mm

Tolerencje wykonania
Manufacturing tolerances

Obrys

Grubość

Chropowatość

Thickness

Roughness

[A : B]

[H]

±0,15 mm

±0,2 mm

Edges

Ra < 5 mm

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
The content of this material is informative and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
We reserve the right to make changes without notice. Always check the current catalog at www.proplastica.pl.
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PG5

Obrysy frezowane, płaszczyzny szlifowane planetarnie

Ra 5

H

Milled edges, surface planetary ground

Ra 2,5

A

Ra 2,5

B

Ograniczenia maszynowe:
Machine limitations:

przekątna płyty ≤ 3400 mm
plate diagonal ≤ 3400 mm

Tolerencje wykonania
Manufacturing tolerances

Obrys

Grubość

Chropowatość

Thickness

Roughness

[A : B]

[H]

±0,15 mm

±0,1 mm

Edges

Ra ≤ 2,5 mm

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
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The content of this material is informative and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
We reserve the right to make changes without notice. Always check the current catalog at www.proplastica.pl.
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PG6

Obrysy frezowane, płaszczyzny frezowane pecyzyjnie

Ra 5

H

Milled edges, surfaces precision milled

Ra 0,8

A

Ra 0,8

B

Ograniczenia maszynowe:
Machine limitations:

730 x 1930 x 300 mm

Tolerencje wykonania
Manufacturing tolerances

Obrys

Grubość

Chropowatość

Thickness

Roughness

[A : B]

[H]

±0,15 mm

±0,05 mm

Edges

Ra < 0,8 mm

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
The content of this material is informative and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
We reserve the right to make changes without notice. Always check the current catalog at www.proplastica.pl.
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PG8

Obrysy frezowane, płaszczyzny szlifowane wzdłużnie

H

Milled edges, surface linear ground

Ra 5

Ra 0,8

Ra 0,8

A

B

Ograniczenia maszynowe:
Machine limitations:

700 x 1800 x 500 mm

Tolerencje wykonania
Manufacturing tolerances

Obrys

Grubość

Chropowatość

Thickness

Roughness

[A : B]

[H]

±0,15 mm

±0,05 mm

Edges

Ra ≤ 0,8 mm

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
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The content of this material is informative and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
We reserve the right to make changes without notice. Always check the current catalog at www.proplastica.pl.
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Odprężanie cieplne płyt
Material stress relieving

Płyty po cięciu palnikiem są poddawane kontrolowanemu odprężaniu cieplnemu
w celu usunięcia naprężeń, co gwarantuje stabilność wymiarową oraz poprawę własności
mechanicznych.
After CNC torch cutting, the plates are subjected to fully controlled thermal process in order to remove stresses,
which guarantees dimensional stability and improvement of mechanical properties.

Wykres rzeczywisty
procesu odprężania płyt
Original stress relieving process example

Wykres poglądowy odprężania płyty.

T [oC]

Theoretical stress relieving process graph

600 oC

200 oC

3h

1h/25mm grubości płyty

16h

nagrzewanie

wygrzewanie

studzenie

heating

1h for each 25mm of plate thickness

soaking

czas [h]
time [h]

slow cooling

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
The content of this material is informative and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
We reserve the right to make changes without notice. Always check the current catalog at www.proplastica.pl.
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Możliwości obróbki specjalnej
Capacity of special machining

Frezowanie na centrach obróbkowych CNC
Milling on CNC machines

W swoim parku maszynowym posiadamy obrabiarki numeryczne trzy- i czteroosiowe.
We have three- and four-axis CNC machines in our production.

3 osie
3 axes

X = 3000 mm; Y = 1600 mm

4 osie
4 axes

X = 1400 mm; Y = 1600 mm

Wiercenie głębokich otworów
Deep hole drilling

Wiercenie przy użyciu wierteł lufowych
systemów chłodzenia, pneumatycznych
i hydraulicznych.
Drilling with gun drills for cooling,
pneumatic and hydraulic systems.

Średnica otworu:
Deep hole drilling

Ø3,5 – Ø20 mm
Długość otworu:
Deep hole drilling

Lmax = 1150 mm
Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
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The content of this material is informative and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
We reserve the right to make changes without notice. Always check the current catalog at www.proplastica.pl.

Możliwości obróbki specjalnej
Capacity of special machining

Możliwość palenia konturów oraz otworów
kształtowych wewnątrz płyty.
Do dyspozycji cztery palniki sterowane numerycznie.

Cięcie gazowe CNC
CNC torch cutting

The possibility of burning contours and shaped holes inside the plate.
Four numerically controlled burners are available.

Tabela tolerancji i cięcia palnikiem CNC płyt stalowych
Kształt wewnętrzny i zewnętrzny mierzony przy powierzchni płyty
TABLE OF TOLERANCES AND CUTTING WITH CNC STEEL PLATES
The shape of the inner and outer measured at the surface of the plate

A : B Obrysy
Sides

Grubość
płyty C

Wymiary
płyty A, B

Sides

Plate size

(mm)

(mm)

Tolerancje
płyty
(t)
Plate
tolerance
overall

(mm)

9-50

>50-75

Min.
ToleMin.
uwolnierancja
Min.
Min.
Min.
szerok.
nia odwyciędługość średnica promień
wycięcia
padu
na
tego
wycięcia wycięcia narożnika
Min. cutout
stronę
Min.cutout
Min.hole
Min.
corner
otworu
width
Min. slug
length
diameter
radius
Burn outs
(mm)
clearance/
tolerance
(mm)
(mm)
(mm)
side
(mm)
(mm

800

±1,0

+2,0

>800-1500

±1,5

+3,0

>1500-2000

±2,3

+5,0

>2000-3500

±2,5

+5,0

800

±1,0

+2,0

>800-1500

±1,5

+3,0

>1500-2000

±2,5

+5,0

>2000-3500

±3,0

+6,0

Prostopadłość
do
powierzchni
płyty
Squarness to
surface
of plate

(mm)

Min. odległość
między
wycięciami
Min. distance
between
cutouts

(mm)

11

19

19,0

4

1,5

1,0

5,0

15

23

23,0

4

1,5

1,0

5,0

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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Możliwości obróbki specjalnej
Capacity of special machining

Tabela tolerancji i cięcia palnikiem CNC płyt stalowych
Kształt wewnętrzny i zewnętrzny mierzony przy powierzchni płyty
TABLE OF TOLERANCES AND CUTTING WITH CNC STEEL PLATES
The shape of the inner and outer measured at the surface of the plate

A : B Obrysy
Sides

Grubość
płyty C

Wymiary
płyty A, B

Sides

Plate size

(mm)

>75-115

>115-150

>150-190

>190-250

>250-300

(mm)

Min.
Toler- ToleMin.
uwolnieMin.
Min.
Min.
ancje rancja szerok.
nia odpłyty wycię- wycięcia długość średnica promień padu na
tego
wycięcia wycięcia narożnika
(t)
Min. cutout
stronę
Min.cutout
Min.hole
Min. corner
otworu
width
Plate
Min. slug
length
diameter
radius
tolerance
Burn outs
(mm)
clearance/
overall
tolerance
(mm)
(mm)
(mm)
side
(mm) (mm)
(mm

800

±1,5

+3,0

>800-1500

±2,3

+4,6

>1500-2000

±3,2

+6,4

>2000-3500

±3,5

+7,0

800

±2,3

+4,6

>800-1500

±2,3

+4,6

>1500-2000

±3,2

+6,4

>2000-35000

±3,5

+7,0

800

±3,2

+6,4

>800-1500

±3,2

+6,4

>1500-2000

±4,5

+9

>2000-35000

±4,5

+9

800

±4,0

+8,0

>800-1500

±4,0

+8,0

>1500-2000

±5,0

+10,0

>2000-35000

±6,0

+12,0

800

±4,5

+9,0

>800-1500

±6,0

+10,0

>1500-2000

±8,0

+12,0

>2000-35000

±10,0

+12,0

ProstoMin. odlepadłość
głość
do
między
powiewycięrzchni
ciami
płyty
Min. distance

Squarness to
surface
of plate

(mm)

between
cutouts

(mm)

18

26

26

5

2,5

1,5

7

25

32

32

5

3,5

1,5

10

30

45

45

6,5

3,5

1,5

12

45

65

65

6,5

6,5

2,5

16,0

50

70

70

7

7

2,5

17

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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Wymagane dane
Required data

Wymagania dotyczące rysunków:
– rysunki 2D
dxf/dwg
PDF (tylko w komplecie z dxf/dwg lub 3D)
–

rysunki 3D
stp, x_t, igs oraz tabela kolorów

Drawing requirements:
– 2D drawings
dxf / dwg
PDF (only complete with dxf / dwg or 3D)
– 3D drawings
stp, x_t, igs and the color table

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl.
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Komponenty znormalizowane do form i tłoczników
Standard components for molds and dies

W ofercie firmy znajdują się także elementy do form i tłoczników:
– komponenty do form: wypychacze, słupy i tuleje prowadzące, płytki samosmarujące,
pierścienie centrujące, zamki, zatrzaski, liczniki, złącza, końcówki, akcesoria
do chłodzenia, datowniki i znakowniki, płyty izolacyjne, sprężyny ISO oraz płyty
do korpusów.
– komponenty do tłoczników: różnego rodzaju słupy i tuleje prowadzące, zaczepy
mocujące oraz oprawy tłocznikowe.
Ponadto dzięki współpracy z zaufanymi dostawcami do asortymentu trafiły również
elementy transportowe, ustalające i złączne, wkładki wlewów tunelowych, sprężyny
gazowe, siłowniki hydrauliczne, liczniki z systemem zdalnego odczytu oraz systemy
do otwierania form.

Our offer also includes elements for molds and dies:
– molds components: ejectors, leader pin and guide bushings, self-lubricating plates, locating rings, locks, counters,
couplers, fittings, cooling accessories, date stamps and marking inserts, insulating plates, ISO springs and standard
mold plates.
– dies components: various types of guide pins and bushings, retaining clamps and die sets.
In addition, thanks to cooperation with trusted suppliers, the assortment also lifting, locating, fastening, tunnel gates,
gas springs, hydraulic cylinders, wireless counters with remote system and tool opening systems.

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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