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Maşina semiautomată de ascutit scule pentru centre 
de ştantat CNC - PNB-2E 

 
 

Produsă de SV Metal în Cehia (SV Metal Sro este un producător consacrat pe plan european 
de masini de ascutit scule pentru centre de stantat, având colaborări OEM cu braduri mari 
de masini de stantat cum ar fi Trumpf etc.  
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Maşina semi-automată de ascuţit scule PNB-2E este utilizată pentru ascuţirea sculelor de 
ştantat tip TRUMPF (pentru maşini Trumpf şi compatibile) şi sculelor pentru maşini de 
ştantat cu turelă Thick Turret (Amada, Finn Power, LVD, Durma etc).   

 

 

Avantaje maşină PNB-2E : 

- Ascuţirea poate fi făcută imediat de către operatorul maşinii, imediat ce uzura este 
observată (se evită astfel uzura progresivă dată de ascuţirea discontinuă) 

- Ascuţirea în modul automatic  elimină influenţa factorului uman în calitatea ascuţirii  
- Maşina are un sistem de răcire eficient ce elimină posibilitatea de-tratării sculelor.  
- Calitate înaltă a suprafetelor rectificate  
- Utilizarea discurilor abrasive CBN cu durata lungă de viaţă şi care nu necesită aliniere 
- Suprafată necesară mica  
- Costuri minime de operare  

 

Caracteristici tehnice:  

 

Parametru Valoare 
Lungime  470 mm 
Lăţime  450 mm 
Inălţime 840 mm 
Greutate 110 Kg 
Tensiunea nominală 400/230 V 
Frecventa nominală 50 Hz 
Curent nominal  Max. 2.2 A 
Grad de protecţie Min. IP 54 
Turatie ax 4200 rot/min 
Increment avans scală 0.01 mm 
Diametru maxim matriţă 125 mm 
Lungime maximă poanson 118 mm 

 

Beneficiile ascuţirii la timp:  

- Prelungire durată de viaţă a sculelor – reducere cost cu sculele 
- Bavura mai redusă – reducere cost cu debavurarea ulterioară  
- Calitate mai bună a pieselor rezultate  
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Noţiuni de ascuţire corectă a sculelor de ştantat 

 

 

Folosirea în continuare a sculelor de ştantat după ce muchia tăietoare începe să 

dezvolte o rază duce la o uzură progresiv accelerată scurtând semnificativ  duratei de viaţă 

a poansoanelor / matriţelor. Recomandarea este ca ascuţirea să se facă mai des dar cu 

adaosuri de ascuţire mai mici . In general  se recomandă ascuţirea atunci când raza 

depaşeste 0.1 mm (simpla atingere a muchiei poansonului poate indica lipsa „muchiei 

ascuţite”).    

Ilustrarea consecinţelor ascuţirii neregulate cu adaosuri mari este dată de următorul 

exemplu. Dacă la un poanson dupa 80.000 de lovituri efectuate fără ascuţire există o uzură 

foarte mare caracterizată de o rază  de 1.0 mm pe muchiile tăietoare, atunci pentru a 

reface muchia poansonului  trebuie ascuţit 1 mm din poanson. Daca acelaşi poanson ar fi 

fost ascuţit la aproximativ  40.000 lovituri (când raza era aproximativ 0.25 mm), a doua 

oară la 80.000 lovituri (tot cu 0.25), a treia oară la 120.000 lovituri (0.25) si apoi la 160.000 

lovituri (0.25) atunci pentru 1 milimetru eliminat din poanson numărul de lovituri 

executate este aproximativ dublu.  

Uzura progresivă în cazul ascuţirii regulate şi iregulate este cel mai bine ilustrată în fig. 1.  
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Fig.1 : Evoluţia uzurii funcţie de ascuţire 

 

Cei 3 factori care trebuie urmăriţi pentru a stabili trimiterea poansonului/matriţei la ascuţit :  

 

- Monitorizaţi muchia tăietoare a sculei (fig. 2)  

- Monitorizaţi calitatea găurilor ştantate (apariţie bavură etc) (fig 3)  

- Monitorizati zgomotul emis de poason la ştanţare – dupa apariţia uzurii sculele emit 
un zgomot specific, uşor de recunoscut de operatorii cu experienţă.    

 

Fig. 2 - Dacă raza muchiei este 0.1 mm sau mai mare ascuţiti scula. 

 

 

Fig 3:  Monitorizaţi calitatea găurilor executate 
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Un film despre masina PNB-2E poate fi vizualizat scanând următorul QR code :  

 


