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rewolucyjne sPoiwo 
nowej generacji, 

które wProwadza 
Przełom w świecie 

szlifowania Precyzyjnego.

ta rewolucyjna platforma spoiw dzięki unikalnej kompozycji 
chemicznej  zapewnia całkowicie nową jakość połączenia 
pomiędzy spoiwem i ziarnem ściernym, w konsekwencji 
poprawiając wszechstronność produktu ściernego  
w szerokim zakresie zastosowań szlifowania precyzyjnego

rewolucyjna technologia sPoiwa

w wyniku prac nad szeroko zakrojonym programem 
badań i rozwoju w obszarze technologii wyrobów 

ściernych, powstało Vitrium 3, nowa, chroniona 
patentem technologia spoiw.



 

• ultra dokładnośĆ Promienia

• wydłuzona ŻywotnośĆ ściernicy

• zwiększona wydajnośĆ

• zredukowana częstotliowśĆ i koszty 
    obciĄgania 

• lePsze czas cyklu i Pocesu 

• znaczĄca redukcja PrzyPaleŃ

• niŻsze naPręŻenia resztkowe

• zwiększone efektywnośĆ i PrędkośĆ cięcia

• lePszy PrzePływ chłodziwa co redukuje 
    nagrzewanie oraz zmniejszone zaPychanie   

    struktury ściernicy dzięki łatwiejszemu  
    usuwaniu wiórów  

• łatwiejsze usuwanie wiórów 

Precyzyjniejsze Profile: redukcja kosztów

chłodne cęcięcie: PoPrawa jakości elementu orabianego

• Praca z wyŻszymi Prędkościami i naciskami

• zwiększenie wydajności istniejĄcego Parku 
    maszynowego

• zoPtymalizowana wydajnośĆ maszyn

wysokie Prędkości robocze: wzrost wydajności Procesu i Produktywności

PoPrawa zaleŻności koszt / wydajnośĆ

właściwości i korzyści

dostęPne ziarna

NAJLEPSZY

NORTON QUANTUM & ZIARNA 
CERAMICZNE 

chroniona patentem technologia ziaren 
ceramicznych zapewnia osiągnięcie 

wysokich wydajności w procesach 
szlifowania precyzyjnego.

LEPSZY

KONWENCJONALNE ZIARNA 
ELEKTROKORUNDOW 

wysokowydajne mieszanki elektrokorundów 
pierwszej generacji dostosowane do 

najczęstszych zastosowań i materiałów.

Poprawa wydajności z Vitrium3 ma miejsce dla wszystkich wyrobów z ziaren 
ściernych tlenku glinu od ceramicznych drugiej generacji Quantum do 
konwencjonalnych, pozwala na optymalizację procesów szlifowania.



Precyzyjne Profile
Vitrium3 zapewnia znacznie lepsze 
właściwości adhezyjne spoiwa do ziarna 
ściernego niż jakiekolwiek inne spoiwo, 
znacznie wydłużając czas zachowania 
profilu i ostrych krawędzi podczas procesu. 
zmniejsza to czasy profilowania, zużycie 
obciągaczy i wymagania dot. ich wymiany.

Vitrium3 znacząco zmniejsza koszty 
szlifowania na element obrabiany.

2

wysokie Prędkości robocze
spoiwo norton Vitrium3 zapewnia 
wysoką wytrzymałość ściernicy.  
Pozwala to na zastosowanie lżejszej 
konstrukcji i zwiększenie prędkości 
roboczych. maszyna może pracować 
z większymi posuwami, prędkościami 
i naciskami, znacznie zwiększając 
produkcję na istniejących urządzeniach.

Vitrium3 maksymalizuje przydatność 
maszyny do poprawy Twojego procesu  
i jego przepustowości.

chłodne cięcie

3

lepsza siła wiązania pozwala na zmniejszenie 
ilości spoiwa na ziarno przez co eksponuje większą 
powierzchnię ziarna. dzięki temu ściernica szlifuje 
swobodnie, poprawiając szybkości cięcia. zmniejszona 
interakcja pomiędzy spoiwem a materiałem 
obrabianym także minimalizuje generowanie ciepła, 
redukując przypalenia, zużycie mocy i zmniejszając 
siły odziaływujące na element obrabiany. cieńsze 
mostki spoiwa pomiędzy ziarnami ściernymi 
umożliwiają lepszy przepływ płynu chłodzącego  
i odprowadzenie wiórów co skutkuje chłodniejszym 
cięciem oraz poprawą jakości części szlifowanych.

Zastosuj Vitrium3 w celu polepszenia jakości  
i powtarzalności wyrobu szlifowanego.

1

rewolucyjne sPoiwo, które obniŻy twoje  
koszty Procesu na 3 sPosoby

standardowe sPoiwo
interakcja sPoiwo-
element obrabiany

sPoiwo Vitrium3

interakcja sPoiwo-
element obrabiany

ściernica 
Vitrium3standardowa 

ściernica

PrędkośĆ 
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diamentowaniu Przed 
szlifowaniem

standardowa 
ściernica

Po 5 cyklach szlifowania

ściernica Vitrium3

kontynuacja 
szlifowania

zatrzymanie 
maszyny



Po pięciu następujących po sobie cyklach (bez diamentowania) 
promień profilu lub krawędź “narożnika” ściernicy ze standardowym 
spoiwem jest znacząco bardziej zużyty od tej z Vitrium3.
dla danej prędkości usuwania materiału (MRR), Vitrium3 utrzymuje 
profil czoła ściernicy lepiej niż istniejące spoiwo VX a nawet 
tradycyjnie lepiej utrzymujące profil VBE.

wytrzymałość produktu i moduł elastyczności są powiązane z ilością 
spoiwa użytego w ściernicy. wytrzymałość ściernicy wzrasta wraz z 
ze wzrostem modułu elastyczności. norton Vitrium3 zawsze wykazuje 
wyższą wytrzymałość od wszystkich innych spoiw. Przy tej samej 
twardości, norton Vitrium3 jest bardziej odporne niż jakikolwiek 
porównywalny produkt. 

To umożliwia stosowanie wyższych nacisków przy wyższych 
prędkościach roboczych.

test 2: 
utrzymanie Profilu Po 5 cyklach

test 3: 
wytrzymałośĆ ściernicy

wykres przedstawia wzrost zapotrzebowania na moc w funkcji 
szybkości usuwania materiału (mrr).

przy wartości mrr = 200, Vitrium3 wymaga 15% mniej mocy do 
usunięcia tej same ilości materiału. to oznacza mniejszą ilość 
generowanego ciepła na elemencie obrabianym, powodując  
mniej przypaleń. 

Przy wartości poboru mocy = 3, Vitrium3 usuwa 20% więcej 
materiału niż standardowe spoiwo, przy tej samej mocy, redukując 
ilość generowanego ciepła na elemencie obrabianym.

test 1: 
redukcja PrzyPaleŃ i zaPotrzebowania na moc

Użyj kody QR by zobaczyć wideo z demonstracją produktu 
lub zajrzyj na 
www.saint-gobain-abrasives.com
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LEGENDA:
Norton VX

Norton Vitrium3

Norton VBE

 VITRIUM3 

promień 1 MM

VBE BOND 
promień 1.5 MM

VX BOND 
promień 2.3 MM

Moduł elastyczności (wartość względna)
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LEGENDA:  Spoiwo

Norton Vitrium3

Standard

Miękki Twardy
Twardość ściernicy

'20% 
mocniejszy

MRR teorico (mm3/mm/s)
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LEGENDA:
Norton VX

Norton Vitrium3

Norton VBE

CONSUMO RAGGIO 
MOLA CON LEGANTE 

VITRIUM3: 1 MM

CONSUMO RAGGIO 
MOLA CON LEGANTE 

VBE: 1.5 MM

CONSUMO RAGGIO 
MOLA CON LEGANTE 

VX: 2.3 MM

Moduł elastyczności (wartość względna)
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LEGENDA:  Spoiwo

Norton Vitrium3

Standard

Miękki Twardy
Twardość ściernicy

'20% 
mocniejszy

MRR (wartość)
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LEGENDA: spoiwo

Norton Vitrium3

Tradycyjne
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20% WIECEJ 
USUNIĘTEGO 
MATERIAŁU

15% MNIEJ 
POTRZEBNEJ

 MOCY
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LEGENDA: spoiwo

Norton Vitrium3

Tradycyjne
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charakterysytka 
zastosowania
• duże powierzchnie kontaktu
•  niskie siły szlifowania na ziarno  

i jednostkę spoiwa
•  trudny dostęp do chłodziwa
•  ryzyko deformacji elementu 

obrabianego podczas jakość 
skrawania nie jest wystarczająca.

o

szlifowanie 
otworów

szlifowanie 
obwodowe 
(zewn.)

Ściernica ze spoiwem Vitrium3:
rozmiar:  200x200x93
kształt:  02
ziarno:  norton Quantum
specifikacja:  3nQ70g10Vs3P
Ściernica konkurencyjna:
specyfikacja:  xx80h6Vxx
Element: 
materiał:  stal 60hrc 
średnica elementu: 432mm 
szerokość: 180mm
Cykl:
naddatek na grubośc: 1.5mm 
Prędkość ściernicy: 50 m/s

wyniki
 
Prędkość posuwu  
zwiększona o:

czas cyklu  
zwiększony o:

całkowity c197: -15%

+30%

-20%

zastosowania w szlifowaniu Precyzyjnym

Ściernice o mniejszej twardości  
uzyskują wyższy współczynnik G  
przy jednoczesnym zmniejszeniu 
naprężeń w elemencie obrabianym.

Maszyna:  cincinnati Viking
Ściernica ze spoiwem Vitrium3:
rozmiar:  406x75x203.2
kształt: 02
ziarno:  norton Quantum
specyfikacja:  5nQP80nVs3
Ściernica ze standardowym spoiwem: 
ziarno:  norton Quantum
specyfikacja: 5nQP80nVQn
Element obrabiany: 
materiał:  stal miękka 35hrc 
Cykl zgrubny 1:  
Posuw wgłębny: 20mm/min  
naddatek: 0,12mm
Cykl zgrubny 2:  
Posuw wgłębny: 12mm/min   
naddatek:  0,25mm
Cykl wykańczający:  
Posuw wgłębny: 5mm/min   
naddatek:  0,15mm

Posuw wgłębny 
zwiększony o: 

czas cyku  
zmniejszony o:

całkowity koszt na 1 
element zmniejszony o: 

wyniki

-15%

+50%

-15%

Przy tej samej twardości i objętości 
spoiwa, spoiwo Vitrium3 pozwala 
skrócić czas procesu, przy 
ograniczonym ryzyku powstania 
przypaleń na elemencie obrabianym.

o

analiza Przykładów
duŻy PierścieŃ stoŻkowy

analiza Przykładów
szlifowanie bezkłowe 
wgłębne, wałek

• łożyska (cylindryczne) 
 • bieżnie wewnętrzne, otwory

• koła zębate  
 • otwory 
• komponenty hydrauliczne  
 • dystrybucja cieczy 
 • łączenia rur

zalety Vitrium3  
w szlifowaniu otworów
•  zmniejszone ryzyko deformacji 

elementu (owalność) dla cienkich 
pierścieni

•  doskonała dyfuzja chłodziwa 
poprzez ściernice w celu polepszenia 
chłodzenia i redukcji przypaleń na 
elemencie obrabianym

•  zdolność łatwego skrawania  
i polepszona szybkość cięcia

•  krótsze cykle szlifowania  
z ograniczoną siłą na elemencie 
obrabianym

• dłuższa żywotność ściernicy

 rynki

charakterystyka 
zastosowania
• mała powierzchnia styku 
•  duże siły szlifowania na ziarno  

i jednostkę spoiwa. 
•  generalnie brak problemów  

z dostępem chłodziwa

zalety Vitrium3  
w szlifowaniu 
obwodowym
•  lepsze trzymanie profilu
•  zdolność do zwiększenia prędkości 

roboczych ściernicy w celu 
zwiększenia przepustowości

•  zwiększona łatwość skrawania bez 
zmniejszania prędkości roboczej

•  krótszy czas cyklu przy 
ograniczonym ryzyku przypaleń, 
polepszenie jakości wyrobu

 •  mniejsze naciski na element, 
zwłaszcza na długie komponenty 
(sztabki cylindryczne/rurki)

• łożyska (cylindryczne) 
 • bezkłowe, bieżnia zewnętrzna
•   komponenty dla rynku 

samochodowego 
• wały rozrządu/korbowe/
skrzyni biegów

• inżynieria ogólna 
 •   sztabki cylindryczne/rurki 

(obr. bezkłowa)

 rynki

Powierzchnia kontaktu pomiędzy 
ściernicą a elementem obrabianym

ściernica

legenda

element obrabiany

możliwości obrotu

Powierzchnia kontaktu pomiędzy 
ściernicą a elementem obrabianym

ściernica

legenda

element obrabiany

możliwości obrotu



szlifowanie 
Płaszczyzn

Przy twardości o stopień mniejszej, 
Vitrium3 wykazuje to samo MRR jak 
ściernica ze standardowym spoiwem, 
redukując jednocześnie ryzyko przypaleń  
i utrzymując stałą produktywność.

Maszyna:  blanchard

Ściernica ze spoiwem Vitrium3:
rozmiar:  203x50x150
kształt:     02
ziarno:  norton Quantum
specyfikacja:  3nQ30fVs3
Ściernica ze spoiwem standardowym: 
ziarno:  norton Quantum
specyfikacja:: 3nQ30gVQn
Element:
materiał:  1020 płyta stalowa

wyniki

Maszyna:  gleason-Pfauter P1200g
Ściernica ze spoiwem Vitrium3:
rozmiar: 400x45x127 32m/s
kształt:  02
ziarno:  norton tg
specyfikacja:  3tgP60g10Vs3P
Ściernica ze spoiwem standardowym: 
ziarno:  norton  tg
specyfikacja:  3tgP60g10VXP
Element:
materiał:  steel 60hrc
średnica:  200mm, szerokość 450mm
  50 zębów, moduł  4

kompensacja obciągania  
na 1 element:

czas cyklu:

wyniki
-40%

-13%

o

o

o

nieruchome 
lub

Lepsze trzymanie kształtu  Vitrium3 skutkuje znaczącym zmniejszeniem 
częstotliwości obciągania i krótszym czasem cyklu.

Maszyna:  kapp kX300P
Ściernica ze spoiwem Vitrium3:
rozmiar:  320x125x115 63m/s
kształt:  02
ziarno:  norton Quantum
specyfikacja:  nQ80hVs3
Ściernica ze spoiwem standardowym: 
ziarno:  norton Quantum
specyfikacja:  nQ80hVQn
Element: 
materiał:  steel 58-62hrc 
średnica:  210mm, szerokość 25mm
 86 zębów, moduł 2.5

ilość przejść  
w cyklu: 

elementów pomiędzy 
diamentowaniami:

czas cyklu  
zredukowany o:

wyniki

-16%

Zredukowana  
z 3 do2

zwiększone  
z 25 do 45

analiza Przykładów
szlifowanie kół zębatych - 
metoda obwiedniowa

analiza Przykładów
szlifowanie Płaszczyzn - 
segmenty

analiza Przykładów
szlifowanie kół zębatych - 
kształtowe

•   Przemysł lotniczy 
(szlifowanie wgłębne  
oraz zwykłe szlifowanie 
płaszczyzn)

 •   blaty, lemiesze, 
brzeszczoty, ngV

• koła zębate 
 •   wszystkie moduły w tym 

fazy
• łożyska (liniowo)
 •  traki, podstawy, część 

górna
• inżynieria ogólna
 •   Powierzchnie płaskie  

z profilem
• narzędziownie
• mro

zalety Vitrium3  
w szlifowaniu Płaszczyzn
• lepsze utrzymanie profilu
• zredukowane diamentowanie
• dłuższa żywotność ściernicy
•  wyższa prędkość robocza w celu 

zwiększenia produktywności
•  możliwość szybszego i głębszego 

szlifowania
•  chłodne skrawanie (znacząco 

obniżone ryzyko przypaleń)

charakterysytka 
zastosowania
•  średni rozmiar powierzchni 

kontaktu
•  średnia siła szlifowania na 

ziarno i jednostkę spoiwa
•  duża różnorodność zastosowań: 

wrzeciono horyzontalne 
(ściernice) oraz wrzeciono 
wertykalne (cylindry, segmenty, 
garnki, ściernice rowland)

 rynki

Powierzchnia kontaktu pomiędzy 
ściernicą a elementem obrabianym

ściernica

legenda

element obrabiany

możliwości obrotu

Przy tych samych parametrach i twardości 
o stopień mniejszej, Vitrium3 szlifuje bez 
przypaleń powierzchni



norton jest zarejestrowanym znakiem towarowym i Vitrium3 jest znakiem towarowym 
firmy saint-gobain abrasives.
form #2470

www.norton.eu
SAINT-GOBAIN HPM Polska SP. Z O.O.
ul. Toruńska 239/241,
62-600 Koło Poland

Tel:  +48 63 26 17 100
Fax: +48 63 27 20 401

korzyści dla środowiska
brak chemicznych Poroforów
Porofory stosowane do wytwarzania wielu produktów o wysokiej porowatości są szkodliwe 
dla środowiska. ścienice Vitrium3 nie wymagają żadnego sztucznego induktora porów 
(chemikalia) w celu osiągnięcia wysokiego poziomu przepuszczalności, w przeciwieństwie 
do innych porowatych technologii wytwarzania ściernic ceramicznych. wybierając 
technologię Vitrium3 dla operacji szlifowania, można przyczynić się do ochrony 
środowiska naturalnego. Ponadto Vitrium3 eliminuje kosztowne odnowienia  
procesów związanych z wykorzystaniem niektórych chemikaliów.

redukcja emisji dwutlenku węgla
zwiększ wydajność istniejących maszyn. Pracuj z większymi szybkościami 
posuwu, prędkościami i naciskami, znacznie zwiększając produkcję przy 
wykorzystaniu istniejącego sprzętu. Ponadto norton Vitrium3 został 
wyprodukowany przy użyciu niskiej temperatury wypalania, co skutkuje 
zmniejszeniem zużycia energii i zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla.

VITRIUM 3

krawędź skrawająca, technologia ziarna ceramicznego 
wysokiej wydajności. zwielokrotnia wydajność 
skrawania w celu maksymalizacji wydajności i dla 
niezrównanej precyzji operacji.

unikalna kompozycja chemiczna spoiwa umożliwia pracę  
z wyższymi prędkościami, polepszone trzymanie profilu  
oraz mniejsze ryzyko powstawania przypaleń.

wysoce precyzyjne obciągacze 
diamentowe dużej wydajności.

Przełom w świecie szlifowania Precyzyjnego

wysoko 
wydajna 

technologia 
szlifowania 


