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SI£A WIEDZY I DOŒWIADCZEÑ NEWEN   
W PO£¥CZENIU Z NUMERYCZNYM STEROWANIEM.... 



NEWEN® i fachowcy od naprawy silników
75 lat wspólnych doœwiadczeñ w d³ugiej historii regeneracji silników

NEWEN® - Kim oni s¹?

Rezultat?    FIXED-TURNING®

FIXED-TURNING® i numeryczna kontrola obróbki

FIXED-TURNING®World Patents: 6,086293; 6,382883B1; 6,382,884B1...

Dziêki ich zmys³owi technicznemu i w³asnemu „know-how”, przez ca³e dekady regeneruj¹cy silniki byli cenionymi  partnerami 
OEM-ów.

Do roku 1970 regeneruj¹cy silniki dziêki swemu „know-how”, nowym materia³om i du¿ej dawce profesjonalizmu udoskonalili 
silniki. Ujmuj¹c to w paru s³owach, regeneruj¹cy silniki znaleŸli rozwi¹zanie problemów technicznych, z jakimi siê zetknêli.

Od lat osiemdziesi¹tych kryzys naftowy, wprowadzanie nowych technologii, ochrona œrodowiska oraz wiele innych czynników 
dog³êbnie odmieni³o œwiat motoryzacji.

Rozwój technik produkcyjnych pozwoli³ na spopularyzowanie i rozprzestrzenienie nowych technologii i nowych silników. Era 
sterowania numerycznego przewróci³a do góry nogami biura in¿ynierów projektantów, jak równie¿ zrewolucjonizowa³a 
technologiê i metody produkcji itp...

Jednostki miar u¿ywane podczas kontroli dok³adnoœci przekszta³ci³y siê z tysiêcznych milimetra do setnych mikrona. 

Przyrz¹dy pomiarowe z suwmiarek mechanicznych przeobrazi³y siê w elektroniczne centra pomiarowe o rozdzielczoœci 
setnych mikrona.

G³owica silnikowa, gniazda zaworowe, prowadnice zaworowe sta³y siê kluczowymi komponentami silnika, a ich dok³adnoœæ 
okreœla siê w mikronach. Podobnie znaczenie s³owa „osiowoœæ” nabra³o szczególnego znaczenia, gdy mówimy o pojêciach 
takich jak przeœwit, podwójny przeœwit, ko³owoœæ, liniowoœæ, Ra, Rz itp...

NEWEN®, producent sprzêtu do obróbki gniazd zaworowych, przez dziesiêciolecia by³ konfrontowany z coraz nowszymi 
wymogami departamentów OEM i R&D.

NEWEN® zosta³ wybrany, by przywróciæ regeneruj¹cym silniki rangê aktywnego partnera OEM-ów. Jest to mo¿liwe poprzez 
zaopatrywanie ich w œrodki, które pozwol¹ im dopasowaæ siê do technicznych wyczynów OEM-ów, ale tak¿e przez 
przywrócenie im zdolnoœci od poprawy osi¹gów naprawianych silników. Takie dzia³ania po raz kolejny przetestuj¹ ich 
profesjonalizm.

NEWEN® FIXED-TURNING® narodzi³ siê pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych. Jest rezultatem rozwoju opatentowanej, 
zaawansowanej mechaniki sterowanej przez wyj¹tkowy numeryczny system, zaprojektowany specjalnie do tego celu.

NEWEN® FIXED-TURNING® przywraca g³os naprawiaj¹cym silniki i podaje im pomocn¹ d³oñ w sprostaniu OEM-om i 
nowym technologiom.

Od dzisiaj ka¿dy, kto regeneruje silniki, mówi¹c o swojej pracy mo¿e pos³ugiwaæ siê mikronami, zachowuj¹c tym samym 
surowe normy najbardziej zaawansowanych OEM-ów.

NEWEN® ze swoim FIXED-TURNING® przywraca prawo do rozwijania dzia³alnoœci w obszarze ca³ego rynku, prawo do 
profesjonalizmu.

NEWEN®  75 lat rodzinnej tradycji.

NEWEN® sukces ca³ej motoryzacji.

Dziêki doœwiadczeniu trzech pokoleñ w obróbce gniazd zaworowych, NEWEN® posiad³ unikaln¹ wiedzê w tej szczególnej 
dziedzinie. W gruncie rzeczy obróbka gniazd zaworowych by³a jedyn¹ rzecz¹, na której koncentrowa³ siê NEWEN. Jego 
„know-how” jest niedoœcignione dla innych firm w tym przemyœle.

Przez ostatnie 17 lat ca³y zespó³ in¿ynierów i specjalistów w dziedzinie g³owic silnikowych poœwiêca³ swój czas i œrodki, aby 
rozwijaæ nowe metody obróbki, które mog³yby wyprzeæ tradycyjne sposoby frezowania gniazd i wyeliminowaæ problemy 
zwi¹zane z p³ytkami profilowanymi.

 



Czym jest FIXED-TURNING®?

Dlaczego FIXED-TURNING®?

Nieugiêta precyzja

Prze³om technologiczny chroniony mnóstwem miêdzynarodowych patentów ...
... wyj¹tkowa okazja!

Prze³omowa technologia poszukiwana przez OEM-y z ca³ego œwiata ...
... ostateczne potwierdzenie! 

FIXED-TURNING® i numeryczna kontrola obróbki

FIXED-TURNING® jest obróbk¹ gniazd zaworowych  i/lub wszystkich innych ko³owych kszta³tów przy pomocy interpolacji osi. 
FIXED-TURNING® to tak¿e unikalna, zadziwiaj¹ca kinematyka. To bezprzek³adniowy, bezluzowy mechanizm w ca³oœci 
wstêpnie obci¹¿ony, zdolny obrobiæ w obu kierunkach najbardziej z³o¿one kszta³ty zbudowane z linii prostych,  linii wklês³ych i 
wypuk³ych oraz ³uków, zapewniaj¹c nadzwyczajn¹ jakoœæ geometrii. 

Nowe silniki, mniejsze tolerancje, nowe materia³y gniazd zaworowych, nowe regulacje prawne, surowsza kontrola 
zanieczyszczeñ, rosn¹ca potrzeba optymalizacji spalania i mocy silnika, ekonomiczna potrzeba redukcji zu¿ycia paliwa, 
lawinowo rosn¹cy koszt robocizny. Wszystko to w znacz¹cy sposób przyczynia siê do koniecznoœci wprowadzania nowych, 
radykalnych rozwi¹zañ i powoduje, ¿e stare, utrwalone metody obróbki g³owic silnikowych musz¹ byæ zrewolucjonizowane.

W ci¹gu ostatnich dwóch dekad specyfikacje OEM-ów rozwinê³y siê w nadzwyczajny sposób, tolerancje siê zacieœni³y, co 
spowodowa³o, ¿e nawet profesjonalni producenci silników czy firmy regeneruj¹ce, bêd¹c s³abo wyposa¿one w odpowiedni 
sprzêt i niedostosowane do technologii OEM-ów, zaczê³y traciæ swoj¹ czêœæ rynku nie mog¹c sprostaæ technicznym wymogom 
postawionym przez du¿ych producentów z ca³ego œwiata. 

Regeneruj¹cy silniki œwiadcz¹ us³ugi swoim klientom. Taka dzia³alnoœæ mo¿e mieæ miejsce tylko pod warunkiem, ¿e spe³niaj¹ 
techniczne wymagania koñcowego u¿ytkownika oraz s¹ ekonomicznie uzasadnione. Dzisiaj firmy regeneruj¹ce silniki musz¹ 
odzyskaæ swój udzia³ w rynku. FIXED-TURNING® jest narzêdziem, które im w tym pomaga.

„Dosyæ dobre” ju¿ nie istnieje! Komputery, oprogramowanie, sterowane posuwy, precyzyjne podzespo³y oraz niezliczona iloœæ 
innych technologicznych osi¹gniêæ sprawiaj¹, ¿e „wczorajsze” metody nie s¹ ju¿ d³u¿ej akceptowane. 

WyobraŸmy sobie system tak prosty i tak solidny, ¿e naturalne przeszkody takie jak zró¿nicowanie stopnia twardoœci gniazd 
zaworowych (miêkkie lub twarde), wymagania dotycz¹ce kszta³tów i profili ... nie maj¹ ju¿ znaczenia. Na tym w³aœnie polega 
FIXED-TURNING®!

Kilkanaœcie miêdzynarodowych patentów (6,086,293; 6,382,883B1; 6,382,884B1...) oraz inne, których zatwierdzanie jest w 
toku, chroni¹ tê unikaln¹ technologiê. FIXED-TURNING® nie jest now¹ maszyn¹, to nie zaktualizowany osprzêt. To prze³om 
technologiczny zastêpuj¹cy wspó³czesne rozwi¹zania, który pozwala zwyk³ym konstruktorom silników i regeneruj¹cym je 
odtworzyæ najbardziej z³o¿one geometrie stworzone przez OEM-y i/lub zaprojektowaæ i stworzyæ jeszcze bardziej optymalne 
kszta³ty, których oczekuj¹ i wymagaj¹ ich klienci.

Wiêcej ni¿ precyzja, wiêcej ni¿ ³atwoœæ obs³ugi i zwiêkszona produktywnoœæ,  FIXED-TURNING®
zastêpuje tysi¹ce p³ytek profilowanych, wszystko to raz na zawsze umieszczone w jednej dostêpnej maszynie.

Procesy produkcyjne zosta³y zrewolucjonizowane przez komputery, oprogramowanie i inne nowe technologie. Bardziej ni¿ 
kiedykolwiek wczeœniej postêpuj¹ca rewolucja przemys³owa zmusza mniejsze zak³ady przemys³owe do dotrzymania jej kroku.

OEM-y stale wprowadzaj¹ nowe materia³y, optymalizuj¹ projekty komplikuj¹c je, pomna¿aj¹ modele g³owic samochodowych i 
ich kszta³ty w tempie wczeœniej nienotowanym, zacieœniaj¹c jednoczeœnie specyfikacje dotycz¹ce ich obróbki. Nowe projekty 
s¹ dla OEM-ów nowymi wyzwaniami produkcyjnymi. Wiele z nich uwa¿a, ¿e wytaczanie jest jedyn¹ akceptowan¹ metod¹ 
obróbki, która mo¿e sprostaæ ich nowym i przysz³ym specyfikacjom. Obróbka FIXED-TURNING® przez interpolacjê osi jest 
najbardziej zaawansowan¹ form¹ wytaczania. FIXED-TURNING® potrafi sprostaæ ka¿dej specyfikacji OEM, a nawet je 
przewy¿sza.

FIXED-TURNING®World Patents: 6,086293; 6,382883B1; 6,382,884B1...

 



Najszerszy wachlarz jednopunktowych narzêdzi do obróbki gniazd
zaworowych i prowadnic o rozpiêtoœci 13 – 200mm, a nawet wiêcej.

Potwierdzona technologia z czyst¹ list¹ zarzutów...
...opinie na nasz temat z ca³ego œwiata

FIXED-TURNING® i numeryczna kontrola obróbki

Z FIXED-TURNING®  firmy NEWEN OEM-y zyskuj¹ elastycznoœæ produkcyjn¹, obni¿aj¹ koszty osprzêtu, poprawiaj¹ 
geometriê, s¹ w stanie tworzyæ kszta³ty niemo¿liwe do osi¹gniêcia innymi sposobami.

Dziêki tym w³aœciwoœciom FIXED-TURNING®  staje siê kopalni¹ mo¿liwoœci dla buduj¹cych silniki i regeneruj¹cych je, 
wype³niaj¹c lukê miêdzy œwiatem produkcyjnym a przemys³em pozafabrycznym. Ta najwy¿sza technologia przywraca im 
miejsce w przemyœle i pozwala walczyæ o rynek z OEM-ami.

Oferta NEWEN FIXED-TURNING®  zawiera takie produkty, jak: CONTOUR-BB™, CONTOUR™, EPOC™, EPOC-XL™, NC6-
RCC,™ NC6-RR™ jak równie¿ wrzeciona dla linii produkcyjnych, centra obróbcze o wysokiej prêdkoœci i sto³y obrotowe..
 NEWEN FIXED-TURNING® posiada najpe³niejsz¹ ofertê maszyn dedykowanych do precyzyjnej obróbki gniazd zaworowych. 
W zakresie œrednic od 13 do ponad 200mm system gwarantuje ko³owoœæ mieszcz¹c¹ siê w trzech mikronach.

Nasza technologia z wyró¿nieniem zda³a egzamin na setkach maszyn, które po ca³ym œwiecie s³u¿¹ przeró¿nym 
przedsiêbiorstwom taki, jak jednoosobowe warsztaty, ma³e i œrednie zak³ady motoryzacyjne, firmy zajmuj¹ce siê regeneracj¹, 
pojedynczy dostawcy pracuj¹cy na rzecz OEM-ów, a tak¿e przedsiêbiorstwa sportów motorowych, fabryki itp. Solidnoœæ, która 
nie ma sobie równych, niezrównana precyzja i zadziwiaj¹ca wszechstronnoœæ.

BMW, Renault, Fors, Cummins, Waukesha-Dresser, PSA Peugeot Citroen, Teledyne Continental Motors, Textron Lycoming, 
S&S cycle, Mecachrome, Air Flow Research, Sisu Siesel, Komatsu, Guascor, Volvo, Deutz, MTU, Hendrick Motorsport, Dale 
Earnhardt Inc, BAE, Warren Johnson Enterprises, Ernie Elliott Racing, Arrington Engines, Robert Yates Racing, Penske 
Jasper, Yamato Engines, Bill Davis Racing, TRD, Roush & Yates, Satriano Competiticion, Harrop Engineering, Paul Morris 
Motorsport ... nie zapominamy tak¿e o ogromnej liczbie ma³ych zak³adów, które podobnie jak du¿e, widoczne firmy 
zdecydowa³y siê na to, co najdoskonalsze i przewartoœciowa³y prowadzenie swojej dzia³alnoœci, ka¿dy w swoim zak¹tku 
œwiata.

MECACHROME jako firma zatrudniaj¹ca  w Europie i Ameryce Pó³nocnej  1900 osób, jest postrzegana jako jeden z liderów 
wysokoprecyzyjnej produkcji czêœci. MECACHROME posiada 350 maszyn CNC i jest powa¿nym partnerem dla takich firm 
reprezentuj¹cych przemys³ lotnuczy, jak ROLLS ROYCE, SNECMA, BOEING i AIRBUS  czy przedsiêbiorstw motoryzacyjnych, 
na przyk³ad PORSCHE, AMG, RENAULT TRUCK, PEUGEOT PSA .

MECACHROME jest w szczególny sposób zaanga¿owany w sporty motorowe poprzez produkcjê czêœci dla zespo³ów formu³y 
1, niektórych producentów silników NASCAR oraz zespo³ów rajdowych. MECACHROME równie¿ projektuje i produkuje swoje 
w³asne silniki i dostarcza jednostki 600KM V8 do 52 samochodów startuj¹cych w azjatyckiej edycji GP2 i g³ównych wyœcigach 
GP2.

W swoim d¹¿eniu do podnoszenia wydajnoœci i niezawodnoœci silników, które obserwujemy w formule 1, lub w produkcji 
przemys³owych jednostek napêdowych diesela, projektanci silników ekstremalnie zacieœniaj¹ wartoœci dotycz¹ce ko³owoœci 
gniazd zaworowych i tolerancji ich przemieszczania wzglêdem prowadnicy. Aby sprostaæ ich wymaganiom, MECACHROME 
przeanalizowa³ ró¿ne mo¿liwoœci, rozwa¿aj¹c tak¿e u¿ycie narzêdzi profilowanych i w koñcu wybra³ maszyny NEWEN, 
zaprojektowane specjalnie do obróbki gniazd zaworowych. Wyj¹tkowy proces  FIXED-TURNING® , technologia, jakoœæ 
wykonania maszyn i bezcenna wiedza pracowników NEWEN stawia tê firmê na pierwszej miejscu w swojej dziedzinie.

Przy ko³owoœci gniazda zaworowego, która kszta³tuje siê w granicach 1 mikrona i przemieszczania wzglêdem prowadnicy 
mniejszego ni¿ 10 mikronów, poziom naprê¿eñ wywieranych na zawór jest bliski zeru, a szczelnoœæ gniazda i poziom jego 
¿ywotnoœci nie ma sobie równych.

Eric Mecignam
MECACHROME 
Tours, FRANCJA

FIXED-TURNING®World Patents: 6,086293; 6,382883B1; 6,382,884B1...

 



FIXED-TURNING®

Technologia, która zaspokoi Twoje potrzeby

przez ca³e zawodowe ¿ycie...

wejdŸ na

www.newen.com
aby obejrzeæ video, broszury...

    

  

Bezmiar dobrych doœwiadczeñ z ka¿d¹ maszyn¹!

FIXED-TURNING® i numeryczna kontrola obróbki

Wspania³e pomys³y stwarzaj¹ wielkie mo¿liwoœci, 
ale w³aœciwe ich zastosowanie jest tym, 

co przekszta³ca wielkie mo¿liwoœci w sukces.

„Jest tylko jedna rzecz potê¿niejsza ni¿ wszystkie armie œwiata,
to idea, której czas w³aœnie nadszed³”. 

       Victor HUGO

 



never be 2nd™!
www.newen.com  

B¥D� PROFESJONALIST¥ W DZIEDZINIE G£OWIC SILNIKOWYCH

  
NEWEN FIXED-TURNING®, 

  
 mistrz w przynoszeniu zysków!

Mr. PerfectSeat ™

Patented

and in the future...dzisiaj  i w przysz³oœci

W Y Z W A N I E  ... ...Móc obrobiæ ka¿d¹ g³owicê silnikow¹, 
nigdy nie odrzucaæ ¿adnego zlecenia.
Byæ w stanie przyj¹æ ka¿d¹, najbardziej  
skomplikowan¹ g³owicê silnikow¹ i wykonaæ
zlecenie w bardzo krótkim czasie,
gwarantuj¹c najwy¿sz¹ jakoœæ...

...Rozwiercaæ prowadnice ka¿dego rozmiaru,
wytaczaæ otwory, obrabiaæ wszystkie gniazda zaworowe,
ka¿dy materia³, ka¿dy kszta³t, mieszcz¹c siê w najœciœlejszych
specyfikacjach OEM i zarabiaj¹c!

Nie b¹dŸ zale¿ny od wysoko 
wyspecjalizowanego parku 
maszynowego i skorzystaj z tego, co ma 
do zaoferowania technologia CNC: 
niezawodnoœæ, wszechstronnoœæ, 
powtarzalnoœæ, jakoœæ, produktywnoœæ, 
zredukowanie kosztów, ³atwoœæ u¿ycia. 
Skorzystaj z know-how innych, umocnij 
swoje w³asne know-how i stañ siê 
numerem jeden w swojej dziedzinie...



Obróbka gniazd zaworowych,
ca³y wiek rozwoju... i rozwi¹zanie!

Teraz

FIXED-TURNING ®

 

narzêdzie jednopunktowe

Przedtem

FREZOWANIE ZAG£ÊBIAJ¥CE
wêglikowa p³ytka profilowana 

geometryczna precyzjakarbowanie falowanie

x24 x17 x34

rysunek1 rysunek 2 rysunek 3

Podczas tradycyjnego frezowania gniazd zaworowych z materia³ów proszkowych oraz 
niektórych gniazd zaworowych ¿eliwnych, powstawanie karbowania jest niemal¿e 
nieuniknione.

Karbowania maj¹ bardzo szkodliwy wp³yw na zawór podczas przedmuchu gazów, kiedy 
zawór jest zamkniêty.

Obrabiane gniazdo w konsekwencji szybko siê zdeformuje, a jego szczelnoœæ nigdy nie 
bêdzie odpowiednia. Karbowanie powstaje podczas pracy p³ytki profilowanej, która 
zeskrobuje du¿¹ powierzchniê w materia³ach o strukturze ziarnistej (materia³y proszkowe, 
¿eliwo stopowe...).

Tradycyjne gniazda, obrabiane za pomoc¹ p³ytek profilowanych, charakteryzuj¹ siê 
falowaniem mierzonym w setnych milimetra, które jest rezultatem nieregularnych oporów 
skrawania na obwodzie gniazda. Konsekwencj¹ zmiennych oporów skrawania jest 
przenoszenie nierównomiernego naporu na wrzeciono maszyny, które poddaje siê mniej 
lub bardziej i tworzy nieregularne kszta³ty. To zjawisko, dobrze znane operatorom maszyn 
manualnych, bywa niwelowane przez szybki i mocny nacisk na wrzeciono.
 
Opisane powy¿ej zabiegi operowania wrzecionem mog¹ wyg³adziæ widoczne 
zniekszta³cenia, ale w ¿aden sposób nie poprawi¹ geometrii gniazda.
 
Falowanie to, nieod³¹czne przy obróbce za pomoc¹ p³ytek profilowanych, ma oczywisty 
wp³yw na szczelnoœæ zaworów i wymaga dalszej obróbki w postaci docierania zaworów, 
aby uzyskaæ wymagan¹ szczelnoœæ. Docieranie zaworów, wczeœniej z koniecznoœci 
akceptowane przez konstruktorów silników i ich klientów, nie jest ju¿ dopuszczane przez 
przemys³ motoryzacyjny i nikogo, komu zale¿y na zachowaniu jakoœci wymaganej przez 
silniki nowej generacji.

Obróbka metod¹ interpolacji 
ca³kowicie el iminuje 

wszystkie zniekszta³cenia pokazane na 
rysunkach nr 1 i 2.

Wystêpowanie karbowania i falowania jest 
w³aœciwie niemo¿liwe. Jedno-punktowa 
obróbka nie pozwala na tworzenie siê tego 
typu zniekszta³ceñ. Wystarczy tylko 
przeanalizowaæ zasadê obróbki gniazd, 
aby siê przekonaæ.

Obróbka obrotowym narzêdziem 
poruszaj¹cym siê w dwóch interpo-
lowanych osiach wytwarza doskonale 
okr¹g³e ko³owe mikrobruzdy. G³êbo-koœæ 
bruzd i odleg³oœæ miêdzy nimi jest 
kontro lowana przez numeryczne 
sterowanie maszyny, tworz¹c najlepsz¹ 
mo¿liw¹ do osi¹gniêcia powierzchniê.

Znaczne zredukowanie oporów skrawania 
(300x i wiêcej), zminima-lizowanie 
niedoskona³oœci obróbki  sprawia, ¿e 

 lokuje siê na 
najwy¿szym poziomie w skali jakoœci 
definiowanej przez OEM.

FIXED-
TURNING  

FIXED-TURNING
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FIXED-TURNING®

 

obróbka gniazd zaworowych prze interpolacjê osi. www.newen.com
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Jak to dzia³a?

Absolutna precyzja
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... Jakoœæ absolutna
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FIXED-TURNING® i numeryczna kontrola obróbki

Dwa przesuwy: (B) przesuw obudowy wrzeciona i (C) 
promieniowy przesuw wózka z narzêdziem, realizowane s¹
za pomoc¹ servo silników planetarnych i œrub rolkowych
o wysokiej precyzji.

Te dwa ruchy s¹ sterowane numerycznie, wiernie 
odwzorowuj¹c profil zapisany w pamiêci maszyny, dostêpny
w ka¿dej chwili. Za pomoc¹ jednego, ogólnie dostêpnego,
standardowego narzêdzia mo¿na uzyskaæ nieograniczon¹
iloœæ prostych b¹dŸ bardzo z³o¿onych profili.

Ekstremalnie zredukowane i uproszczone wymagania odnoœnie
oprzyrz¹dowania i mo¿liwoœæ obs³ugi najbardziej z³o¿onych
profili to podstawowe zalety systemu FIXED-TURNING® 
i numerycznego sterowania NEWEN.

Pokonuj¹c wszelkie trudnoœci i niezliczone ograniczenia
p³ytek profilowanych, numeryczna kontrola i FIXED-      
TURNING® oferuj¹ najwy¿szy stopieñ dok³adnoœci, pe³n¹
uniwersalnoœæ, niezale¿noœæ i odznaczaj¹ siê wysokim
poziomem profesjonalizmu.

Elektroniczny liniowy czujnik zag³êbienia (E), dotykaj¹c
p³aszczyzny g³owicy silnikowej pozwala ustaliæ zag³êbienie 
gniazda z dok³adnoœci¹ 0,01mm i bez koñca powtarzaæ 
operacjê obróbki gniazda z t¹ sam¹ tolerancj¹.

Jednopunktowe ostrze pracuje jednoczeœnie w dwóch 
p³aszczyznach. Komputer prowadzi narzêdzie zgodnie 
z wymaganym kszta³tem, a pojedyncze ostrze, tak jak 
w tokarce, pojedynczymi przejœciami 
obrabia profil.

Opory skrawania s¹ tak ma³e, ¿e wrzeciono ani 
narzêdzie nie ulegaj¹ odkszta³ceniom. W rezultacie 
tworzone kszta³ty posiadaj¹ doskona³¹ geometriê i 
nieskaziteln¹ powierzchniê.

Koniec z karbowaniem, owalami, nieszczelnoœci¹ 
gniazda, nierównym zag³êbieniem i innymi wadami. 
Szybciej, bardziej op³acalnie...

FIXED-TURNING®
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FIXED-TURNING® i numeryczna kontrola obróbki

gniazdo 
zaworowe

Niew³aœciwa osiowoœæ powoduje nacisk na zawór, 
przemieszczaj¹c go promieniowo w prowadnicy 
zaworowej (ä) a¿ do zetkniêcia z gniazdem na 
ca³ym jego obwodzie. Te powtarzaj¹ce siê ruchy
powoduj¹ zu¿ywanie siê poprzez tarcie gniazda 
zaworowego, jak równie¿ prowadz¹ do 
zniekszta³cenia prowadnicy zaworowej. 
Przekraczanie tolerancji osiowoœci (0,005 mm 
wartoœci ogólnej) skraca ¿ywotnoœæ silnika. 
Osiowoœæ w po³¹czeniu z ko³owoœci¹ gniazda 
zaworowego zapewnia niezawodnoœæ i wydajnoœæ 
pracy silnika.

FIXED-TURNING® umo¿liwia 
obrabianie bardzo d³ugich profili 
podczas jednej operacji. Taka 
obróbka ma ogromne znaczenie, 
kiedy wymagana jest du¿a 
dok³adnoœæ ca³ych gardzieli, by 
osi¹gn¹æ identyczne i dostrojone 
kana³y wylotowe, co gwarantuje 
optymalny wydech z silnika.

FIXED-TURNING® pozwala 
obrabiaæ profile Venturiego, 
odwrócone zwê¿ki przep³ywu 
poni¿ej gniazda zaworu 
wydechowego, wspomagaj¹ce 
przep³yw gazów, a tym samym 
ich usuwanie z silnika.

Profil Venturiego (k¹t rozwarty poni¿ej gniazda 
zaworowego, który dziêki zjawiski dekompresji 
pozwala przyspieszaæ gazom wylotowym.

FIXED-TURNING® daje mo¿liwoœæ obróbki kieszeni gniazd 
zaworowych bez specjalnych narzêdzi, gwarantuj¹c jednoczeœnie
 doskona³¹ geometriê, wysokiej jakoœci powierzchniê i wymagane 
wymiary. Tylko taka jakoœæ gwarantuje w³aœciwy monta¿ gniazd 
zaworowych, doskonale przylegaj¹cych do œcianek kieszeni w g³owicy 
silnikowej bez zbyt du¿ego wcisku, który czêsto staje siê Ÿród³em 
powa¿nych problemów.

World Patents: 6,086293; 6,382883B1; 6,382,884B1...
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FIXED-TURNING® i numeryczna kontrola obróbki

Szczelnoœæ zaworowa jest podstaw¹ w³aœciwej pracy 
silnika. Tylko doskonale okr¹g³e gniazdo zaworowe 
oraz zawór umo¿liwiaj¹ styk metalu z metalem na 
ca³ej powierzchni gniazda i zapewniaj¹ idealn¹ 
szczelnoœæ. 

Podczas wizualnej kontroli poprzez kolektor ss¹cy 
lub wydechowy, nie bêdziemy w stanie zobaczyæ 
jakiegokolwiek œwiat³a, które œwiadczy³oby o 
obecnoœci szczelin. Tylko idealnie ko³owe 
powierzchnie gwarantuj¹ szczelnoœæ.

FIXED-TURNING® gwarantuje dok³adnoœæ k¹tow¹ 
poni¿ej  3 mikronów (<3ì) = doskona³a szczelnoœæ

K¹ty osi¹gaj¹ najwy¿sz¹ dok³adnoœæ, umocowanie 
narzêdzia nie ma tutaj wp³ywu na precyzjê k¹tów.
Ka¿da zadana wartoœæ jest automatycznie osi¹gana
przez program i numeryczne sterowanie. Ka¿dy k¹t
mo¿e byæ zaprogramowany z dok³adnoœci¹ do 
0,01 stopnia, co pozwala dok³adnie zdefiniowaæ m
miejsce zetkniêcia zaworu z gniazdem, osi¹gaj¹c
doskona³¹ szczelnoœæ zaworow¹. Niezale¿nie od
twardoœci gniazda zaworowego, uzyskiwane jest 
doskona³e wykoñczenie powierzchni.

FIXED-TURNING® pozwala skrawaæ na bardzo ma³ej
g³êbokoœci z najwy¿sz¹ dok³adnoœci¹ i bez 
jakichkolwiek defektów. Mo¿liwe jest programowanie
ciêæ o g³êbokoœci 0,01mm i skuteczne odnawianie
gniazd minimalnie tylko ingeruj¹c w jego kszta³t 
i wymiary. 
Nowoczesne g³owice silnikowe wymagaj¹ jak
najmniejszej ingerencji w wymiary gniazda podczas
naprawy, by nie straci³y mo¿liwoœci ponownej 
regulacji.
FIXED-TURNING® jest jedynym sposobem obróbki
gniazd zaworowych, który gwarantuje takie mo¿liwoœci
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FIXED-TURNING® obróbka gniazd zaworowych prze interpolacjê osi. www.newen.com

Elektroniczny liniowy czujnik zag³êbienia sztywno po³¹czony z os³on¹
wrzeciona pozwala bardzo dok³adnie ustaliæ g³êbokoœæ obróbki gniazda
i zapewnia jej powtarzalnoœæ we wszystkich kolejnych gniazdach g³owicy
silnikowej. Nie jest konieczna ¿adna interwencja operatora. 
Po jednorazowym umocowaniu czujnika obróbka gniazda na ró¿nej 
g³êbokoœci jest mo¿liwa bez korygowania jego pozycji.

Parametry prowadnic zaworowych 
obrabianych maszynami NEWEN  
FIXED-TURNING® mieszcz¹ siê w 
najœciœlejszych tolerancjach. 
Dok³adnoœæ obróbki prowadnic 
zaworowych wymaga precyzyjnej 
prêdkoœci obrotowej i precyzyjnego 
posuwu na obrót, dostosowanego 
indywidualnie do ka¿dego narzêdzia 
oraz wydajnego systemu ch³odzenia. 
Centrowanie narzêdzia musi byæ 
idealne, bardzo precyzyjny 
hydrauliczny uchwyt maszyn  
FIXED-TURNING® i numeryczna 
kontrola umo¿liwiaj¹ wyj¹tkowo 
precyzyjn¹ obróbkê prowadnic 
zaworowych.

C – ch³odziwo
R – hydraulicznie zaciskany 
rozwiertak wêglikowy
PR – czêœæ pilotuj¹ca rozwiertaka

W wielu nowoczesnych silnikach  popychacze zaworowe pracuj¹ w bardzo 
precyzyjnych prowadnicach, które mog¹ wymagaæ rozwiercania dok³adnie 
w osi prowadnicy zaworowej i u¿ycia ponadwymiarowych popychaczy 
zaworowych lub tulejowania zniszczonych prowadnic w celu zastosowania 
nominalnych popychaczy zaworowych. Maszyny  FIXED-TURNING® s¹ 
doskonale przystosowane do tych nowych potrzeb.



Programowanie przez dialog

Korzyœci p³yn¹ce z maszyn numerycznie sterowanych
Obs³uga manualna Numeryczne sterowanie

FIXED-TURNING® i numeryczna kontrola obróbki
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Wystarczy parê minut, aby napisaæ program do obróbki 
ka¿dej g³owicy silnikowej, po czym jest on przechowywany 
w pamiêci komputera przez nieograniczony czas. Istnieje 
tak¿e mo¿liwoœæ pobierania profili i programów stworzonych  
ju¿ wczeœniej przez innych.
 Podczas programowania NEWEN FIXED-TURNING® do 
komunikacji z PCU wykorzystywany jest monitor dotykowy 
bez myszki, bez klawiatury, bez koniecznoœci uczenia siê 
kodów; wystarczy tylko opuszkiem palca wprowadziæ kilka 
niezbêdnych do automatycznego funkcjonowania maszyny 
parametrów.

Posuwy maszyn manualnych, przesuw wrzeciona lub ruchy 
innych mechanicznych elementów wykorzystuj¹ proste 
rozwi¹zania, takie jak listwy i ko³a zêbate, by zredukowaæ wysi³ek 
operatora. U¿ywaj¹c takiej „dŸwigni” operator w koñcu zag³êbia 
narzêdzie w materiale, pokonuj¹c jego opór. W przypadku 
obróbki gniazd zaworowych p³ytkami profilowanymi, w zale¿noœci 
od materia³u i zdolnoœci obróbczych narzêdzia, napór na 
dŸwigniê lub inne elementy powoduj¹ce przesuw wrzeciona jest 
zmienny i odczuwany przez operatora, który reguluje zag³êbianie 
siê ostrza w materia³. Sta³e korygowanie naporu na wrzeciono w 
zale¿noœci od szerokoœci ciêcia czy zmiennych oporów 
skrawania na obwodzie gniazda to zabiegi, od których zale¿y 
jakoœæ obróbki. Dzia³anie, podczas którego operator reaguje 
przez dozowanie mniejszej lub wiêkszej si³y na dŸwigniê 
wrzeciona w zale¿noœci od wyczuwanego oporu, nazywamy 
„obróbk¹ z wyczuciem”.

Kinematyka maszyn manualnych zbudowana jest z przek³adni i 
mechanizmów mniej lub bardziej precyzyjnych z naturalnymi 
luzami. Jeœli takie urz¹dzenie zbudowane jest tanim kosztem, 
jego posuwy nie mog¹ byæ kontrolowane z precyzj¹ wymagan¹ 
przy obróbce nowoczesnych silników. 

W przypadku „obróbki z wyczuciem” ka¿dy kolejny przypadek 
jest nowym wyzwaniem, gdzie czu³oœæ maszyny i wyczucie 
operatora decyduj¹ o tym, czy rezultat koñcowy bêdzie mo¿liwy 
do zaakceptowania czy te¿ nie. Aby byæ jak najbardziej pewnym 
rezultatów, konieczne jest maksymalne zredukowanie skrawania, 
aby zminimalizowaæ nieprzewidziane skutki ka¿dej operacji. Przy 
próbie skrawania warstwy o gruboœci 0,01 lub 0,02mm, nawet 
podczas pracy najlepszego operatora, wynik zawsze jest 
niepewny. Jeœli nawet przypadkowo zostanie uzyskana w³aœciwa 
g³êbokoœæ skrawania, najprawdopodobniej wyst¹pi¹ 
zniekszta³cenia wymagaj¹ce ponownego ciêcia.

„Wyczucie” operatora zosta³o zast¹pione prac¹ silnika, który 
napêdza u³o¿yskowan¹ œrubê z nakrêtk¹ kulkow¹. Silnik 
otrzymuje impulsy, które s¹ rozkazami wykonania obrotu o tak¹ 
czy inn¹ wartoœæ. Impulsy te podawane s¹ przez „chip”, 
elektroniczny podzespó³, który przetwarza informacje 
dostarczone przez program za³adowany do pamiêci komputera 
maszyny.

Numeryczne sterowanie przyjmuje wszystkie komendy i 
powtarza je z doskona³¹ precyzj¹ tak d³ugo, jak to jest 
konieczne. Ka¿da komenda, instrukcja jest tak modyfikowana, by 
utworzyæ ³añcuch precyzyjnych operacji, powtarzanych 
wymagan¹ iloœæ razy.

Numeryczne sterowanie jest w stanie przenosiæ najbardziej 
precyzyjne rozkazy na kinematykê maszyny. Mo¿e wydawaæ tej 
lub innej osi b¹dŸ narzêdziu polecenie wykonania ruchu nawet o 
u³amek mikrona, który jest jednostk¹ mary w wielu maszynach 
wysokiej precyzji. Kinematyka i mechanizmy maszyny mog¹ w 
ten sposób wykonaæ to polecenie z wymagan¹ dok³adnoœci¹.

1. Maszyny z kinematyk¹ do obs³ugi manualnej, do których 
zosta³o doinstalowane sterowanie numeryczne. Maszyny te s¹ 
przystosowane do obs³ugi rêcznej (poprzez dŸwigniê, 
pokrêt³o...), jak równie¿ do obs³ugi za pomoc¹ numerycznego 
sterowania.
2. Maszyny wyposa¿one w zaawansowan¹, precyzyjn¹ 
kinematykê, w których czêsto wystêpuj¹ typowe elementy 
maszyn manualnych, takie jak œlizgi pneumatyczne czy 
standardowe œruby z nakrêtk¹ kulkow¹.

Mo¿emy wyró¿niæ trzy podstawowe rodziny maszyn 
numerycznie sterowanych:

3. Maszyny o zaawansowanej kinematyce, zdolne sprostaæ 
zadaniom wymagaj¹cym ekstremalnej dok³adnoœci.

Maszyny NEWEN  FIXED-TURNING® nale¿¹ do trzeciej z opisanych kategorii. Kinematyka zosta³a pomyœlana w ten sposób, aby 
przeprowadzaæ zabiegi z dok³adnoœci¹ 1 mikrona, jak równie¿ pozwala wykonywaæ równoczeœnie kilka wspó³pracuj¹cych ruchów, w 
granicach których pracuje wiruj¹ce narzêdzie. Osie wspó³pracuj¹ce ze sob¹ poprzez interpolacjê przy zastosowaniu wysokiej klasy 
kinematyki s¹ w stanie osi¹gaæ du¿¹ dok³adnoœæ przy obróbce z³o¿onych kszta³tów.Te mo¿liwoœci nadaj¹ w³aœcicielom maszyn NEWEN 
statut profesjonalistów wysokiej klasy wœród specjalistów w dziedzinie silników.



CONTOUR™
FIXED-TURNING® do gniazd 
o œrednicy od 13 do 80+mm.
Korpus o d³ugoœci 1600mm.

PE£NY ZESTAW

Tel: +1-760-233-0067 • Fax: +1-760-233-0068
wolny od op³at (Kanada&USA): 1-800-639-3693
Email: ?xed-turning@newen.com 

NEWEN FRANCE 
Tel: +33 (0)4-50-25-87-82 • Fax: +33 (0)4-50-97-64-93
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EPOC™

maszyn CNC do obróbki gniazd i prowadnic zaworowych

DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAÑ

FIXED-TURNING®
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EPOC-XL™
FIXED-TURNING ® XL 
... do obróbki wielkowymiarowych

silników przemys³owych (wszystkie

gniazda zaworowe o œrednicy

od 13 do 200mm+).

CONTOUR-BB™

FIXED-TURNING ®

 Wszystkie mo¿liwoœci i jakoœæ

tradycyjnej maszyny.

Najbardziej rozbudowana oferta 
od g³owic motocyklowych do 
zastosowañ przemys³owych.
Wybierany przez „konstruktorów-
fascynatów” i producentów ...

NEWEN USA 

FIXED-TURNING®World Patents: 6,086293; 6,382883B1; 6,382,884B1...

 


