Starcie
Szlifierzy
4. edycja Mistrzostw
Polski w Szlifowaniu
1 – 2 października 2019

Zapraszamy na 4. edycję „Starcia Szlifierzy”
– Mistrzostw Polski w Szlifowaniu!
Zmierz się z innymi szlifierzami z branży w ramach 4. edycji Mistrzostw w Szlifowaniu.
Nawiąż nowe znajomości, wymień doświadczenia i wyznaczaj nowe standardy.

Termin:
Miejsce:

1 – 2 października 2019 r.
TOOLEX 2019 Międzynarodowe Targi Obrabiarek,
Narzędzi i Technologii Obróbki
Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec

Uczestnicy zawodów będą pracować na najwyższej klasy produktach do szlifowania
z Precyzyjnie Kształtowanym Ziarnem 3M™.

Do wygrania atrakcyjne nagrody, w tym:
• wycieczki zagraniczne dla 6 najlepszych
• materiały ścierne 3M
• szlifierki kątowe Metabo
• sprzęt BHP i zestawy komunikacyjne 3M
• kosmetyki samochodowe 3M

Na każdego Zawodnika czeka upominek – zestaw testowy
najnowszych materiałów ściernych 3M i pamiątkowa
koszulka z wydarzenia!
Podejmij wyzwanie i zapisz się już dziś na naszej stronie:

www.starcieszlifierzy.pl
Uwaga:
Pierwszych 50 zarejestrowanych zawodników weźmie udział w zawodach
w dniu 1 października. Zawodnicy z nr 51 – 100 zmierzą się w zawodach
w dniu 2 października.

Jedna impreza – 12 zwycięzców! Zostań jednym z nich!

„Starcie Szlifierzy” – będzie iskrzyć!
Termin:
Miejsce:

1 – 2 października 2019 r.
TOOLEX 2019 Międzynarodowe Targi Obrabiarek,
Narzędzi i Technologii Obróbki

Program
9:1 5 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00		– 10:45

Otwarcie wydarzenia

11:00 – 11:40

Starcie Szlifierzy – zawody

11:50 – 12:30

Obiad

12:30 – 13:15

Trening praktyczny

1 3 : 15 – 14:30

Zwiedzanie targów TOOLEX

14:30 – 15:30

Panel szkoleniowy

				

16:00 – 16:30

Partnerzy

• Nowoczesne systemy bezpieczeństwa
w szlifierkach kątowych

• Najnowsze rozwiązania z Precyzyjnie Kształtowanym
Ziarnem 3M™ w procesach szlifowania i cięcia
• Normy bezpieczeństwa, pomiary i zapobieganie
czynnikom szkodliwym w procesach produkcyjnych

Ogłoszenie wyników

KONKURENCJE

Refleks i Zręczność Szlifierza
Pierwsze zadanie to najczęściej spotykana aplikacja w pracy szlifierza,
czyli szlifowanie spoiny. Z profilu zamkniętego należy zeszlifować spoiny
położone naprzemiennie na metalowych ściankach tak, aby uzyskać gładką
powierzchnię. Wykończona powierzchnia ma być gładka i prosta bez
uszkodzeń, dziur, podcięć itp. Drugim etapem zadania jest przezbrojenie
szlifierki kątowej z tarczy do szlifowania na dysk fibrowy z podkładką.
Oceniamy łączny czas oraz jakość wykonania.

Zaradność i Precyzja Szlifierza
W kolejnym zadaniu nie liczy się czas, a dokładność. Za pomocą przymiaru
kątowego i rysika Zawodnik wyznacza linie cięcia, tak by po odcięciu otrzymać
3 elementy o wymiarze 30x200 mm. Oceniamy zużycie tarczy oraz precyzję
cięcia. Im mniej zużyta tarcza, tym wyższe miejsce w naszej klasyfikacji.
Zawodnik wskazuje jeden z odciętych elementów, który jego zdaniem jest
najlepszej jakości i oddaje do oceny pomiaru szerokości. Pierwszy z wyciętych
elementów nie stanowi przedmiotu oceny.

Zwinność Szlifierza
Zadanie polega na zeszlifowaniu przez Zawodnika jak największej ilości
metalu z elementu stalowego umieszczonego w imadle w pozycji pionowej.
Na wykonanie zadania ustalono ścisły przedział czasu. Element metalowy
jest ważony przed i po zadaniu w obecności Zawodnika. Miarą usuniętego
metalu jest ubytek masy wyrażony w gramach. Pomiar wykonywany jest
z dokładnością do 0,1 grama. Im większa ilość zeszlifowanego metalu
w określonym czasie, tym wyższe miejsce w klasyfikacji.

3M Dział Materiałów Ściernych
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Telefon 48 22 739-60-00
Fax
48 22 739-60-05
Web
www.3m.pl/scierne
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