
www.numerika.pl 

   Centrum Szkoleń i Technologii CNC Numerika 

Katalog ofertowy 2023 



  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Numerika Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16h
53-609 Wrocław   

www.numerika.pl 
info@numerika.pl 

wwozniak@numerika.pl 

O nas 

Numerika to zespół osób pochodzących z wyższych uczelni technicznych i przemysłu uzupełniających się wzajemnie wiedzą oraz 
doświadczeniem w zakresie obróbki skrawaniem CNC. Firma powstała w 2014 roku we Wrocławiu. Przede wszystkim świadczymy usługi 
związane ze szkoleniami, szeroko rozumianymi wdrożeniami oraz oprogramowaniem CAD/CAM. 

Numerika to także działalność produkcyjno-usługowa w zakresie obróbki skrawaniem tj. wykonywanie detali zgodnie z dokumentacją 
technologiczną. 

W zakresie działalności szkoleniowej jak i produkcyjno-usługowej posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2015 (nr 2519/10/2018/C). 

Nasza firma jest również autoryzowanym partnerem firmy Siemens w zakresie edukacji CNC (SIEMENS CNC Training Partner). 

Działalność Numeriki obraca się wokół tego, w czym jesteśmy najlepsi. Nasi prowadzący 
wiedzą jak skutecznie przekazać wiedzę kursantom. Odpowiednio skonstruowane programy 
szkolenia i nowatorskie metody dydaktyczne w połączeniu z nowoczesną infrastrukturą 
stanowią ważne uzupełnienie dla ich kompetencji. 

Numerika od swych początków opiera się na budowaniu zaufania wśród Klientów poprzez dostarczanie wysokiej jakości usług. 

Misja Numeriki: 

„Bazując na stałym rozwoju, wysokich kompetencjach pracowników i nowoczesnej infrastrukturze 
chcemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie.” 
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   Centrum Szkoleń i Technologii CNC Numerika 

Szkolenia 

Działalność szkoleniową Numeriki można podzielić na 4 części: 

1. Szkolenia stacjonarne, które odbywają się w naszej siedzibie według sprawdzonych i skutecznych programów

szkoleniowych.

2. Szkolenia indywidualne, które realizujemy na wybranych przez Klienta sterowaniach i obrabiarkach.

3. Szkolenia dopasowane ściśle do potrzeb Klientów biznesowych. Te realizowane są w naszej siedzibie bazując na naszych

obrabiarkach lub przeprowadzane są w siedzibie Klientów, przy obrabiarkach CNC udostępnionych na czas szkolenia.

4. Plan członkowski Numerika Smart + , który umożliwia zrealizowanie wszystkich szkoleń objętych daną formułą w dogodnym

terminie wraz z konsultacjami zdalnymi.

W przypadku zainteresowania powyższą formą finansowania - prosimy o kontakt telefoniczny.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać wchodząc na naszą stronę internetową www.numerika.pl 

http://www.numerika.pl/
http://www.numerika.pl/
http://www.numerika.pl/
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Aby otrzymać indywidualną wycenę szkolenia prosimy o kontakt –  przygotowaną ofertę prześlemy w ciągu 24 godzin.  

Tego typu szkolenia, w zależności od potrzeb Klienta mogą dotyczyć obsługi, programowania obrabiarek lub pracy z systemami 

CAD/CAM np.:  

• szkolenia pracowników od podstaw

• przeszkalanie na nowe typy sterowań

• przeszkalanie z obrabiarek konwencjonalnych na sterowane numerycznie

• doradztwo i pomoc we wdrożeniach systemów CAD/CAM

• zajęcia mogą odbywać się w siedzibie Klienta lub z wykorzystaniem naszego parku maszynowego

Typy sterowań, w których się specjalizujemy: 

,a także: 

FAGOR 

MAZAK 

OKUMA 

Szkolenia stacjonarne
Zapisu na każdy z poniższych kursów można dokonać poprzez konfigurator szkoleń dostępny na stronie: 

https://www.numerika.pl/konfigurator 

https://www.numerika.pl/konfigurator
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RYSUNEK TECHNICZNY 

OPERATOR CNC 

OPERATOR PROGRAMISTA CNC 

PROGRAMISTA CAM 

TECHNOLOG CNC 

HEIDENHAIN 5 OSI 

KONSULTACJE ZDALNE NA MIESIĄC 

DODATEK ZA TERMINOWE OPŁACENIE 3 KOLEJNYCH 

MIESIĘCY W  POSTACI  INDYWIDUALNYCH PRAKTYK 

W SIEDZIBIE NUMERIKI H 

- 

1h 

- 

1h 

od 109 PLN/mies. od 139 PLN/mies. od 189 PLN/mies. od 259 PLN/mies. 

ROK 

LATA 

LATA 

   Centrum Szkoleń i Technologii CNC Numerika 

Plan członkowski Numerika Smart + 

KONSULTACJE SĄ ZDALNE I ZAWIERAJĄ: 

・POMOC W ZAPROGRAMOWANIU STEROWNIKÓW TYPU: SINUMERIK/HEIDENHAIN/FANUC/HAAS

・POMOC W CZYNNOŚCIACH OBSŁUGOWYCH MASZYN CNC TYPU J.W.

・POMOC Z ZAKRESU DOBORU TECHNOLOGII OBRÓBKI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DLA TOKAREK I FREZAREK CNC

・POMOC Z ZAKRESU DOBORU ODPOWIEDNICH NARZĘDZI DLA DANEJ OBRÓBKI

1. POSIADACZ PLANU CZŁONKOWSKIEGO MOŻE ZREALIZOWAĆ WSZYSTKIE KURSY OBJĘTE PLANEM W TERMINACH, KTÓRE UZNA ZA ODPOWIEDNIE, I W KTÓRYCH DOSTĘPNE BĘDĄ WOLNE MIEJSCA. 

2. KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W DNI ROBOCZE OD PN-PT W GODZINACH 8-14 I NALEŻY SIĘ NA NIE UMÓWIĆ PRZYNAJMNIEJ 1 DZIEŃ WCZEŚNIEJ.

3. DOSTĘPNOŚĆ KONSULTANTÓW TECHNICZNYCH ZALEŻNA JEST OD AKTUALNEGO OBŁOŻENIA. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ODBYCIA KONSULTACJI W DANYM DNIU I GODZINIE ZOSTANIE
ZAPROPONOWANY INNY, NAJBLIŻSZY MOŻLIWY TERMIN.

4. NIEWYKORZYSTANE GODZINY KONSULTACJI NIE PRZECHODZĄ NA KOLEJNE MIESIĄCE.

5. NIEWYKORZYSTANE GODZINY INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH PRZECHODZĄ NA KOLEJNE MIESIĄCE.

6. W TRAKCIE TRWANIA UMOWY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEJŚCIA NA WYŻSZY PLAN.

7. W TRAKCIE TRWANIA UMOWY NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZEJŚCIA NA PLAN NIŻSZY.

8. WYNAGRODZENIE BĘDZIE PŁATNE CO MIESIĄC, Z GÓRY. PIERWSZA WPŁATA POWINNA NASTĄPIĆ W CIĄGU 3 DNI OD DNIA PODPISANIA UMOWY.

9. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA NA SZKOLENIU MIEJSC PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PLAN CZŁONKOWSKI. AKTUALNA ILOŚĆ MIEJSC DLA 
POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ DOSTĘPNA JEST NA STRONIE WWW.NUMERIKA.PL.

379

http://www.numerika.pl/
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Operator CNC (5 dni, 50 godzin) 

+ podstawy technologii obróbki skrawaniem i rysunku technicznego  2499 PLN (w tym 23% VAT) 

Jeśli brałeś już udział w przynajmniej jednym z innych naszych kursów otrzymasz 500 PLN zniżki. 

• od podstaw przygotowuje do samodzielnej pracy Operatora CNC (tokarka i frezarka)

• odbędzie się niezależnie od ilości zapisanych na dany termin osób (wszystkie opublikowane na stronie terminy naszych
kursów są gwarantowane, co oznacza, że nie ma możliwości, aby zostały one przez nas przeniesione lub odwołane)

• daje możliwość odbycia zajęć praktycznych w zakładzie zajmującym się obróbką skrawaniem,
przy przemysłowych centrach obróbczych: tokarskim i frezarskim

• zawiera absolutne minimum teorii wymaganej do pracy na stanowisku Operatora CNC przy jednocześnie dużej liczbie
godzin praktyki przebiegającej przy obrabiarkach (symulatory nie wliczają się do czasu zajęć praktycznych)

• umożliwia wstępne przygotowanie się do zajęć dzięki platformie edukacyjnej Intro.
UWAGA: Zawartość platformy Intro nie wymaga od uczestnika szkolenia żadnej wiedzy wstępnej

• prowadzony jest przez praktyków z wieloletnim stażem w przemyśle, wymagających, ale i potrafiących skutecznie
przekazać wiedzę kursantom

• umożliwia uzyskanie certyfikatu TÜV SÜD - niezależnej instytucji certyfikującej znanej w całej Europie

• umożliwia uzyskanie certyfikatu SIEMENS

• wprowadza w tajniki obsługi dwóch z najpopularniejszych w przemyśle systemów sterowania (Fanuc + Sinumerik)

• porusza podstawy prawidłowej interpretacji rysunków technicznych i korzystania z narzędzi pomiarowych

• dostarcza podstawową wiedzę o technologii obróbki skrawaniem m.in. stali (toczenie + frezowanie)
i sposobach bezpiecznego wdrażania programów obróbkowych

Więcej informacji na temat tego szkolenia: https://numerika.pl/operator-cnc/ 

https://intro-numerika.pl/intro/
https://numerika.pl/operator-cnc/
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Program szkolenia Operator CNC:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 
(20 godzin, 2 dni) 

Pierwsze dwa dni kursu obejmuje naukę podstaw odczytu rysunku technicznego oraz są 
wstępem do obsługi obrabiarek CNC. Aby lepiej przygotować kursantów do praktyki i 
zwiększyć efektywność szkolenia podczas zajęć teoretycznych wszystkie zagadnienia 
omówione są na przykładach i ćwiczone z wykorzystaniem symulatorów. 

Dzień 1 (8:00 - 18:00) 

Rysunek techniczny w obróbce skrawaniem  

Przykłady dokumentacji technicznych spotykanych w przemyśle, związanych z obróbką 
skrawaniem – omówienie   

Kartezjański układ współrzędnych w obróbce skrawaniem – omówienie 

Ćwiczenia z prostymi rysunkami technicznymi i sposoby określania punktów 
charakterystycznych konturów   

Wstęp do technologii obróbki skrawaniem   

Tokarstwo – technologia obróbki   

Budowa i kinematyka tokarki   

Typy narzędzi tokarskich i charakterystyka ich geometrii (przykłady)   

Materiały wykorzystywane do produkcji narzędzi skrawających i ich charakterystyka 

Geometria tokarki i jej punkty charakterystyczne (maszynowy układ współrzędnych – 
MKS)   

Układ współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS)   

Wymiarowanie absolutne, inkrementalne oraz we współrzędnych biegunowych 

Podstawowa struktura programu ISO (G-kod)   

Nagłówek programu   Adresy T, D, S, M, F   

Omówienie pulpitu systemu sterowania Sinumerik i jego funkcji   

Dzień 2 (8:00 - 18:00) 

Frezarstwo – technologia obróbki  

Budowa i kinematyka frezarki 

Typy narzędzi frezarskich i ich charakterystyka 

Geometria frezarki i jej punkty charakterystyczne (maszynowy układ współrzędnych – 
MKS) 

Układ współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS) 

Sposoby pomiaru narzędzi skrawających 

Dodawanie i edycja korektorów narzędziowych (D) 

Zasady deklarowania jednostek dla parametrów obróbki 

Numerika Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16h
53-609 Wrocław  

www.numerika.pl 
info@numerika.pl 

wwozniak@numerika.pl 
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
(30 godzin, 3 dni) 

Po wstępie teoretycznym uczestnicy kursu rozpoczynają szkolenie na przemysłowych 
obrabiarkach jako praktykanci. Każdy z uczestników ma dostęp do obrabiarki podczas 
szkolenia. Aby usamodzielnić kursantów każdy z nich wykonuje poszczególne ćwiczenia 
pod okiem prowadzącego.   Przed rozpoczęciem zajęć kursanci przechodzą podstawowy, 
stanowiskowy instruktaż BHP prowadzony przez specjalistę.   

Uczestnicy kursu podczas praktyki przy obrabiarce przeprowadzają pełne procesy 
wdrożenia obróbki różnych detali – od przygotowania odpowiednich rozmiarów 
półfabrykatu i właściwego zamocowania, przez wybranie i załadowanie w tryb 
automatyczny programu obróbkowego, jego kontrolę przy pomocy symulacji oraz 
całkowite wykonanie przedmiotu. Po zakończonym procesie obróbki dokonywane są 
pomiary i ewentualne korekty. 

Dzień 3 (8:00 - 18:00) 

Praktyka – Frezowanie 
Frezarskie centrum obróbcze DMG Mori EcoMill 600V ze sterowaniem Sinumerik 840D  

Stanowiskowy instruktaż BHP 

Podstawowe czynności obsługowe obrabiarki 

Omówienie panelu systemu sterowania Sinumerik i jego funkcji 

Tryby pracy obrabiarki (np. JOG, MDI, AUTO) 

Tabela narzędzi i tabela miejsc zerowych (WKS) 

Pomiar narzędzia – manualny i automatyczny (za pomocą sondy do ustawiania narzędzi) 

Kompensacja promienia narzędzia oraz modyfikacja korektorów narzędziowych (D) 

Pomiar punktu zerowego detalu – manualny i za pomocą sondy dotykowej 

Wyznaczanie punktów charakterystycznych detalu oraz dokonywanie pomiarów za 
pomocą sondy dotykowej 

Omówienie różnych możliwości bezpiecznego montażu półfabrykatu do obróbki. 

Montaż półfabrykatu, kontrola zamocowania. 

Bezpieczne wdrażanie procesu obróbki. 

Kontrola, analiza najazdów i odjazdów narzędzia 

Dzień 4 (8:00 - 18:00) 

Powtórzenie wiadomości z dnia poprzedniego 

Praca z gotowymi programami obróbkowymi – wyszukiwanie, ładowanie oraz ich edycja w 
podstawowym zakresie   

Kontrola prawidłowości programu obróbkowego przy pomocy symulacji 

Sposoby transferu programów obróbkowych pomiędzy komputerem PC, a obrabiarką 
CNC   

Wytwarzanie detali przy pomocy frezarki na podstawie dokumentacji technicznej oraz 
gotowych programów obróbkowych   

Sposoby pomiarów detali z wykorzystaniem różnych narzędzi pomiarowych 

Sposoby dokonywania korekt w oparciu o wyniki pomiarów   

Numerika Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16h
53-609 Wrocław  

www.numerika.pl 
info@numerika.pl 

wwozniak@numerika.pl 
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Praktyka – Toczenie   
Tokarskie centrum obróbcze Hyundai WIA 230LMA ze sterowaniem Fanuc 0i (Manual 
Guide)   

Stanowiskowy instruktaż BHP   

Podstawowe czynności obsługowe obrabiarki   

Omówienie panelu systemu sterowania Fanuc 0i i jego funkcji   

Tryby pracy obrabiarki (np. JOG, MDI, SBK-single block)   

Kompensacja promienia narzędzia i korektory   

Pomiar narzędzi – manualny oraz za pomocą sondy   

Dodawanie i edycja korektorów narzędziowych (D)   

Metody ustawiania szczęk pod wymaganą średnice   

Omówienie różnych możliwości bezpiecznego montażu półfabrykatu do obróbki 

Montaż półfabrykatu, kontrola zamocowania   

Zdefiniowanie i pomiar właściwego punktu zerowego detalu dla gotowego programu 
obróbkowego   

Bezpieczne wdrożenie procesu obróbki. 

Kontrola, analiza najazdów i odjazdów narzędzia 

Dzień 5 (8:00 - 18:00) 

Powtórzenie wiadomości z dnia poprzedniego 

Praca z gotowymi programami obróbkowymi – wyszukiwanie, ładowanie oraz ich edycja w 
podstawowym zakresie 

Kontrola prawidłowości programu obróbkowego przy pomocy symulacji 

Sposoby transferu programów obróbkowych pomiędzy komputerem PC, a obrabiarką 
CNC 

Wytwarzanie detali przy pomocy tokarki na podstawie dokumentacji technicznej 

Sposoby pomiarów wytworzonych detali (różne narzędzia pomiarowe) 

Sposoby dokonywania korekt w oparciu o wyniki pomiarów 

Szkolenie kończy się egzaminem (pierwszy termin – 4 dzień szkolenia, termin poprawkowy 
– 5 dzień szkolenia)

Numerika Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16h
53-609 Wrocław  

www.numerika.pl 
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 Dostęp do platformy edukacyjnej 

O poziom wiedzy kursantów dbamy już przed kursem. Otrzymasz indywidualne dane logowania do systemu Intro, którego zawartość 

w przystępnej formie wprowadza w zagadnienia poruszane podczas zajęć, a nam daje możliwość monitorowania Twoich postępów. 

Dzięki temu poziom grup jest bardziej wyrównany, a w trakcie zajęć proces nauczania przebiega sprawniej gdyż materiał staje 

się łatwiej przyswajalny. Ćwiczenia zajmą Ci ok. 2 godzin i nie wymagają wiedzy wstępnej. 

Praca z rysunkami technicznymi 

Dowiesz się, jak prawidłowo interpretować dokumentację techniczno-technologiczną i na jej podstawie dokonywać pomiarów 

wytwarzanych elementów. Jest to umiejętność niezbędna do prawidłowego zaplanowania procesu obróbki, wykonania detalu 

oraz wykonania ewentualnych korekt. Podczas zajęć praktycznych wykonasz rzeczywiste detale - od półfabrykatu ciętego na pile 

do gotowego elementu wykonanego zgodnie z rysunkiem wykonawczym i przygotowanym programem obróbki. 

Podstawowa terminologia po angielsku 

Pracując z systemami sterowania projektowanymi najczęściej na zachodzie nie unikniemy kontaktu z j. angielskim. Mając 
to na uwadze, podczas zajęć przedstawiamy podstawową terminologię angielską związaną z obróbką skrawaniem i funkcjami 
obrabiarek. Jest to również przydatne dla osób, które zainteresowane są rozpoczęciem pracy za granicą. 

 Gwarantowane terminy szkoleń i maksymalnie 5-osobowe grupy podczas praktyki 

Wszystkie opublikowane na stronie terminy naszych kursów są gwarantowane. To oznacza, że nie ma możliwości, aby zostały 
przeniesione lub odwołane. Ponadto do dyspozycji kursantów oddajemy dwa nowoczesne, przemysłowe centra obróbcze. Zajęcia 
prowadzone są równolegle przez dwóch prowadzących, w dwóch maksymalnie 5-cio osobowych grupach. 

Numerika Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16h
53-609 Wrocław  

www.numerika.pl 
info@numerika.pl 

wwozniak@numerika.pl 
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Podsumowanie oraz oferta cenowa: 

*Certyfikaty wydawane na podstawie zdanego egzaminu
**Istnieje możliwość wydania certyfikatu NUMERIKA w dodatkowych językach w cenie 25 zł brutto

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Park Hotel Diament Wrocław, znajdującym się w pobliżu siedziby naszej firmy, 
przy ul. Muchoborska 10. Hotel usytuowany jest tuż przy Wrocławskim Parku Technologicznym. Nieopodal biegnie autostrada  A4 
i obwodnica A8. W 10 minut można dojechać z hotelu do portu lotniczego Wrocław - Strachowice, dworca głównego we Wrocławiu 
oraz centrum miasta. 

Cennik: 
180 zł / doba  -  pokój jednoosobowy 

*Mamy możliwość rezerwacji pokoju na dzień przed rozpoczęciem kursu.

L.p. Nazwa towaru lub usługi 
Termin 

szkolenia 

Ilość osób Łącznie 

dni i godzin Wartość usługi (brutto) / 1os. 

1. Operator CNC 
do 

uzgodnienia 1 5 dni, 50 godziny 2499 PLN 

2. Certyfikat TUV SUD* 250 PLN 

3. Certyfikat SIMENS* 330 PLN 

Razem: 2499 PLN / 3079 PLN* 

Certyfikat TÜV SÜD 

Każdy z uczestników szkolenia może dodatkowo potwierdzić uzyskane kompetencje za pośrednictwem 
zewnętrznej instytucji TÜV SÜD. Koszt uzyskania takiego dokumentu to 250 zł brutto.   

W powyższej cenie są uwzględnione: 
-podejście do egzaminu, 
-przygotowanie i wydruk certyfikatu TÜV SÜD w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim,

Dokument posiada holograficzny pasek zabezpieczający przed próbami fałszerstwa. 

Na odwrocie certyfikatu widnieje szczegółowy program szkolenia (dotyczy każdego z trzech języków). 

Certyfikat SIEMENS 

W związku z uzyskanym przez nas tytułem Siemens CNC Training Partner, nasi kursanci mają możliwość 
uzyskania dodatkowego certyfikatu autoryzowanego przez Siemens Motion Control Polska.  

Chęć uzyskania dokumentu należy zgłosić w trakcie kursu osobie prowadzącej szkolenie.   Koszt certyfikatu 
to 330 PLN brutto. 
Oprócz dokumentu kwota ta obejmuje: 
– duży zestaw materiałów edukacyjnych (książki) dla sterowania Siemens Sinumerik,
– płyta DVD z dodatkowymi materiałami w wersji elektronicznej 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Operator-Programista CNC (8 dni, 80 godzin) 

+ podstawy technologii obróbki skrawaniem i rysunku technicznego   3699 PLN (w tym 23% VAT) 

Wybierz dodatkowo kurs Programisty CAM i skorzystaj z 880 PLN zniżki. 

• od podstaw przygotowuje do samodzielnej pracy Operatora Programisty CNC (tokarka i frezarka)

• wyróżnia się wysoką efektywnością przy zachowaniu dobrej ceny (46,23 PLN/godzinę szkolenia)

• odbędzie się niezależnie od ilości zapisanych na dany termin osób (wszystkie opublikowane na stronie terminy naszych
kursów są gwarantowane, co oznacza, że nie ma możliwości, aby zostały one przez nas przeniesione lub odwołane)

• umożliwia wstępne przygotowanie się do zajęć dzięki platformie edukacyjnej Intro.
UWAGA: Zawartość platformy Intro nie wymaga od uczestnika żadnej wiedzy wstępnej

• daje możliwość odbycia zajęć praktycznych w zakładzie zajmującym się obróbką skrawaniem,
przy przemysłowych centrach obróbczych: tokarskim i frezarskim

• gruntownie i od podstaw przygotowuje do samodzielnej pracy przy obrabiarkach CNC (tokarka i frezarka) oraz do obróbki
w m.in. stali

• zawiera absolutne minimum wymaganej do pracy teorii przy jednocześnie dużej liczbie godzin praktyki przebiegającej przy
obrabiarkach (symulatory nie wliczają się do czasu zajęć praktycznych)

• prowadzony jest przez praktyków z wieloletnim stażem w przemyśle, wymagających, ale i potrafiących skutecznie
przekazać wiedzę kursantom

• umożliwia uzyskanie certyfikatu TÜV SÜD - niezależnej instytucji certyfikującej znanej w całej Europie

• umożliwia uzyskanie certyfikatu SIEMENS

• wprowadza w tajniki obsługi i programowania trzech najpopularniejszych w przemyśle systemów sterowania

• porusza zasady prawidłowej interpretacji rysunków technicznych i korzystania z narzędzi pomiarowych

• dostarcza wiedzę o technologii obróbki skrawaniem (toczenie + frezowanie)
i sposobach dobierania narzędzi oraz parametrów pracy maszyn CNC

Więcej informacji na temat tego szkolenia: https://numerika.pl/kurs-programowanie-operator-cnc/ 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Program szkolenia Operator Programista CNC:

TEORIA 
 (40 godzin, 4 dni) 

Pierwsze 4 dni kursu obejmuje nauka podstaw obróbki skrawaniem oraz programowania. Aby lepiej 
przygotować kursantów do praktyki 
i zwiększyć efektywność szkolenia podczas zajęć teoretycznych wszystkie zagadnienia omówione są na 
przykładach 
i ćwiczone z wykorzystaniem symulatorów. 

Dzień 1 (8:00 - 18:00) 

Rysunek techniczny w obróbce skrawaniem 

Przykłady dokumentacji technicznych spotykanych w przemyśle, dotyczących obróbki skrawaniem – 
omówienie 

Kartezjański układ współrzędnych w obróbce skrawaniem – omówienie i ćwiczenia z komputerowym 
programem edukacyjnym 

Ćwiczenia z prostymi rysunkami technicznymi i sposoby określania punktów charakterystycznych 
konturów 

Wstęp do technologii obróbki skrawaniem 

Dzień 2 (8:00 - 18:00) 

Tokarstwo – technologia obróbki 

Budowa i kinematyka tokarki 

Typy narzędzi tokarskich i charakterystyka ich geometrii (przykłady) 

Materiały wykorzystywane do produkcji narzędzi skrawających i ich charakterystyka 

Geometria tokarki i jej punkty charakterystyczne (maszynowy układ współrzędnych – MKS) 

Układ współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS) 

Wymiarowanie absolutne, inkrementalne oraz we współrzędnych biegunowych 

Struktura programu ISO (G-kod) 

Nagłówek programu 

Adresy T, D, S, M, F 

Sposoby dobierania parametrów technologicznych obróbki 

Omówienie pulpitu systemu sterowania Sinumerik i jego funkcji 

Sinumerik – ćwiczenia na symulatorze (programowanie ISO oraz nakładka: ShopTurn), pisanie 
programów na tokarkę w oparciu o rysunki techniczne 

Dzień 3 (8:00 - 18:00) 

Frezarstwo – technologia obróbki 

Budowa i kinematyka frezarki 

Typy narzędzi frezarskich i ich charakterystyka 

Geometria frezarki i jej punkty charakterystyczne (maszynowy układ współrzędnych – MKS) 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Układ współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS) 

Heidenhain iTNC 530- ćwiczenia na symulatorze (programowanie ISO, w oparciu o Klartext oraz 
dowolne kontury), pisanie programów na frezowanie w oparciu o rysunki techniczne 

Dzień 4 (8:00 - 18:00) 

Sposoby określania miejsca zerowego przedmiotu obrabianego (WKS) 

Interpolacja liniowa (G0, G1) 

Interpolacja kołowa z deklaracją promienia łuku (R lub CR) 

Interpolacja kołowa z deklaracją środka okręgu (I, J, K lub U,V,W) 

Interpolacja liniowa i kołowa we współrzędnych biegunowych 

Płaszczyzny robocze (G17, G18, G19) 

Sposoby pomiaru narzędzi skrawających 

Dodawanie i edycja korektorów narzędziowych (D) 

Zasady deklarowania jednostek dla parametrów obróbki 

Sposoby doboru odpowiednich parametrów technologicznych obróbki 

Heidenhain iTNC 530- ćwiczenia na symulatorze (programowanie ISO, w oparciu o Klartext oraz 
dowolne kontury), pisanie programów na frezowanie w oparciu o rysunki techniczne 

PRAKTYKA 
 (40 godzin, 4 dni) 

Dopiero wyposażeni w wiedzę teoretyczną uczestnicy kursu rozpoczynają szkolenie na przemysłowych 
obrabiarkach jako praktykanci. Zajęcia prowadzone są równolegle w dwóch grupach przez dwóch 
instruktorów. Każdy z uczestników ma dostęp do obrabiarki podczas szkolenia. Aby usamodzielnić 
kursantów każdy z nich wykonuje poszczególne ćwiczenia pod okiem prowadzącego. 

Przed rozpoczęciem zajęć kursanci przechodzą podstawowy, stanowiskowy instruktaż BHP 
prowadzony przez specjalistę. 

Kursanci dzieleni są na dwie grupy, dla których przygotowany jest ten sam, poniższy zakres 
programowy. Grupy wymieniają się stanowiskami przy obrabiarkach w połowie części praktycznej tj. 
na początku zajęć w dniu 7. 

Dzień 5 (8:00 - 18:00) 

Frezarskie centrum przemysłowe DMG Mori EcoMill 600V ze sterowaniem Sinumerik 840D 

Stanowiskowy instruktaż BHP 

Podstawowe czynności obsługowe obrabiarki 

Omówienie panelu systemu sterowania Sinumerik i jego funkcji 

Tryby pracy obrabiarki (np. JOG, MDI, AUTO) 

Tabela narzędzi i tabela miejsc zerowych (WKS) 

Pomiar narzędzia – manualny i automatyczny (za pomocą sondy do ustawiania narzędzi) 

Kompensacja promienia narzędzia oraz modyfikacja korektorów narzędziowych (D) 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Pomiar bazy detalu – manualny i za pomocą sondy dotykowej 

Wyznaczanie punktów charakterystycznych detalu oraz dokonywanie pomiarów za pomocą sondy 
dotykowej 

Cykle obróbkowe i sposoby ich wykorzystania 

Zaplanowanie i programowanie procesów obróbki na podstawie rysunku technicznego  

Dzień 6 (8:00 - 18:00) 

Frezarskie centrum przemysłowe DMG Mori EcoMill 600V ze sterowaniem Sinumerik 840D 

Programowanie bardziej zaawansowanych procesów obróbki (cykle oraz podprogramy) 

Programowanie dowolnego konturu (kalkulator konturów Sinumerik) 

Łączenie dowolnych konturów (kieszenie, czopy) 

Cykle: (frezowanie płaszczyznowe, kształtowe, kieszenie, czopy, „fasolki”, wiercenie, gwintowanie,) 

Sposoby pomiarów detali (różne narzędzia pomiarowe) oraz korekcja programów w oparciu o ich 
wyniki 
Programowanie w oparciu o bardziej zaawansowane rysunki techniczne 

Dzień 7 (8:00 - 18:00) 

Tokarskie centrum obróbcze Hyundai WIA 230LMA ze sterowaniem Fanuc 0i (Manual Guide) 

Stanowiskowy instruktaż BHP 

Podstawowe czynności obsługowe obrabiarki 

Omówienie panelu systemu sterowania Fanuc 32i i jego funkcji 

Tryby pracy obrabiarki (np. JOG, MDI, SBK) 

Kompensacja promienia narzędzia i korektory 

Pomiar narzędzi – manualny oraz za pomocą sondy 

Dodawanie i edycja korektorów narzędziowych (D) 

Programowanie procesów obróbki za pomocą G-kodów (ISO) oraz nakładki ManualGuide 

Sposoby pomiarów wytworzonych detali oraz korekcja programów 
w oparciu o ich wyniki 

Sposoby doboru parametrów skrawania 

Pisanie programów w oparciu o rysunki techniczne 

Egzamin końcowy – pierwszy termin 

Dzień 8 (8:00 - 18:00) 

Tokarskie centrum obróbcze Hyundai WIA 230LMA ze sterowaniem Fanuc 0i (Manual Guide) 

Cykle obróbkowe (toczenie zewnętrzne i wewnętrzne, frezowanie 
z użyciem narzędzi napędzanych, toczenie gwintów, wiercenie centryczne, wiercenie z użyciem 
narzędzi napędzanych,) 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Sposoby tworzenia i wykorzystywania podprogramów 

Wielokrotne wywoływanie podprogramów (P) 

Pisanie programów w oparciu o bardziej zaawansowane rysunki techniczne i precyzyjne dobieranie 
parametrów obróbki 

Egzamin końcowy – drugi termin (dla osób chcących poprawić wynik, który uzyskali w pierwszym 
terminie) 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

 Dostęp do platformy edukacyjnej 

O poziom wiedzy kursantów dbamy już przed kursem. Otrzymasz indywidualne dane logowania do systemu Intro, którego zawartość 

w przystępnej formie wprowadza w zagadnienia poruszane podczas zajęć, a nam daje możliwość monitorowania Twoich postępów. 

Dzięki temu poziom grup jest bardziej wyrównany, a w trakcie zajęć proces nauczania przebiega sprawniej gdyż materiał staje się 

łatwiej przyswajalny. Ćwiczenia zajmą Ci ok. 2 godzin i nie wymagają wiedzy wstępnej. 

Praca z rysunkami technicznymi 

Dowiesz się, jak prawidłowo interpretować dokumentację techniczno-technologiczną. Jest to umiejętność niezbędna 

do prawidłowego zaplanowania procesu obróbki i wykonania detalu. Podczas zajęć praktycznych wykonasz rzeczywiste detale - od 

półfabrykatu ciętego na pile do gotowego elementu wykonanego zgodnie z rysunkiem wykonawczym. 

Trzy najpopularniejsze systemy sterowania 

Nauczysz się obsługi najczęściej spotykanych w przemyśle systemów sterowania obrabiarkami CNC. Prawdopodobieństwo, że trafisz 
na jeden z nich podczas poszukiwania pracy jest bardzo wysokie. 

 Gwarantowane terminy szkoleń i maksymalnie 5-osobowe grupy podczas praktyki 

Wszystkie opublikowane na stronie terminy naszych kursów są gwarantowane. To oznacza, że nie ma możliwości, aby zostały 

przeniesione lub odwołane. Ponadto do dyspozycji kursantów oddajemy dwa nowoczesne, przemysłowe centra obróbcze. Zajęcia 

prowadzone są równolegle przez dwóch prowadzących, w dwóch maksymalnie 5-cio osobowych grupach. 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Podsumowanie oraz oferta cenowa: 

*Certyfikaty wydawane na podstawie zdanego egzaminu
**Istnieje możliwość wydania certyfikatu NUMERIKA w dodatkowych językach w cenie 25 zł brutto

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Park Hotel Diament Wrocław, znajdującym się w pobliżu siedziby naszej firmy, 
przy ul. Muchoborska 10. Hotel usytuowany jest tuż przy Wrocławskim Parku Technologicznym. Nieopodal biegnie autostrada  A4 
i obwodnica A8. W 10 minut można dojechać z hotelu do portu lotniczego Wrocław - Strachowice, dworca głównego we Wrocławiu 
oraz centrum miasta. 

Cennik: 
180 zł / doba  -  pokój jednoosobowy 

*Mamy możliwość rezerwacji pokoju na dzień przed rozpoczęciem kursu.

L.p. Nazwa towaru lub usługi 
Termin 

szkolenia 

Ilość osób Łącznie 

dni i godzin Wartość usługi (brutto) / 1os. 

1. Operator-Programista CNC 
do 

uzgodnienia 1 8 dni, 80 godziny 3699 PLN 

2. Certyfikat TUV SUD* 250 PLN 

3. Certyfikat SIEMENS* 330 PLN 

Razem: 3699 PLN / 4279 PLN* 

Certyfikat TÜV SÜD 

Każdy z uczestników szkolenia może dodatkowo potwierdzić uzyskane kompetencje za pośrednictwem 
zewnętrznej instytucji TÜV SÜD. Koszt uzyskania takiego dokumentu to 250 zł brutto.   

W powyższej cenie są uwzględnione: 
-podejście do egzaminu, 
-przygotowanie i wydruk certyfikatu TÜV SÜD w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim,

Dokument posiada holograficzny pasek zabezpieczający przed próbami fałszerstwa. 

Na odwrocie certyfikatu widnieje szczegółowy program szkolenia (dotyczy każdego z trzech języków). 

Certyfikat SIEMENS 

W związku z uzyskanym przez nas tytułem Siemens CNC Training Partner, nasi kursanci mają możliwość 
uzyskania dodatkowego certyfikatu autoryzowanego przez Siemens Motion Control Polska.  

Chęć uzyskania dokumentu należy zgłosić w trakcie kursu osobie prowadzącej szkolenie.   Koszt certyfikatu 
to 330 PLN brutto. 
Oprócz dokumentu kwota ta obejmuje: 
– duży zestaw materiałów edukacyjnych (książki) dla sterowania Siemens Sinumerik,
– płyta DVD z dodatkowymi materiałami w wersji elektronicznej 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

HEIDENHAIN (+5 osi) (6 dni, 60 godzin)

zaawansowany kurs obsługi sterowania Heidenhain wraz z obróbką 5-osiową 3299 PLN (w tym 23% VAT) 

Jeśli brałeś już udział w przynajmniej jednym z innych naszych kursów otrzymasz 500 PLN zniżki. 

• przygotowuje do samodzielnej pracy z obrabiarkami ze sterowaniem Heidenhain w zaawansowanym
zakresie ich obsługi i programowania

• daje możliwość odbycia zajęć praktycznych w zakładzie zajmującym się obróbką skrawaniem,
przy przemysłowym, pięcioosiowym centrum obróbczym typu DMG Mori CMX 70U

• oferuje wysoką skuteczność zajęć, dzięki małym, maksymalnie 5-cio osobowym grupom

• prowadzony jest przez praktyków z wieloletnim stażem w przemyśle, wymagających, ale i potrafiących skutecznie
przekazać wiedzę kursantom

• umożliwia zaplanowanie oraz zaprogramowanie kompletnego procesu obróbki detalu z użyciem pięciu osi i wdrożenie go z
wykorzystaniem różnorodnych narzędzi skrawających

• odbędzie się niezależnie od ilości zapisanych na dany termin osób (wszystkie opublikowane na stronie terminy naszych
kursów są gwarantowane, co oznacza, że nie ma możliwości, aby zostały one przez nas przeniesione lub odwołane)

Więcej informacji na temat tego szkolenia: https://numerika.pl/kurs-cnc-heidenhain/ 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Program szkolenia Heidenhain (+5 osi):

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 
(20 godzin, 2 dni) (8:00 
- 18:00)

Pierwsze dwa dni kursu obejmują dokładne zapoznanie się z pulpitem i funkcjami systemu 
sterowania Heidenhain.   Kursanci wstępnie zapoznają się z funkcjami takimi jak między 
innymi: FK – dowolny kontur Praca  z wykorzystaniem tzw. labeli (LBL) Cykle SL – a w tym 
łączenie wielu konturów dzięki LBL oraz ich obróbka Q parametry – sposoby ich 
zastosowania Import DXF – czyli wykorzystanie modułu pozwalającego na importowanie 
plików DXF i konwertowanie ich na kontury. 

Ponadto zastosowanie każdego z wielu przycisków sterowania Heidenhain jest osobno 
omówione i umieszczone w kontekście konkretnej sytuacji, która może wystąpić podczas 
programowania z pulpitu. 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
(40 godziny, 4 dni) 

Po odbyciu części teoretycznej, uczestnicy szkolenia przystępują do wykorzystania 
poznanych funkcjonalności sterownika Heidenhain w praktyce.   Przed rozpoczęciem zajęć 
kursanci przechodzą podstawowy, stanowiskowy instruktaż BHP prowadzony przez 
specjalistę.   

Kursanci odbywają zajęcia w maksymalnie 5-cio osobowej grupie przy przemysłowym, 5-
osiowym centrum obróbczym DMG Mori CMX 70U. 

Dzień 3 (8:00 - 18:00) 

5-osiowe centrum obróbcze DMG Mori CMX 70U

Stanowiskowy instruktaż BHP 

Podstawowe czynności obsługowe obrabiarki 

Omówienie panelu systemu sterowania Heidenhain i jego funkcji wraz z ćwiczeniami 
praktycznymi 

Tryby pracy obrabiarki (np. JOG, MDI, AUTO) 

Tabela narzędzi i tabela miejsc zerowych (presetów) 

Sposoby uzbrajania magazynu narzędzi 

Pomiar narzędzia – manualny i automatyczny (za pomocą sondy do ustawiania narzędzi) 

Kompensacja promienia narzędzia oraz modyfikacja korektorów narzędziowych 

Pomiar bazy detalu – manualny i za pomocą sondy dotykowej 

Podstawowe cykle pomiarowe sondy dostępne w trybie manualnym 

Wyznaczanie punktów charakterystycznych detalu oraz dokonywanie pomiarów za pomocą 
sondy dotykowej 

Wykorzystanie 5-ciu osi w obróbce, cykl 19 – omówienie i metody wykorzystania z 
ćwiczeniami 

Funkcje PLANE – sposoby wykorzystania z ćwiczeniami 

Transformacje układu współrzędnych detalu (software’owe oraz mechaniczne: poprzez 
obroty osi B oraz C) 

Justowanie kinematyki obrabiarki do zamocowanego elementu (software’owe oraz 
poprzez offsetowanie osi B i/lub C) 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Dzień 4 (8:00 - 18:00) 

5-osiowe centrum obróbcze DMG Mori CMX 70U

Zaplanowanie i programowanie procesów obróbki na podstawie rysunku technicznego 
(obróbka po konturze z wykorzystaniem funkcji: APP, DEP, L, CR, CC, C oraz CT, RND, 
CHF)    

Programowanie dowolnego konturu (kalkulator konturów FK) w układzie kartezjańskim 
oraz biegunowym   

Zapoznanie z działaniem funkcji LBL SET i LBL CALL oraz ich wykorzystanie   

Wywoływanie i powtarzanie konturów za pomocą podprogramów LBL   

Inne sposoby wykorzystania podprogramów LBL   

Programowanie w oparciu o bardziej zaawansowane rysunki techniczne (z wykorzystaniem 
5-ciu osi)   Q-parametry i ich wykorzystanie w praktyce:
-rodziny części (q-parametry zamiast wartości liczbowych)
-funkcje matematyczne

Dzień 5 (8:00 - 18:00) 

5-osiowe centrum obróbcze DMG Mori CMX 70U

Podstawowe cykle obróbkowe i zapoznanie się z działaniem funkcji CYCL DEF oraz CYCL 
CALL 

Odpowiednie wywoływanie cykli poprzez CYCL CALL oraz M99 

Programowanie bardziej zaawansowanych procesów obróbki z wykorzystaniem cykli i 
podprogramów LBL 

Cykle SL – metody wykorzystania 

Łączenie dowolnych konturów (kieszenie, czopy, kontury otwarte) dzięki cyklom SL oraz 
podprogramom LBL 

Q-parametry i ich wykorzystanie w praktyce: -funkcje jeśli/to, czyli programowanie decyzji

Dalsze ćwiczenia z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych rysunków wykonawczych 
przy użyciu cykli SL, Q-parametrów oraz podprogramów LBL  (z wykorzystaniem 5-ciu osi) 

Dzień 6 (8:00 - 18:00) 

5-osiowe centrum obróbcze DMG Mori CMX 70U

Automatyczne cykle pomiarowe sondy (w trybie AUTO) – sposoby wykorzystania 

Ćwiczenia w wykorzystaniu automatycznych cykli sondy w dokonywaniu pomiarów oraz 
ewentualnych korekt wymiarów narzędzi    

Cykl 32 – tolerancja   Helix oraz gwintowanie z Q parametrami     

Egzamin praktyczny obejmujący poruszane i przećwiczone zagadnienia 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

 Od podstaw po zaawansowane funkcje 

Poznasz pełne spectrum podstawowych i zaawansowanych funkcji systemu sterowania Heidenhain. Jeśli pracujesz już z tym 

sterownikiem, masz okazję by usystematyzować i wzbogacić swoją wiedzę. 

Praca z rysunkami technicznymi 

Dowiesz się jak w prawidłowy sposób podejść do dokumentacji technicznej dotyczącej detali obrabianych w 5-ciu osiach. Ćwiczenia 

wykonywane są przy użyciu różnego rodzaju stali i narzędzi skrawających. 

Obróbka w 5-ciu osiach 

Dowiesz się w jaki sposób wykorzystywać dodatkowe osie w obrabiarce sterowanej numerycznie oraz jak bezpiecznie wdrażać tego 
typu programy obróbki. 

 Gwarantowane terminy szkoleń i maksymalnie 5-osobowe grupy podczas praktyki 

Wszystkie opublikowane na stronie terminy naszych kursów są gwarantowane. To oznacza, że nie ma możliwości, aby zostały 

przeniesione lub odwołane. Ponadto do dyspozycji kursantów oddajemy nowe 5-cio osiowe, przemysłowe centrum obróbcze. Zajęcia 

teoretyczne i praktyczne prowadzone są w maksymalnie 5-cio osobowych grupach. 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Podsumowanie oraz oferta cenowa: 

*Certyfikaty wydawane na podstawie zdanego egzaminu
**Istnieje możliwość wydania certyfikatu NUMERIKA w dodatkowych językach w cenie 25 zł brutto

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Park Hotel Diament Wrocław, znajdującym się w pobliżu siedziby naszej firmy, 
przy ul. Muchoborska 10. Hotel usytuowany jest tuż przy Wrocławskim Parku Technologicznym. Nieopodal biegnie autostrada  A4 
i obwodnica A8. W 10 minut można dojechać z hotelu do portu lotniczego Wrocław - Strachowice, dworca głównego we Wrocławiu 
oraz centrum miasta. 

Cennik: 
180 zł / doba  -  pokój jednoosobowy 

*Mamy możliwość rezerwacji pokoju na dzień przed rozpoczęciem kursu.

L.p. Nazwa towaru lub usługi 
Termin 

szkolenia 

Ilość osób Łącznie 

dni i godzin Wartość usługi (brutto) / 1os. 

1. HEIDENHAIN (+5 osi) 
do 

uzgodnienia 1 6 dni, 60 godziny 3299 PLN 

2. Certyfikat TUV SUD* 250 PLN 

Razem: 3299 PLN / 3549 PLN* 

Certyfikat TÜV SÜD 

Każdy z uczestników szkolenia może dodatkowo potwierdzić uzyskane kompetencje za pośrednictwem 
zewnętrznej instytucji TÜV SÜD. Koszt uzyskania takiego dokumentu to 250 zł brutto.   

W powyższej cenie są uwzględnione: 
-podejście do egzaminu, 
-przygotowanie i wydruk certyfikatu TÜV SÜD w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim,

Dokument posiada holograficzny pasek zabezpieczający przed próbami fałszerstwa. 

Na odwrocie certyfikatu widnieje szczegółowy program szkolenia (dotyczy każdego z trzech języków). 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Kurs Programista CAM (4 dni, 40 godzin) 

projektowanie procesów wytwarzania w systemach CAD CAM 2299 PLN (w tym 23% VAT) 

Wybierz dodatkowo kursu Operatora – Programisty CNC i skorzystaj z 880 PLN zniżki. 

• umożliwia poznanie wspólnych dla różnych systemów CAD CAM reguł programowania

• odbędzie się niezależnie od ilości zapisanych na dany termin osób (wszystkie opublikowane na stronie terminy naszych
kursów są gwarantowane, co oznacza, że nie ma możliwości, aby zostały one przez nas przeniesione lub odwołane)

• przygotowuje do pracy z drukarkami 3D, co jest mile widzianą przez wielu pracodawców umiejętnością

• porusza podstawy generowania kodu dla tokarek CNC, frezarek CNC oraz elektro drążarek drutowych EDM

• jest przeznaczony także dla osób nie mających wcześniej styczności z programowaniem w tego typu środowiskach

• oprócz zagadnień z programowania CAM zawiera również podstawy projektowania CAD (w 2D i 3D)

• dostarcza wiedzę pozwalającą na stworzenie modelu oraz jego rysunku technicznego, dobór parametrów
i strategii obróbki - włącznie z wygenerowaniem ścieżek narzędzi i weryfikacją ich poprawności

Więcej informacji na temat tego szkolenia: https://numerika.pl/kurs-cad-cam/ 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Program szkolenia Programista CAM: 

Sposób organizacji 
zajęć 

Każdy z uczestników pracuje przy indywidualnym stanowisku komputerowym z 
zainstalowanym środowiskiem CAD CAM. 
Kursanci równolegle z prowadzącym wykonują ćwiczenia na własnych komputerach. 

Dzień 1 (8:00-18:00) 

I. CAD – Komputerowo wspomagane projektowanie (Part Modeler)

• Interfejs użytkownika programu Part Modeler
• Tworzenie i zapisywanie nowego projektu
• Tworzenie profili na płaszczyźnie (2D) i definiowanie ich wymiarów
• Definiowanie zależności geometrycznych pomiędzy poszczególnymi
elementami profilu

• Modelowanie bryłowe (3D)
• Sposoby modyfikowania elementów modeli i dodawanie atrybutów np.
zaokrąglenia, fazki, otwory

• Przygotowywanie złożeń z pojedynczych modeli bryłowych
• Omówienie podstawowych zasad wymiarowania i rzutowania
• Generowanie rysunków technicznych dla utworzonych modeli
w rzutowaniu europejskim

Dzień 2 (8:00-18:00) 

II. CAM – Komputerowo wspomagane wytwarzanie (SurfCAM)

1. Interfejs programu.
• Tworzenie i zapisywanie nowego projektu
• Import prostych, wcześniej utworzonych modeli do SurfCAM
• Sposoby analizy i korekty modeli / konturów
• Zarządzanie warstwami i maskami

2. Frezowanie.
• Definiowanie półfabrykatu oraz punktu zerowego dla prawidłowego
generowania ścieżki narzędzia

• Dobór narzędzi i parametrów obróbki (2 osiowa obróbka powierzchniowa)
• Tworzenie nieskomplikowanych ścieżek narzędziowych w płaszczyźnie
dwuosiowej

• Symulacja i weryfikacja wygenerowanych trajektorii narzędzi
• Korygowanie błędnych lub nieoptymalnych parametrów trajektorii
• Zarządzanie ścieżkami narzędziowymi
• Dobór narzędzi, parametrów technologicznych i tworzenie dwuosiowych
(X, Y) ścieżek narzędziowych dla frezarki (ruchy narzędzia po trajektorii
odbywają się maksymalnie w 2 osiach jednocześnie):
– frezowanie kieszeni i czopów o regularnych kształtach,
– frezowanie rowków,
– wiercenie otworów,
– gwintowanie,
– fazowanie i zaokrąglanie krawędzi,
– frezowanie dowolnych kieszeni i czopów,

• Dobór narzędzi, parametrów technologicznych i tworzenie trzyosiowych
(X, Y, Z) ścieżek narzędziowych dla frezarki (ruchy narzędzia po trajektorii
odbywają się maksymalnie w 3 osiach jednocześnie):
– frezowanie zgrubne,
– obróbka resztek,
– frezowanie planarne.

• Generowanie pliku NC przy użyciu odpowiedniego postprocesora
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Dzień 3 (8:00-18:00) 

3. Toczenie.
• Definiowanie półfabrykatu oraz punktu zerowego dla prawidłowego
generowania ścieżki narzędzia

• Dobór narzędzi i parametrów obróbki (2 osiowa obróbka powierzchniowa)
• Tworzenie nieskomplikowanych ścieżek narzędziowych w płaszczyźnie
dwuosiowej

• Symulacja i weryfikacja wygenerowanych trajektorii narzędzi
• Korygowanie błędnych lub nieoptymalnych parametrów trajektorii
• Zarządzanie ścieżkami narzędziowymi
• Dobór narzędzi, parametrów technologicznych i tworzenie dwuosiowych
ścieżek narzędziowych dla tokarki:
– planowanie czoła
– toczenie konturu
– toczenie rowków
– wiercenie i gwintowanie
– odcięcie

• Generowanie pliku NC przy użyciu odpowiedniego postprocesora

Dzień 4 (8:00-18:00) 

4. Elektrodrążenie drutowe EDM.
• Definiowanie półfabrykatu oraz punktu zerowego dla prawidłowego
generowania ścieżki narzędzia

• Dobór parametrów technologicznych i tworzenie dwuosiowych ścieżek
narzędziowych dla elektrodrążarki drutowej EDM

• Symulacja i weryfikacja wygenerowanych trajektorii
• Korygowanie błędnych lub nieoptymalnych parametrów trajektorii
• Generowanie pliku NC przy użyciu odpowiedniego postprocesora

III. Druk 3D
• Włączenie drukarki 3D
• Poziomowanie stołu
• Załadowanie materiału
• Wymiana dyszy w głowicy drukującej
• Zaprogramowanie urządzenia za pomocą aplikacji CAM (Simplify3D)
• Generowanie pliku NC przy użyciu odpowiedniego postprocesora
• Wgranie wygenerowanego pliku NC do drukarki 3D
• Wydruk wcześniej przygotowanego modelu CAD
• Wyłączenie drukarki 3D

Egzamin końcowy 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

       Podczas zajęć uczestnicy wykorzystują zintegrowane środowisko CAD CAM: 

Part Modeler (CAD) - jest to nowoczesne oprogramowanie typu CAD stworzone dla wydajnego 

projektowania i modyfikacji modeli bryłowych do wykorzystania na potrzeby systemu CAM.  

Part Modeler posiada intuicyjny interfejs oraz możliwość wczytywania modeli z większości  

systemów CAD np. SolidWorks, SolidEdge, Catia, Autodesk Inventor, NX. 

SurfCAM Advanced Edition - SurfCAM posiada bardzo rozbudowaną bibliotekę strategii obróbczych. 

Istnieje możliwość dokładnej weryfikacji wygenerowanych ścieżek narzędzia dzięki szczegółowej  

symulacji. Program pozwala na tworzenie trajektorii narzędzi obsługując do 5 osi jednocześnie. 

 SurfCAM + Part Modeler (CAD) 

Poznaj zasady pracy w środowiskach CAD CAM. Dowiesz się m.in. jak tworzyć modele 3D (np. na podstawie rysunku technicznego)

i planować proces obróbki - włącznie z wykorzystaniem postprocesorów podczas generowania trajektorii, po której będą się poruszać 

narzędzia. 

Różne strategie obróbki i narzędzia 

Aby lepiej dobrać optymalne parametry pracy obrabiarek. Naucz się sposobów doboru technologii obróbki, narzędzi  

oraz postprocesora dopasowując je do typu i kinematyki obrabiarki. W trakcie szkolenia nauczysz się w jaki sposób przygotować  

programy obróbki dla: tokarek CNC, frezarek CNC, elektrodrążarek EDM oraz drukarek 3D 

Grupy do 9 osób 

Praca w małych grupach to bardziej zindywidualizowany tok nauczania. Nauka programowania CAD CAM wymaga skupienia. Mała 
liczba uczestników sprawia, że zajęcia są bardziej efektywne, a trener ma możliwość indywidualnego podejścia do każdego  
z uczestników. 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Podsumowanie oraz oferta cenowa: 

*Certyfikaty wydawane na podstawie zdanego egzaminu
**Istnieje możliwość wydania certyfikatu NUMERIKA w dodatkowych językach w cenie 25 zł brutto

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Park Hotel Diament Wrocław, znajdującym się w pobliżu siedziby naszej firmy, 
przy ul. Muchoborska 10. Hotel usytuowany jest tuż przy Wrocławskim Parku Technologicznym. Nieopodal biegnie autostrada  A4 
i obwodnica A8. W 10 minut można dojechać z hotelu do portu lotniczego Wrocław - Strachowice, dworca głównego we Wrocławiu 
oraz centrum miasta. 

Cennik: 
180 zł / doba  -  pokój jednoosobowy 

*Mamy możliwość rezerwacji pokoju na dzień przed rozpoczęciem kursu.

L.p. Nazwa towaru lub usługi 
Termin 

szkolenia Ilość osób 

Łącznie 

dni i godzin Wartość usługi (brutto)/ 1os. 

1. Programista CAM 
do 

uzgodnienia 1 4 dni, 40 godzin 2299 PLN 

2. Certyfikat TUV SUD* 250 PLN 

Razem: 2299 PLN / 2549 PLN* 

Certyfikat TÜV SÜD 

Każdy z uczestników szkolenia może dodatkowo potwierdzić uzyskane kompetencje za pośrednictwem 
zewnętrznej instytucji TÜV SÜD. Koszt uzyskania takiego dokumentu to 250 zł brutto.   

W powyższej cenie są uwzględnione: 
-podejście do egzaminu, 
-przygotowanie i wydruk certyfikatu TÜV SÜD w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim,

Dokument posiada holograficzny pasek zabezpieczający przed próbami fałszerstwa. 

Na odwrocie certyfikatu widnieje szczegółowy program szkolenia (dotyczy każdego z trzech języków). 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Kurs SolidWorks Podstawy (2 dni, 16 godzin) 

1999 PLN (w tym 23% VAT) 

 Jeśli brałeś już udział w przynajmniej jednym z innych naszych kursów otrzymasz 500 PLN zniżki.   

• poznasz program SolidWorks, czyli jeden z najczęściej wykorzystywanych systemów CAD

• będziesz mógł za pomocą SolidWorks sprawnie przekształcić swoje pomysły w modele 3D i złożenia

• nauczysz się wykorzystywać dodatkowe możliwości i funkcje jakimi dysponuje SolidWorks m.in. symulacje, złożenia
i tworzenie dokumentacji

• uzyskasz certyfikat potwierdzający zdobyte podczas kursu umiejętności

Więcej informacji na temat tego szkolenia: https://numerika.pl/kurs-solidworks-podstawy-indywidualnie 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Program szkolenia SolidWorks: 

Sposób organizacji 
zajęć 

Uczestnik szkolenia pracuje przy indywidualnym stanowisku komputerowym z 
zainstalowanym oprogramowanie SolidWorks. 
Kursanci równolegle z dedykowanym prowadzącym wykonują ćwiczenia na własnych 
komputerach. 

Dzień 1 (8:00-16:00) 

1. Wprowadzenie do programu SOLIDWORKS (interfejs, widoki, konfiguracja)

2. Szkicowanie 2D
Podstawowe elementy szkicu
Nadawanie relacji geometrycznych
Transformacje (szyki, odbicia lustrzane, obroty)
Wymiarowanie
Praca z geometrią odniesienia

3. Modelowanie części maszyn 3D
Charakterystyka podstawowych obróbek mechanicznych (toczenie, frezowanie), a
projektowanie modeli – optymalizacja, stosowanie uproszczeń i sposoby na uniknięcie
tzw. “ślepych zaułków” w projekcie (np. dany element jest dedykowany do wykonania przy
pomocy 3-osiowej frezarki CNC, jednak sposób w jaki jest zaprojektowany uniemożliwia
jego właściwe wykonanie).
Operacje bryłowe (wyciągnięcie proste, po ścieżce, po profilach, przez obrót, wycięcie)
Kreator otworów
Zaokrąglenia, sfazowania
Transformacje (szyki, odbicia lustrzane, obroty)
Wybór materiału i sprawdzanie masy

Dzień 2 (8:00-16:00) 

4. Modelowanie części maszyn i tworzenie złożeń
Umieszczanie elementów w zespole
Nadawanie relacji geometrycznych i wiązań
Modelowanie części w kontekście złożenia
Wykrywanie kolizji między częściami
Biblioteka części standardowych

5. Analiza projektu.
Sprawdzanie poprawności konstrukcji mechanizmu
Widok eksplodowany
Symulacja pracy urządzenia

6. Opracowywanie dokumentacji technicznej projektu.
Formaty arkuszy
Rysunki wykonawcze części

Numerika Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16h
53-609 Wrocław  

www.numerika.pl 
info@numerika.pl 

wwozniak@numerika.pl 



  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Poznaj SolidWorks 

Naucz się sprawnie zamieniać swoje pomysły na modele 3D. 
Twórz złożenia, przeprowadzaj symulacje i generuj dokumentację techniczną niezbędną do wykonania elementów. 

Twórz modele w zoptymalizowany sposób 

Modelując elementy nauczysz się w jaki sposób zoptymalizować je dla danej obróbki np. dla frezowania lub toczenia CNC.  
Dzięki temu unikniesz problematycznego wprowadzania zmian w projekcie, gdy okaże się, że są one niezbędne, by go wykonać. 

Od szkicu do modelu bryłowego 

Rozpoczniesz od tworzenia prostych szkiców 2D, po to by następnie nadać im 3-ci wymiar i stworzyć model 3D. 
Dzięki wielu możliwościom programu SolidWorks możesz zaprojektować róznego rodzaju kształty w zależności od potrzeb. 



  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Podsumowanie oraz oferta cenowa: 

*Certyfikaty wydawane na podstawie zdanego egzaminu
**Istnieje możliwość wydania certyfikatu NUMERIKA w dodatkowych językach w cenie 25 zł brutto

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Park Hotel Diament Wrocław, znajdującym się w pobliżu siedziby naszej firmy, 
przy ul. Muchoborska 10. Hotel usytuowany jest tuż przy Wrocławskim Parku Technologicznym. Nieopodal biegnie autostrada  A4 
i obwodnica A8. W 10 minut można dojechać z hotelu do portu lotniczego Wrocław - Strachowice, dworca głównego we Wrocławiu 
oraz centrum miasta. 

Cennik: 
180 zł / doba  -  pokój jednoosobowy 

*Mamy możliwość rezerwacji pokoju na dzień przed rozpoczęciem kursu

L.p. Nazwa towaru lub usługi 
Termin 

szkolenia Ilość osób 

Łącznie 

dni i godzin Wartość usługi (brutto) / 1 os. 

1. Kurs SolidWorks Podstawy+
do 

uzgodnienia 1 2 dni, 16 godzin 1999 PLN 

2. Certyfikat TUV SUD* 250 PLN 

Razem: 1999 PLN / 2249 PLN 

Certyfikat TÜV SÜD 

Każdy z uczestników szkolenia może dodatkowo potwierdzić uzyskane kompetencje za pośrednictwem 
zewnętrznej instytucji TÜV SÜD. Koszt uzyskania takiego dokumentu to 250 zł brutto.   

W powyższej cenie są uwzględnione: 
-podejście do egzaminu, 
-przygotowanie i wydruk certyfikatu TÜV SÜD w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim,

Dokument posiada holograficzny pasek zabezpieczający przed próbami fałszerstwa. 

Na odwrocie certyfikatu widnieje szczegółowy program szkolenia (dotyczy każdego z trzech języków). 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Technolog CNC (6 dni, 60 godzin) 

3599 PLN (w tym 23% VAT) 

 Jeśli brałeś już udział w przynajmniej jednym z innych naszych kursów otrzymasz 500 PLN zniżki.   

• przygotowuje do pracy na stanowisku Technologa CNC

• daje możliwość odbycia zajęć praktycznych w zakładzie zajmującym się obróbką skrawaniem, przy przemysłowych
obrabiarkach CNC

• porusza szeroki przekrój niezbędnych w pracy Technologa CNC zagadnień: od typów obróbek, przez rodzaje materiałów
obrabianych i mocowań, aż po metrologię i sposoby wyceniania obróbki

• prowadzony jest przez praktyków z wieloletnim stażem w przemyśle, wymagających, ale i potrafiących skutecznie
przekazać wiedzę kursantom

• umożliwi samodzielne zaplanowanie, dobór technologii obróbki, narzędzi i parametrów obróbki, a także właściwego
systemu mocowania

• odbędzie się niezależnie od ilości zapisanych na dany termin osób (wszystkie opublikowane na stronie terminy naszych
kursów są gwarantowane, co oznacza, że nie ma możliwości, aby zostały one przez nas przeniesione lub odwołane)

Więcej informacji na temat tego szkolenia: https://numerika.pl/kurs-technolog-cnc/ 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Program szkolenia Technolog CNC: 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 
(50 godzin, 5 dni) 
(8:00 - 18:00) 

Część teoretyczna obejmuje szereg zagadnień, które są niezbędne w codziennej pracy na 
stanowisku Technologa CNC. Zajęcia teoretyczne obfitują również w różnego rodzaju 
ćwiczenia i przykłady. 

Dzień 1 (8:00-18:00) 

Materiały obrabiane: 
• stale stopowe w obróbce– konstrukcyjne, narzędziowe, specjalne
• praca ze stopami aluminium • stopy miedzi w obróbce skrawaniem
• wpływ pierwiastków stopowych na właściwości metali
• tworzywa sztuczne – zestawienie tworzyw obróbkowych
• inne materiały inżynierskie – ceramika, spieki, kompozyty, pokrycia i kleje
• pojęcie skrawalności materiału
• omówienie procesu tworzenia się wióra (możliwe problemy z tym związane, ich
przyczyny i rozwiązania)
• zużywanie się narzędzi (przyczyny, postacie zużycia)

Dzień 2 (8:00-18:00) 

Maszyny technologiczne sterowane numerycznie: 
• Sposoby sterowania maszynami obróbczymi
• Zastosowanie podstawowych maszyn skrawających:
• Tokarka, Frezarka, Wiertarka
• Możliwości obróbki dokładnej
• Szlifowanie, Docieranie, Honowanie
• Obróbki erozyjne w przemyśle
• Zastosowanie laserów w obróbce skrawaniem
• Roboty przemysłowe: klasyfikacja i zastosowanie
Ciecze obróbkowe:
• zastosowanie cieczy obróbkowych
• sposoby dystrybucji
• specyfika pracy z cieczami smarująco – chłodzącymi

Dzień 3 (8:00-18:00) 

Obróbka otworów: 
• przegląd narzędzi do wiercenia parametry skrawania i siły skrawające wiertła VHM i HSS
(typy i rodzaje ostrzy, zastosowania) wiertła z rozłącznym ostrzem (z płytkami
wymiennymi i głowicą wymienną)
• techniki wiercenia otworów głębokich pogłębianie rozwiercanie
Gwintowanie:
• przegląd narzędzi gwintujących
• metody i technologia gwintowania gwintowanie otworów wiórowe i bezwiórowe
frezowanie gwintów toczenie gwintów
Cięcie:
• opis metody i jej dokładności
• dobór parametrów i rodzajów ostrzy

Dzień 4 (8:00-18:00) 

Frezowanie: 
• rodzaje frezów i narzędzi frezujących
• metody frezowania parametry skrawania i siły skrawające przy frezowaniu
• optymalizacja procesu frezowania
• czynniki wpływające na strategie frezowania
• rozwiązywanie typowych problemów przy obróbce frezami
Toczenie:
• parametry skrawania i siły skrawające przy toczeniu
• narzędzia tokarskie i stosowane w tokarkach metody toczenia (wzdłużne, wytaczanie,
przecinanie i toczenie poprzeczne)
• toczenie dokładne (metody uzyskiwania wymiarów detalu)
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

• rozwiązywanie problemów przy obróbce tokarskiej
• radełkowanie (narzędzia i metody)

Dzień 5 (8:00-18:00) 

Planowanie produkcji (ćwiczenia): 
• opracowanie technologii obróbki
• ocena możliwości obróbczych maszyn, dobór mocy skrawających
• kryteria doboru materiałów alternatywnych
• sposoby szacowania zapotrzebowania na materiał do obróbki
• ocena czasu pracy niezbędnego do wykonania zadania
• wyceny procesu wykonania detali
• wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na koszty pracy
• przygotowanie kart technologicznych i przewodników

Dzień 6 (8:00-18:00) 

Egzamin weryfikujący zdobytą wiedzę 
Zajęcia w warsztacie przy wykorzystaniu pełnowymiarowych maszyn produkcyjnych 
Rodzaje mocowań narzędzi: 
• uchwyty narzędziowe
• oprawki
• uchwyty zaciskowe
Praktyczny wpływ parametrów na obróbkę:
• dobór parametrów skrawania wg katalogu
• korygowanie parametrów. (balans: czas – jakość – koszt)
• użycie obróbek alternatywnych i ich porównanie do „utartych szlaków”
Praktyka warsztatowa i jej ujęcie w procesie planowania:
• praktyczne ujęcie czynnika ludzkiego w procesie planowania produkcji
• włączenie czynności obróbczych nieparametryzowanych do wyceny
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Od podstaw po zaawansowane zagadnienia 

Poznasz szeroki zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas pracy Technologa CNC. Zajęcia wzbogacone są o praktyczne 
przykłady oraz ćwiczenia. 

Różnego rodzaju materiały obrabiane i technologie obróbki 

Dowiesz się czym charakteryzują się poszczególne grupy materiałów i w jaki sposób prawidłowo dobierać parametry obróbki. 
Oprócz toczenia i frezowania poznasz również charakterystykę szlifowania, cięcia oraz ciecze obróbkowe. 

Metrologia i sposoby mocowania detalu/materiału obrabianego 

Nauczysz się w jaki sposób prawidłowo dokonywać pomiarów za pomocą różnorodnych narzędzi pomiarowych - również 
podczas zajęć praktycznych. Poznasz najpopularniejsze sposoby mocowania elementów obrabianych. 

Gwarantowane terminy szkoleń i maksymalnie 6-osobowe grupy podczas teorii i praktyki 

Wszystkie opublikowane na stronie terminy naszych kursów są gwarantowane. To oznacza, że nie ma możliwości, 
aby zostały przeniesione lub odwołane. Ponadto do dyspozycji kursantów oddajemy nowe 5-cio osiowe, przemysłowe centrum 
obróbcze. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są w maksymalnie 6-cio osobowych grupach. 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Podsumowanie oraz oferta cenowa: 

*Certyfikaty wydawane na podstawie zdanego egzaminu
**Istnieje możliwość wydania certyfikatu NUMERIKA w dodatkowych językach w cenie 25 zł brutto

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Park Hotel Diament Wrocław, znajdującym się w pobliżu siedziby naszej firmy, 
przy ul. Muchoborska 10. Hotel usytuowany jest tuż przy Wrocławskim Parku Technologicznym. Nieopodal biegnie autostrada  A4 
i obwodnica A8. W 10 minut można dojechać z hotelu do portu lotniczego Wrocław - Strachowice, dworca głównego we Wrocławiu 
oraz centrum miasta. 

Cennik: 
180 zł / doba  -  pokój jednoosobowy 

*Mamy możliwość rezerwacji pokoju na dzień przed rozpoczęciem kursu.

L.p. Nazwa towaru lub usługi 
Termin 

szkolenia Ilość osób 

Łącznie 

dni i godzin Wartość usługi (brutto) / 1 os. 

1. Technolog CNC 
do 

uzgodnienia 1 6 dni, 60 godzin 3599 PLN 

2. Certyfikat TUV SUD* 250 PLN 

Razem: 3599 PLN / 3849 PLN* 

Certyfikat TÜV SÜD 

Każdy z uczestników szkolenia może dodatkowo potwierdzić uzyskane kompetencje za pośrednictwem 
zewnętrznej instytucji TÜV SÜD. Koszt uzyskania takiego dokumentu to 250 zł brutto.   

W powyższej cenie są uwzględnione: 
-podejście do egzaminu, 
-przygotowanie i wydruk certyfikatu TÜV SÜD w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim,

Dokument posiada holograficzny pasek zabezpieczający przed próbami fałszerstwa. 

Na odwrocie certyfikatu widnieje szczegółowy program szkolenia (dotyczy każdego z trzech języków). 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Pomiary w obróbce CNC i czytanie rysunku technicznego 

(2 dni, 16 godzin) 

499 PLN (w tym 23% VAT) 

 Jeśli brałeś już udział w przynajmniej jednym z innych naszych kursów otrzymasz 200 PLN zniżki.   

• będzie pomocny w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska związane z obróbką CNC

• usystematyzuje i wzbogaci wiedzę, którą zdobyłeś dotychczas podczas kursu Operator lub Operator Programista CNC

• porusza przekrój niezbędnych w branży CNC umiejętności interpretacji rysunku technicznego oraz właściwego
dokonywania pomiarów

• daje możliwość odbycia zajęć praktycznych z wykorzystaniem profesjonalnych, przemysłowych narzędzi pomiarowych,

• wzbogaci i usystematyzuje wiedzę z zakresu sposobów wymiarowania, dopuszczalnych odchyleń wymiarów, kształtu
i chropowatości

• prowadzony jest przez praktyków z wieloletnim stażem w przemyśle, wymagających, ale i potrafiących skutecznie
przekazać wiedzę kursantom

• umożliwi Ci samodzielne dokonywanie pomiarów podczas zajęć, abyś mógł przećwiczyć i utrwalić przekazaną Ci wiedzę

• odbędzie się niezależnie od ilości zapisanych na dany termin osób (wszystkie opublikowane na stronie terminy naszych
kursów są gwarantowane, co oznacza, że nie ma możliwości, aby zostały one przez nas przeniesione lub odwołane)

Więcej informacji na temat tego szkolenia: https://numerika.pl/kurs-rysunek-techniczny-pomiary-warsztatowe 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Program szkolenia Pomiary w obróbce CNC i czytanie rysunku technicznego: 

Sposób organizacji 
zajęć 

Każdy z uczestników pracuje przy indywidualnym stanowisku wyposażonym w przyrządy 
pomiarowe. 
Kursanci równolegle z prowadzącym wykonują ćwiczenia i dokonują pomiarów z 
wykorzystaniem specjalnie przygotowanych do tego celu rysunkach i detalach. 

Dzień 1 (8:00-16:00) 

W tym dniu kursant zapozna się ze sposobami przedstawienia obiektów w przemyśle i 
technice 
Poruszony będzie zbiór zagadnień związanych z rysunkiem technicznym i sposób jego 
prawidłowej interpretacji a w tym m.in.: 
Zapis konstrukcji i jego rola 
Rzutowania , przekroje i kłady 
Sposoby wymiarowania 
Przedstawienie dopuszczalnych odchyleń wymiarów, kształtu i jakości powierzchni 
Sposoby przedstawiania nieskomplikowanych części maszyn 

Dzień 2 (8:00-16:00) 

W drugim dniu kursant pozna praktyczną stronę pracy z rysunkiem technicznym i 
narzędziami pomiarowymi. W tym dniu przedstawione zostaną (m.in.): 
Sposoby przedstawiania złożonych części maszyn 
Przykłady rysunków technicznych pochodzących z różnych źródeł (“style konstruktorskie” i 
standardy CAM różnych producentów) 
Sposoby zarządzania dokumentacją techniczną 
Narzędzia pomiarowe wykorzystywane w pracy warsztatowej i sposoby ich użycia: 
– suwmiarki, mikrometry, średnicówki zegarowe i dwupunktowe,
sprawdziany gwintu, kształtu i wymiaru, wzorce chropowatości

Nauczysz się jak prawidłowo posługiwać się: 

-mikrometrem cyfrowym i analogowym
-głębokościomierzem analogowym i cyfrowym
-sprawdzianami do otworów
-suwmiarkami cyfrowymi i analogowymi
-średnicówkami mikrometrycznymi
-płytkami wzorcowymi
-wzorcami chropowatości
-sprawdzianami gwintu
-szczelinomierzem
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Praktyczne podejście do tematu dokumentacji technicznej 

W pracy niejednokrotnie spotkasz się z rysunkami odbiegającymi od tego, co mówią normy i wytyczne podręcznikowe. W czasie kursu 
otrzymasz nie tylko wiedzę, jak powinien wyglądać rysunek techniczny. Nasi prowadzący podzielą się także swoim doświadczeniem 
na temat tego jak wygląda codzienna praca z rysunkiem, na co zwrócić uwagę i jakie praktyki stały się „zwyczajowo” akceptowane 
i powszechne. 

Praca z rysunkami technicznymi rzeczywistych, przemysłowych detali 

Dowiesz się, jak prawidłowo interpretować dokumentację techniczno-technologiczną i jak na jej podstawie dokonywać pomiarów 
wytworzonych elementów. Jest to umiejętność niezbędna do prawidłowego zaplanowania procesu obróbki, wykonania detalu 
oraz wykonania ewentualnych korekt. W czasie praktycznych ćwiczeń będziesz miał okazję utrwalić i sprawdzić swoją wiedzę, 
porównując detale wykonane przez tokarzy i frezerów z dokumentacją techniczną. 

Różnego rodzaju narzędzia pomiarowe 

W czasie kursu otrzymasz m.in. informacje o narzędziach stosowanych na warsztacie produkcyjnym, a przede wszystkim nauczysz 
się nimi posługiwać przy odpowiednio wyposażonym, indywidualnym stanowisku przygotowanym przez nas dla Ciebie. 

Gwarantowane terminy szkoleń i maksymalnie 9-osobowe grupy 

Wszystkie opublikowane na stronie terminy naszych kursów są gwarantowane. Zajęcia prowadzone są w maksymalnie  9-o osobowych 
grupach. 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Podsumowanie oraz oferta cenowa: 

*Certyfikaty wydawane na podstawie zdanego egzaminu
**Istnieje możliwość wydania certyfikatu NUMERIKA w dodatkowych językach w cenie 25 zł brutto

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Park Hotel Diament Wrocław, znajdującym się w pobliżu siedziby naszej firmy, 
przy ul. Muchoborska 10. Hotel usytuowany jest tuż przy Wrocławskim Parku Technologicznym. Nieopodal biegnie autostrada  A4 
i obwodnica A8. W 10 minut można dojechać z hotelu do portu lotniczego Wrocław - Strachowice, dworca głównego we Wrocławiu 
oraz centrum miasta. 

Cennik: 
180 zł / doba  -  pokój jednoosobowy 

*Mamy możliwość rezerwacji pokoju na dzień przed rozpoczęciem kursu

L.p. Nazwa towaru lub usługi 
Termin 

szkolenia Ilość osób 

Łącznie 

dni i godzin Wartość usługi (brutto) / 1 os. 

 1. 

 Pomiary w obróbce CNC 

i czytanie rysunku 

technicznego 

do 

uzgodnienia 1 2 dni, 16 godzin 499 PLN 

Razem: 499 PLN 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Centrum Szkoleń i Technologii CNC Numerika 

Działalność usługowo-produkcyjna
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Specjalizujemy się w obróbce mechanicznej, czyli: toczenie CNC, frezowanie CNC oraz programowanie CAD/CAM. 

Naszym klientom oferujemy krótkie terminy realizacji zleceń, wysoką jakość wykonania oraz konkurencyjne ceny. 

Posiadamy bogate doświadczenie w obróbce skrawaniem oraz programowaniu maszyn sterowanych numerycznie. Produkcja 

wykonywana na nowoczesnych, przemysłowych obrabiarkach pozwala nam zagwarantować wysoką precyzję oraz powtarzalność 

wytwarzanych detali. Dużą uwagę przykładamy do jakości wykonywanych przez nas produktów. Oprócz standardowych narzędzi 

pomiarowych, takich jak suwmiarki cyfrowe, śruby mikrometryczne oraz kątomierze, do kontroli produktów stosujemy również 

elektroniczną sondę pomiarową marki Reinishaw. W procesie produkcji wykorzystujemy nowoczesne narzędzia renomowanych 

producentów. 

Numerika znajduje się na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. Dogodna lokalizacja (w pobliżu autostradowej obwodnicy 

Wrocławia) pozwala nam na szybką dostawę produktów do klienta oraz ułatwia współpracę z innymi firmami z branży metalowej. 

Nasza firma oferuje usługi z zakresu obróbki skrawaniem metali oraz  tworzyw sztucznych na maszynach CNC według dokumentacji  

technicznej dostarczonej przez Klienta (dokumentacja w formie papierowej lub elektronicznej, formaty: pdf, dxf, dwg, stp).  

Elementy wytwarzamy z materiałów własnych lub powierzonych.  
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Obróbkę frezarską wykonujemy przy wykorzystaniu nowoczesnych centrów obróbczych: 

– pięcioosiowego DMG Mori CMX 70U ze sterowaniem Heidenhain iTNC 620;

– DMG Mori ecoMill 600V ze sterowaniem Siemens Sinumerik 840D.

Obróbki tokarskie wykonujemy: 

– na tokarce Hyundai WIA 230LMA ze sterowaniem FANUC serii 0i.

Wykorzystując drukarkę 3D HBOT F300 wykonujemy prototypy elementów z różnych tworzyw sztucznych. 

Specjalizujemy się w produkcji jednostkowej oraz mało i średnioseryjnej  części maszyn. Nasze produkty mają zastosowanie 

w takich branżach, jak: motoryzacyjna, maszynowa, spożywcza, medyczna, chemiczna i inne.    

Oferujemy obróbkę w materiałach, takich jak:  

• stale jakościowe;

• stale czarne;

• stale nierdzewne;

• stale utwardzane;

• stopy specjalne;

• materiały nieżelazne (mosiądz, miedź, brąz, aluminium itp.);

• tworzywa sztuczne.

 Ponadto w ramach kompleksowego wykonywania zleceń, dla zamówionych detali oferujemy również usługi dodatkowe takie jak:  

• ulepszanie cieplne stali jakościowych wraz z ewentualną obróbką wykańczającą po hartowaniu;

• czernienie (oksydowanie) nisko lub wysokotemperaturowe;

• szlifowanie;

• elektrodrążenie wgłębne (EDM).

Więcej informacji na temat kompleksowej obróbki CNC: https://cncmachining.pl/ 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Nasze obrabiarki 

5-osiowe centrum obróbkowe

DMG MORI CMX 70U 

Dane techniczne:  
⦁ Droga przesuwu w osi X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm 

⦁ Stół uchylno-obrotowy z napędami cyfrowymi  
   (zakres obrotu B (-10°/+95°) / C (360°)  
⦁ Wysokociśnieniowe chłodzenie przez wrzeciono 

   (możliwość głębokiego wiercenia)   
⦁ Liniały absolutne (dokładność pozycjonowania: do 0,006 mm) 

⦁ Sondy detalu i narzędzia Reinishaw  
⦁ Max. prędkość obrotowa wrzeciona: 12000 obr/min  
⦁ Moc napędu 13 / 9 kW  
⦁ Liczba narzędzi w magazynie: 30  
⦁ Powierzchnia mocowania z rowkami: stół D800mm x 620mm  
⦁ Maksymalne obciążenie stołu: 350 kg  

Frezarskie centrum obróbkowe 

DMG MORI EcoLine 600V  

Dane techniczne:  

⦁ Droga przesuwu w osi X / Y / Z: 600 / 560 / 510 mm  

⦁ Odległość pomiędzy stołem a końcówką wrzeciona: 120 – 630 mm 

⦁ Liniały absolutne (dokładność pozycjonowania: do 0,006 mm)  
⦁ Sondy detalu i narzędzia Reinishaw  
⦁ Max. prędkość obrotowa wrzeciona: 12000 obr/min  
⦁ Moc napędu 13 / 9 kW  
⦁ Liczba narzędzi w magazynie: 30  
⦁ Powierzchnia mocowania z rowkami T: 900×560 mm  
⦁ Maksymalne obciążenie stołu: 600 kg  
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Tokarskie centrum obróbkowe  

Hyundai WIA 230LMA  

Dane techniczne:  

⦁ Maksymalna średnica toczenia: ⌀310 mm 

⦁ Maksymalna długość toczenia: 500 mm  
⦁ Maksymalna średnica pręta: ⌀65 mm  
⦁ Maksymalna prędkość wrzeciona: 4000 obr/min 

⦁ Moc silnika wrzeciona (stała/30 min): 11/16 kW  
⦁ Moment obrotowy (stały/30 min): 210/287 Nm  
⦁ 12-pozycyjna głowica narzędziowa  
⦁ Napędzane narzędzia  
⦁ Konik automatyczny, hydrauliczno-elektryczny z kłem 

  obrotowym 

Drukarka 3D 

HBOT F300 

Drukarka 3D umożliwia nam wydruk prototypów lub elementów końcowych  

z szerokiego wachlarza materiałów.  

Dane techniczne:  
⦁ Droga przesuwu w osiach X / Y / Z: 300 / 300 / 300 mm  
⦁ Średnice głowic: 0.2, 0.4, 1 lub 2 mm  
⦁ Dokładność pozycjonowania: do 0.05 mm  
⦁ Możliwe wykonanie detali z tworzyw tj.: PLA, ABS, HIPS 

Piaskarka kabinowa 

Cormak 

Piaskarka wykorzystywana jest do czyszczenia i obrabiania różnego 

rodzaju powierzchni - usuwanie rdzy, farb, osadów z powierzchni metalowych, 
np. części motoryzacyjne, silniki, armatura, obudowy, koła, felgi. 

Dane techniczne: 

⦁ Pojemność 330 L (0,33 m3) 

⦁ Ścierniwo: elektrokorund szlachetny oraz zwykły, 

   szkiełko: granulat szklany o drobnej lub grubej ziarnistości 

Więcej informacji dotyczących tej części naszych usług znajduje się na stronie: https://cncmachining.pl/       

Numerika Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16h
53-609 Wrocław  

www.numerika.pl 
info@numerika.pl 

wwozniak@numerika.pl 

https://cncmachining.pl/
https://cncmachining.pl/


      Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

Aby złożyć zapytanie prosimy o kontakt z kierownikiem działu produkcji: 

Michał Witkowski  

Kierownik Działu Produkcji  

+48 886 942 081
mwitkowski@numerika.pl 
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  Centrum Szkoleń i Technologii CNC 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu! 

Wiktoria Woźniak
+48 71 307 36 80 

wwozniak@numerika.pl 

Siedziba firmy: 

Numerika Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16H
53 – 609 Wrocław 

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 
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