
Fot. 1. Tegoroczna impreza OPEN HOUSE cieszyła się zasłużonym dużym zainteresowaniem 

Trendy obserwowane 
w maszynach technologicznych 
na przykładzie firmy DMG MORI

MICHAŁ STYP-REKOWSKI* 

W artykule przedstawiono wrażenia z dorocznej imprezy Open House jaką organizuje czołowy w skali światowej 
producent obrabiarek – firma DMG MORI w swojej siedzibie w Pfronten. W relacji wskazano trendy, które wdraża 
w swojej produkcji firma, a także te, które sama wyznacza. Na podstawie obserwacji można jednoznacznie stwierdzić, 
że obrabiarki firmy DMG MORI reprezentują najwyższy światowy poziom rozwiązań konstrukcyjnych.

z nimi systemów automatyzacji pro-
cesów produkcyjnych. Dysponuje ona 
154 przedstawicielstwami handlowymi 
na całym świecie. Liczby te, a także 
efekty ekonomiczne działalności świad-
czą to, że firma DMG MORI jest czo-
łowym w skali światowej producen-
tem obrabiarek realizujących obróbkę 

różnymi technikami: ubytkową, bez-
ubytkową i przyrostową. 

Tradycyjnie już na początku roku firma 
DMG MORI organizuje w swojej głównej 
siedzibie w Pfronten imprezę techniczną 
pod nazwą Open House, na którą jej 
organizatorzy zapraszają użytkowników 

* Prof. dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski, Bydgoska Szkoła Wyższa, e-mail: m.styprekowski@wp.pl. 
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Wprowadzenie 

DMG MORI to międzynarodowa firma 
mająca 14 zakładów rozmieszczonych 
na całym świecie, zatrudniających ok. 
7.300 pracowników. W portofolio firmy 
jest 154 różnych maszyn technologicz-
nych i liczne rozwiązania związanych 



obrabiarek oraz potencjalnych nabyw-
ców, po to aby pokazać swoje najnowsze 
osiągnięcia w tym zakresie. Tak było 
również w tym roku, a oczekuje się 
udziału w niej ok. 8 tysięcy uczestników. 
Duże zainteresowanie imprezą jest wi-
doczne na Fot. 1. 

Open Haus Anno Domini 2020 

Tegoroczna impreza odbyła się w dniach 
11÷15 lutego, przy czym pierwszy dzień 
przeznaczony był przede wszystkim dla 
przedstawicieli prasy technicznej. Jak co 
roku był wśród nich obecny przedsta-
wiciel kwartalnika Obróbka Metalu – 
autor niniejszego opracowania. Prze-
wodnimi tematami tegorocznej imprezy 
były: automatyzacja, digitalizacja obra-
biarek oraz obróbka przyrostowa. Roz-
poczęła się ona konferencją prasową, 
podczas której Christian Thönes – Prezes 
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występują jeszcze dwa dodatkowe: dą-
żenie do doskonałości technologicznej 
oraz DMQP (DMG MORI Qualified 
Products) czyli zapewnianie produktów 
i innowacyjnego wyposażenia optymal-
nie dopasowanego do każdej obrabiarki 
DMG MORI, a więc spełniającego naj-
wyższe wymogi w zakresie wydajności 
i jakości.

Po ciekawej prezentacji uczestnicy kon-
ferencji mogli zadawać członkom władz 
firmy pytania. Nie było ich jednak zbyt 
dużo, a dotyczyły szczegółów związa-
nych z działalnością DMG MORI w przy-
szłości.

Prezentacja osiągnięć – 
nowości 2020 

Po konferencji Organizatorzy imprezy 
zaprosili wszystkich do zwiedzenia za-
kładu. Odbywało się ono w kilkuosobo-
wych grupach , które oprowadzali pra-
cownicy zakładu w Pfronten, dzięki cze-
mu uzyskano fachowy komentarz do 
tego co oglądano – a było co! Organiza-
torzy tegorocznego Open House zapre-
zentowali 45 różnych maszyn techno-
logicznych oraz 15 zautomatyzowanych 
rozwiązań technologicznych, a wśród 
nich pięć światowych premier:

– uniwersalne poziome centrum obrób-
kowe DMU 65 H monoBLOCK,

– uniwersalne poziome centrum obrób-
kowe DMC 65 H monoBLOCK,

Fot. 2. Konferencję prasową poprowadzili jak zawsze profesjonalnie Christian Thönes – Prezes 
zarządu firmy DMG MORI (z lewej) oraz dr inż. Masahiko Mori – jej Prezydent 

Fot. 3. Schemat strategii firmy DMG MORI realizowanej w celu zapewnienia 
najlepszej jakości jej produktów

mln euro. Inne wskaźniki finansowe fir-
my były również rekordowe. Przedsta-
wili także plany na przyszłość, skupia-
jąc się przy tym przede wszystkim na 
trzech wyżej wymienionych zagadnie-
niach. Holistyczne ujęcie polityki DMG 
Mori bardzo dobrze prezentuje schemat 
przedstawiony na Fot. 3. 

Na schemacie – Fot. 3, oprócz wspo-
mnianych wcześniej trzech czynników 

zarządu oraz dr inż. Masahiko Mori – jej 
Prezydent, wspólnie przedstawili w spo-
sób skondensowany dotychczasowe 
osiągnięcia firmy DMG MORI – Fot. 2. 

Konferencja Prasowa 

Jak członkowie władz stwierdzili, w 2019 
osiągnięto rekordowe wpływy ze sprze-
daży, które wyniosły 2.701,5 mln euro, 
przy zysku operacyjnym (EBIT) – 221,7 



– system automatycznego przemiesz-
czania palet PH CELL,

– laser LASERTEC 30 DUAL SLM,

– laser LASERTEC 400 Shape.

Pierwsza ze wspomnianych nowości to 
centrum obróbkowe DMU 65 H – Fot. 4. 
Sztywne łoże obrabiarki wykonane jako 
jednoczęściowy odlew (monoBLOCK) 
z trzypunktowym podparciem zapew-
nia największą dokładność obróbki – do 
5 µm, a odpowiednie rozwiązania kon-
strukcyjne z zaawansowanym układem 
chłodzenia zapewniają maksymalnie 
długi okres dokładności. 

Centrum to ma ergonomiczną komorę 
roboczą dzięki czemu jest łatwy dostęp 
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Fot. 4. Uniwersalne poziome centrum obróbkowe DMU 65 H monoBLOCK

Fot. 5. Uniwersalne poziome centrum obróbkowe DMC 65 H monoBLOCK

Fot. 6. Automatyczny system zmieniacza palet PH CELL firmy DMG MORI

do obrabianego przedmiotu, a kine-
matyka zespołów funkcyjnych centrum 
umożliwia obróbkę pięcioosiową.

Centrum DMC 65 H – Fot. 5, różni się od 
wcześniej opisywanego jedynie szcze-
gółami konstrukcyjnymi.

Obydwie obrabiarki cechują się zwartą 
budową dzięki czemu ich instalacja 
wymaga niewielkiej przestrzeni – jedynie 

213 m. 

Automatyzacja i cyfryzacja produkcji to 
kluczowe elementy innowacyjnych sy-
stemów wytwarzania. Te dwa trendy 
widoczne są wyraźnie w obrabiarkach 
DMG MORI. Praktycznie każdą z nich 
można skonfigurować ze standardo-
wymi lub niestandardowymi systemami 
automatyzacji osiągając w ten sposób 

zwiększenie elastyczności systemów pro-
dukcyjnych, w których są one wykorzy-
stywane. Reprezentatywnym przykła-
dem takiego ujęcia jest trzecia z nowości 
DMG MORI prezentowanych w tym roku 
w Open House, a więc system obsługi 
palet PH CELL – Fot. 6. 

Jest on obsługiwany bezpośrednio, za 
pomocą układu sterowania maszyny, 
bez dodatkowego sterowania zewnętrz-
nego i umożliwia obsługę palet o róż-
nych wymiarach: 320×320; 400×400 
i 500×500 mm z maksymalnie 40 miej-
scami ich magazynowania, przy czym 
istnieje możliwość rozbudowy drugiej 
półki modułu zwiększając w ten sposób 
pojemność systemu. Jest to przykład 



Fot. 7. System obsługi palet PH CELL skonfigurowany z pionowym centrum frezarskim CMX 600 V

modułowej koncepcji automatyzacji, 
a więc bardzo aktualnego trendu obser-
wowanego w budowie różnorodnych 
maszyn technologicznych, w tym także 
obrabiarek.

Podczas imprezy system ten prezento-
wany był w kilku wariantach. Na Fot. 7 
przedstawiono jeden z nich – w połą-
czeniu z centrum frezarskim. Dzięki 
temu, że maksymalna masa przedmiotu 
na palecie może być do 300 kg, system 
ten może współpracować także z obra-
biarkami do obróbki elementów o du-
żych gabarytach. 

Kolejne dwie prezentowane nowości do-
tyczą obróbki laserowej. Pierwsza z nich 
to nowa, udoskonalona postać kon-
strukcyjna obrabiarki do obróbki przy-
rostowej. Jest to technika obróbki coraz 
częściej stosowana w innowacyjnych 
procesach wytwarzania. Prezentowana 
obrabiarka LASERTEC 30 Dual SLM – 
Fot. 8, realizuje tę obróbkę metodą 
selektywnego stapiania laserowego two-
rzywa konstrukcyjnego (SLM – Selective 
Laser Melting). 

Obrabiarka wyposażona jest w dwa 
lasery o mocy 600 W każdy, które umo-
żliwiają uzyskanie prędkości budowania 

3do 90 cm/godz. Mogą one wspólnie 
obrabiać jeden element lub równocześ-
nie każdy inny element i to z dużą 
dokładnością. Taka struktura konstruk-
cyjna pozwala zwiększyć wydajność ob-
róbki nawet o 80% w porównaniu do 
obróbki laserami tradycyjnymi. Grubość 
nakładanej warstwy wynosi od 20 do 
100 µm. Warte podkreślenie jest także 
bardzo prosty, intuicyjny sposób progra-
mowania obrabiarki, nie wymagający 
długiego szkolenia. Oprogramowanie 
obrabiarki automatycznie dostosowuje 
najbardziej efektywną strategię skano-
wania, dzięki czemu LASERTEC 30 DUAL 
zawsze działa optymalnie. 

W przypadku tej obrabiarki bardzo waż-
ne dla osiąganej produktywności jest to, 
że wyposażona jest ona w integralny 
zespół zasilający ją w tworzywo kon-
strukcyjne, dzięki czemu jego zmiana 
dokonywana jest bardzo szybko (mniej 
niż 2 godziny).

Ostatnia z prezentowanych nowości to 
obrabiarka LASERTEC 400 Shape – Fot. 9, 
Jest to 5-osiowa frezarka z możliwością 
laserowego teksturowania powierzchni 
matryc. Wyposażona jest ona w laser 
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Fot. 8. Obrabiarka LASERTEC 30 DUAL SLM z układem zasilającym 
w tworzywo konstrukcyjne (po lewej)

Fot. 9. Frezarka 5-osiowa LASERTEC 400 Shape z laserowym teksturowaniem powierzchni



Magazyn taki może współpracować 
z całą gamą obrabiarek. Duża liczba 
narzędzi jest niezbędna zwłaszcza 
w obrabiarkach do obróbki elementów 
wielkogabarytowych, gdyż podczas niej 
może wystąpić potrzeba wymiany na-
rzędzia wynikająca z jego zużycia 
spowodowanego obróbką dużych po-
wierzchni. Jednym z ograniczeń liczby 
narzędzi jest moc napędu takiego 
magazyny. Duża liczba narzędzi to 
konieczność przemieszczenia dużej ich 
masy z odpowiednią dynamiką. Może to 
doprowadzić do sytuacji, że moc napę-
du magazynu, a więc zespołu pomocni-
czego będzie większa niż moc napędu 
głównego obrabiarki, co jest sytuacją 
niewłaściwą. 

Po ciekawym, chociaż trochę wyczerpu-
jącym dniu Organizatorzy Open House 
zaprosili uczestników imprezy na poczę-
stunek, który odbył się w stylizowanym 
dużym lokalu znajdującym się na terenie 
firmy w Pfronten. Przygrywał podczas 
niego bardzo sympatyczny zespół mu-
zyczny mający w swoim repertuarze 
muzykę ludową (tyrolska), chociaż nie 
tylko, dzięki czemu zmęczenie szybko 
minęło. 

– hybrydowy charakter realizowanych 
przez nie obróbek, np. wspomaganie 
laserowe,

– doskonalenie obrabiarek realizujących 
obróbkę przyrostową.

Prezentacja osiągnięć – inne 
maszyny technologiczne

Trendy te widoczne były także w innych 
obrabiarkach, które uczestnicy Open 
House mieli możliwość obejrzenia. 
Wśród obrabiarek do obróbki elemen-
tów wielkogabarytowych wyróżniała się 
obrabiarka DMU 600 P – Fot. 11. 

Jest to uniwersalna frezarka do pięcio-
stronnej obróbki dużych elementów. 
Umożliwiają to duże wartości przemiesz-
czeń w poszczególnych osiach (X: 6000, 
Y: 4200 i Z::1250 mm) oraz stół, na 
którym można mocować elementy 
o masie do 40 Mg. Portalowa struktura 
konstrukcyjna obrabiarki powoduje, że 
charakteryzuje się dużą sztywnością, 
dzięki czemu jest ona bardzo dokładna. 
Przyczynia się do tego także fakt, że 
wszystkie potencjalne miejsca, w których 
generowane może być ciepło są chło-
dzone.

światłowodowy o mocy 100 W (1.000 
kHz) usytuowany w głowicy uchylno-
obrotowej o możliwości skrętu 235°, co 
znacząco zwiększa możliwości techno-
logiczne obrabiarki, np. pozwala na 
wykonywanie podcięć. Innowacyjna, 
termosymetryczna konstrukcja Gantry 
z wydajnym układem chłodzenia umo-
żliwia obróbkę z bardzo dużą, stabilną 
dokładnością. 
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Fot. 10. Globus wykonany techniką 
przyrostową obrabiarką LASERTEC 400 Shape

Rys. 11. Pięcioosiowa frezarka portalowa DMU 600 P

Parametry z jakimi możliwa jest obrób-
ka sytuują ją w gronie najszybszych 
obrabiarek tego typu, a możliwe 
przemieszczenia (X: 4000 mm, Y: 2000 
i Z: 1200 mm) pozwalają na obróbkę ele-
mentów wielkogabarytowych, których 
masa nie przekracza 20 Mg. Dzięki 
ablacji laserowej uzyskuje się wyjątko-
wą ostrość konturu oraz bardzo dużą 
powtarzalność, a więc cechy bardzo 
istotne w przemyśle formiarskim. 

Spektakularnym przykładem możliwości 
technologicznych tej obrabiarki był glo-
bus wykonany tą obrabiarką – Fot. 10.  
Na kuli naniesiono kontury lądów, przy 
czym zaznaczono też zróżnicowanie wy-
sokości terenu.

Zaprezentowane nowości firmy DMG 
MORI są odzwierciedleniem wszystkich 
obserwowanych na świecie trendów 
w budowie obrabiarek, a więc:

– ich budowa modułowa,

– dążenie do stworzenia warunków do 
obróbki elementów o coraz większych 
gabarytach,

Przykładem modułowej struktury kon-
strukcyjnej w obrabiarkach są magazy-
ny narzędzi stosowane w obrabiarkach 
DMG MORI. Są to magazyny tarczowe – 
Fot. 12. Liczba tarcz zależna jest od po-
trzeb, a w obrabiarkach, które były pre-
zentowane magazyny były maksymalnie 
5-tarczowe. 

Podsumowanie

Zorganizowana w Pfronten impreza 
wykazała jednoznacznie, że firma DMG 
MORI należy do ścisłej światowej 
czołówki producentów obrabiarek. Jej 
przedstawiciele śledzą aktualne trendy 



jakie obserwuje się w zakresie budowy 
maszyn, w szczególności maszyn tech-
nologicznych, a przede wszystkim 
obrabiarek i wdrażają je w swojej pro-
dukcji. Wśród tych trendów należy 
wymienić modułową strukturę maszyn, 
innowacyjne wyposażenie obrabiarek 
służące automatyzacji realizowanych 
operacji technologicznych, a także 
współdziałanie różnych technik wytwa-
rzania, dzięki któremu widoczna jest 
synergia efektów ich realizacji.

Z drugiej strony, na podstawie zaprezen-
towanych na imprezie osiągnięć, można 
jednoznacznie stwierdzić, że DMG MORI 
wyznacza też i kształtuje trendy, które 
później widoczne są u innych produ-
centów obrabiarek, co potwierdza 
przynależność tej firmy do czołówki.

Na podkreślenie zasługuje też ogromne 
zaangażowanie anonimowych w końcu 
pracowników firmy w organizację tej 
bardzo interesującej i zdaniem autora – 
bardzo potrzebnej imprezy. To dzięki ich 
zaangażowaniu wrażenia z niej są tak 
pozytywne.
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Fot. 11. Tarczowy magazyn narzędzi – pojemność 453 narzędzi 


