
Sztuka skrobania
M a r t i n  E r l e .  Skrobanie nie jest umiejętnością, której się można wyuczyć w szkołach zawodowych. Stopniowo ginie 
wiedza o tej czynności. Niektóre zakłady próbują jednak odbudować tę wiedzę. Istnieje jednak pewien problem: nie ma 
prawie żadnych odpowiednich szkoleń. Firma Biax dostrzegła tę lukę i zorganizowała właśnie takie szkolenie. W tym celu 
udało się zaangażować ikonę skrobania, Richarda Kinga.

właszcza przedstawiciele 
młodszego pokolenia znają 
to tylko z opowieści starszych 

kolegów: skrobanie. Ta wymagająca 
bardzo dużego nakładu sił czynność 
polega na ręcznym wytwarzaniu mini-
malnych zagłębień w mikroobszarze na 
powierzchniach prowadzących maszyn, 
aby zapewnić maszynie wystarczające 
smarowanie i zmniejszyć udział nośny 
prowadnic. Znacznie zwiększa to 
żywotność maszyny. 

Odnosi się to w szczególności do prowadnic maszynowych pras, wyta-
czarek oraz tokarek i frezarek. Obróbka małych powierzchni następuje 
często przy pomocy skrobaków ręcznych. Jednak skrobakiem elektrycz-
nym można ją przeprowadzić nawet o 70 % szybciej i łatwiej. Wcześniej, 
kiedy nie było jeszcze wysokoprecyzyjnych szlifierek, wyskrobywano 
prowadnice prawie wszystkich nowych obrabiarek. W dzisiejszych 
czasach u większości producentów ma miejsce jedynie precyzyjna szli-
fierka dolnych prowadnic i górnych powierzchni ślizgowych. Następnie 
ręcznie lub za pomocą skrobaka elektrycznego zmniejszany jest udział 
nośny powierzchni bieżnej. Dlatego dzisiaj skrobanie w 95% koncen-
truje się na obszarze modyfikacji używanych obrabiarek. Technologię 
skrobania przekazuje się w obrębie zakładu z pokolenia na pokolenie. 

A przy tym każdy skrobie tak, jak się sam nauczył i jak to uważa za sto-
sowne. W ten sposób kolejnym pokoleniom przekazywane są również 
niewłaściwe metody. W międzyczasie jednak w licznych zakładach 
skrobanie stało się dyscypliną zagrożoną wyginięciem. Częściowo po-
wierzano te prace zewnętrznym usługodawcom,  często brakuje jednak 
po prostu młodych kadr. Ponieważ obecnie nie ma zbyt wielu fachow-
ców, mogą oni narzucać niezwykle wysokie ceny. Dlatego też niektóre 
zakłady usiłują odbudować we własnym zakresie kadry posiadające 
umiejętność skrobania. Jednak napotykają przy tym na trudności: W 
Europie nie oferuje się szkoleń, a większość już i tak rzadkich fachowców 
niechętnie pozwala zaglądać sobie w karty, ponieważ wiedza, którą 
dysponują, jest bardzo ekskluzywna. 

Popyt przewyższa wszelkie oczekiwania
Tę tendencję zauważyło rodzinne przedsiębiorstwo Schmid & Wezel 
GmbH & Co. KG z Maulbronn, produkujące od ponad 50 lat elekt-
ryczny skrobak Biax. Firma ta w kwietniu tego roku po raz pierwszy 
zaoferowała we własnej fabryce trzydniowe szkolenie z zakresu skro-
bania i modyfikacji maszyn. „Właściwie miało być to tylko szkolenie 
testowe, zaskoczyło nas jednak duże zainteresowanie. Najwidoczniej 
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był to strzał w dziesiątkę.“, opowiada 
kierownik sprzedaży marki Biax, Fi-
lipp Pachomow: „Dziesięć miejsc dla 
uczestników szkolenia wysprzedaliśmy 
praktycznie natychmiast, z łatwością 
moglibyśmy byli utworzyć więcej grup.“ 
Szkolenie w zakresie skrobania miało na 
celu pomoc klientom w odbudowaniu 
utraconej umiejętności, kontynuuje 
Filipp Pachomow. Na szczęście oferta 
została przyjęta właśnie przez wielu 
młodych pracowników. Jako kierownika 
szkoleń przedsiębiorstwo z Maulbronn 
zatrudniło Richarda Kinga, światowej 
sławy eksperta w dziedzinie modyfikacji 
maszyn. 64-letni Amerykanin nauczył się 
przeróbki maszyn od podstaw od swoje-
go ojca Hermanna, a tamten z kolei od 
niemieckich emigrantów, którzy w latach 
czterdziestych ubiegłego wieku przyby-
li do USA. Od lat siedemdziesiątych Ri-
chard King koncentrował się na szkołach, 
początkowo w Stanach Zjednoczonych, 
a później też na całym świecie. Szkolenie 
w Maulbronn było pierwszym szkole-
niem tego rodzaju w Niemczech. Przez 
te trzy dni chodziło przede wszystkim o 
podstawową wiedzę: skrobanie ręczne, 
elektryczne i geometrię maszyn. „W tak 
krótkim czasie nie można oczekiwać 
czegoś więcej niż takiego przyspieszone-
go kursu“, mówi Richard King. „Na bar-
dziej kompleksowe szkolenie należałoby 
raczej przeznaczyć pięć dni“, stwierdza 
instruktor ds. skrobania. Uczestnicy byli 
jednak zachwyceni: „Richard pokazał 
nam zupełnie nowe techniki. Należy 
zdać się na nie i częściowo wyzbyć się do-
tychczasowych umiejętności. Ale to się 
opłaca, można znacznie poprawić swoją 
wydajność“, komentuje jeden z uczest-
ników. Po tym ogromnym sukcesie Biax 
zamierza zorganizować w nachodzącym 
październiku kolejne szkolenia z Richar-
dem Kingiem. W

www.biax.de

Richard King umożliwił uczestnikom pozna-
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