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Materiały narzędziowe – możliwość zastosowania 



Materiały narzędziowe 
Frez trzpieniowy ceramiczny (Iscar) 

Płytki skrawające z różnych 
materiałów (Sandvik Coromant) 



Minimalizacja ostrzy skrawających 

Narzędzia składane ze skrajnie małymi ostrzami: a) wiertła z 
głowiczkami już od średnic 
⌀4 mm, b) frezy trzpieniowe wieloostrzowe już od średnic ⌀8 mm 
(Iscar) 

a) b) 



Minimalizacja ostrzy skrawających 

Przykłady wieloostrzowych płytek zapewniających maksymalizację 
liczby ostrzy w stosunku do objętości materiału narzędziowego 
(Iscar, Mitsubishi) 



Minimalizacja ostrzy skrawających 

Wiertło 2,5÷6 mm z końcówką ze spieku diamentowego 
bezpośrednio przypiekaną do korpusu narzędzia (Mapal) 

Rozwiartaki z BN do obróbki małych otworów (Mapal) 



Narzędzia zespołowe 
W rozwoju konstrukcji narzędzi zespołowych można wyróżnić dwa główne kierunki. 
1. Zwiększanie zakresu modułowości. Z gotowych podzespołów, najczęściej ze znormalizowanymi ostrzami, 
zestawia się nawet bardzo złożone narzędzia, a konstruuje się jedynie korpusy. Mogą one być niezbyt dokładnie 
wykonane, ponieważ precyzyjne ustawienie ostrzy narzędzia zapewnia najczęściej regulacja sprężyście 
odkształcanych elementów wkładek. Taka elastyczność sprzyja efektywnemu wykorzystaniu tej grupy narzędzi 
także w produkcji coraz krótszych serii wyrobów. 
2. dążenie do zmniejszania masy, zwłaszcza w przypadku narzędzi o dużych gabarytach. Lekka, ażurowa, często 
spawana konstrukcja pozwala na zespołową obróbkę coraz większych przedmiotów i używanie standardowych 
manipulatorów do automatycznej wymiany narzędzi. 

Precyzyjne wiertło wielostopniowe o lekkiej konstrukcji do 
obróbki dużych otworów (Mapal) 

Narzędzia o lekkiej konstrukcji: a) wytaczadło z kompozytowym 
korpusem, b) ażurowa oprawka narzędziowa wykonana techniką 
generatywną (Mapal) 

a) 

b) 



Narzędzia zespołowe 

Wydajne wytaczanie otworów w korpusach (Sandvik) 



Narzędzia sterowane i mechatroniczne 

Narzędzia mechatroniczne to takie, które łączą w sobie elementy konstrukcyjne 
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne: 
• stwarzają większe możliwości kształtowania powierzchni dzięki czujnikom, chipom 
oraz odpowiedniemu napędowi i sterowaniu częścią roboczą, 
• mogą zmieniać lub korygować 
położenie swoich ostrzy, 
• przenoszą w systemie wytwórczym 
informacje o wymiarach korekcyjnych, 
trwałościach pozostałych, 
• mogą posiadać informacje o 
parametrach 
skrawania oraz służyć do identyfikacji 
narzędzi. 

System głowicy wytaczarskiej wraz z układem do zdalnej korekcji 
ustawień promieniowych ostrza narzędzia 



Narzędzia 
sterowane i 
mechatroniczne 



Narzędzia sterowane i mechatroniczne 



Wspomaganie skrawania płynami obróbkowymi 

Sposób doprowadzania chłodziwa do strefy skrawania 
poprzez ostrze skrawające (Kennametal) 

Różne systemy doprowadzania chłodziwa 
bezpośrednio do strefy skrawania 

(Sandvik) 



Narzędzia do kompozytów 

Frez trzpieniowy z powłoką 
diamentową o schodkowo 

zbudowanych krawędziach, do 
obróbki materiałów 

kompozytowych (Prototyp--
Werke) 

Przykłady korekcji geometrii wierteł  
poprawiającej jakość otworów 

wykonywanych w kompozytach (Sandvik) 

Schemat cyrkulacyjnego 
kształtowania otworów 

Frez trzpieniowy ze zmiennym kątem 
pochylenia krawędzi do obróbki 

kompozytów (Sandvik) 



Nowe konstrukcje płytek skrawających 



Strategie skrawania 

Idea konstrukcji frezów do 
skrawania z dużymi posuwami 

Przykłady frezów do skrawania z dużymi posuwami (SECO) 

Frez do skrawania z dużymi posuwami (Iscar) 



Nowe narzędzia wielofunkcyjne do obrabiarek 
wielozadaniowych 



Nowe narzędzia wielofunkcyjne do obrabiarek 
wielozadaniowych 



Nowe narzędzia wielofunkcyjne do obrabiarek wielozadaniowych 



Strategie skrawania 
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Strategie skrawania 



Strategie skrawania 

Przykład toru narzędzia wygenerowanego 
technologią iMachining podczas obróbki kieszeni 

Przykład zaprojektowanych torów frezu podczas frezowania 
trochoidalnego 



Technologie hybrydowe 

Przykład łączenia w jednej maszynie technik 
generatywnych (druk 3D) i skrawania (DMG MORI) 

Przykłady korpusów oprawek 
hydraulicznych drukowanych techniką 3D: 

a) dodrukowana część do części 
chwytowej, b) przekrój oprawki po 

wykonaniu (MAPAL) 

a) b) 



Thank You 


