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W
spółcześnie stosowane strate-
gie obróbki skrawaniem, takie 
jak HSC oraz HPC, wywołały 
znaczące zmiany w konstruk-

cji narzędzi i systemów obróbkowych. 
Wymagania współczesnego rynku prze-
mysłu maszynowego, takie jak: duża 
wydajność, krótkie czasy maszynowe, 
produkcja ekologiczna (bez cieczy chło-
dzących), wysoka dokładność obróbki, 
odbiły się również na konstrukcji narzę-
dzi i parametrach ich stosowania. Ana-
lizując współczesną literaturę oraz prak-
tykę produkcyjną, można stwierdzić, 
że rozwój narzędzi skrawających deter-
minują czynniki zestawione na rys. 1.

Tendencje w zakresie rozwoju 
materiałów narzędziowych
Jednym z kluczowych czynników, obok 
scharakteryzowanych na rys. 1, są ma-
teriały narzędziowe, wliczając w to po-
włoki ochronne. Obserwując rynek 
materiałów narzędziowych, można sfor-
mułować następujące tendencje w za-
kresie ich rozwoju [1]:
• mimo usilnych dążeń inżynierii ma-

teriałowej do opracowania idealne-
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W artykule poruszono zagadnienia związane z konstrukcją narzędzi skrawających we współczesnych procesach technologicznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem materiałów narzędziowych, płytek skrawających, powłok, narzędzi modułowych, zespołowych, 

wielozadaniowych, mechatronicznych oraz narzędzi do obróbki kół zębatych. Wskazano trendy i innowacyjne rozwiązania konstruk-

cji narzędzi w odniesieniu do strategii wytwórczych, takich jak HSC (High Speed Cutting – skrawanie z dużymi prędkościami) oraz HPC 

(High Performance Cutting – skrawanie wysokoproduktywne).

go materiału narzędziowego, który 
wykazywałby jednocześnie wysoką 
twardość i wytrzymałość, nie udało 
się, jak na razie, tego dokonać;

• ogranicza się liczbę odmian mate-
riałów w poszczególnych gatunkach 
narzędziowych, zwłaszcza w grupie 
takich materiałów jak węgliki spie-
kane i stale szybkotnące;

• badania koncentrują się na uzyska-
niu bardzo twardych, grubych, od-
pornych na ścieranie powłok na wy-
trzymałym, wąskim podłożu;

• rozszerzanie się zakresu zastosowań 
ceramiki narzędziowej;

• stale szybkotnące spiekane (drob-
noziarnista jednolita struktura 
od 0,5 μm do kilkudziesięciu μm, 
wolna od segregacji węglików, jed-
nakowe własności mechaniczne 
we wszystkich kierunkach – ważne 
dla dużych narzędzi, mniejsze praw-
dopodobieństwo wykruszeń);

• narzędzia pełnowęglikowe.
Podział materiałów narzędziowych 

stosowanych we współczesnym przemy-
śle maszynowym zestawiono na rys. 2.

Tendencje w zakresie rozwoju 
powłok na narzędzia
W ostatnich latach zaobserwowano 
znaczący postęp w zakresie stosowa-
nia powłok ochronnych, które obok 
samego materiału narzędzia stanowią 
kluczowy element decydujący o jego 
trwałości. Pokrycie narzędzia wpływa 
korzystnie na tarcie w strefie skrawa-
nia, zwiększa twardość ostrza, zmniejsza 
dyfuzję, utlenianie, zmiany chemiczne 
oraz wnikanie ciepła w powierzchnie 
robocze narzędzia. Obserwując współ-
czesny rynek przemysłu narzędziowe-

go, można wymienić następujące ten-
dencje w zakresie rozwoju powłok [8]:
• powłoki modulowane (powtarzalne), 

składające się z dużej liczby (od kil-
kudziesięciu do 2000) ultracienkich 
warstw osadzanych przemiennie 
w sekwencji powtarzających się par,

• powłoki stopowe złożone z węgli-
ków i azotków,

• powłoki samosmarujące,
• powłoki supertwarde na bazie regu-

larnego azotku boru,
• powłoki diamentowe (warstwy już 

od grubości rzędu nanometra) i z re-
gularnego azotku boru (faza badań 
laboratoryjnych),

• powłoki metaloorganiczne wytwarza-
ne techniką zol-żel, których zaletą 
jest niska temperatura ich osadzania 
(poniżej temperatury odpuszczania 
stali szybkotnącej),

• zastosowanie metod hybrydowych 
do wytwarzania powłok (PVD, CVD, 
osadzanie laserem impulsowym).
Do najczęściej stosowanych ro-

dzajów powłok ochronnych w narzę-
dziach skrawających należy zaliczyć: 
TiN, TiCN, TiAlN oraz AlCrN. Obec-
nie dominującą powłoką jest TiAlN, 
dzięki możliwości stosowania dużych 
prędkości skrawania i pracy na sucho. 
Najnowsze badania dotyczące powłok 
nowej generacji bazują na pierwiast-
kach Al-Cr-N. Istotną zaletą tej kom-
binacji pierwiastków jest większa od-
porność powłoki na ścieranie oraz, 
co bardzo istotne, utrzymanie znacz-
nie większej twardości i odporności 
na utlenianie w wysokich tempera-
turach (do 1100°C) w porównaniu 
z generacją dotychczasowych powłok 
TiAlN [8].

Tools in machining processes

Słowa kluczowe: narzędzia skrawające, materiały narzę-
dziowe, trendy w konstrukcji narzędzi

Keywords: cutting tools, tool materials, trends in tool 
development

The article deals with issues related to the design of 
cutting tools in modern technological processes, with 
particular emphasis on tool materials, cutting inserts, 
coatings, modular tools, assemblies, multitasking, me-
chatronics and tools for gears. Trends and innovative 
tooling solutions for manufacturing strategies, such as 
HSC (High Speed Cutting) and HPC (High Performance 
Cutting), are indicated.



OBRÓBKA
M

et
al

e 
&

 N
ow

e 
Te

ch
no

lo
gi

e

18 W R Z E S I E Ń - P A Ź D Z I E R N I K  2 0 1 7

Stosowanie powłok ochronnych 
w wielu przypadkach staje się nieza-
stąpione. Przykładowo do obróbki alu-
minium stosuje się specjalne pokrycia 
umożliwiające obróbkę tego trudno 
skrawalnego stopu.

Tendencje w zakresie 
konstrukcji narzędzi do uzębień
Tendencją w obróbce kół zębatych 
staje się stosowanie narzędzi skła-
danych (rys. 3). Wynika to m.in. 
z faktu osiągania dużych dokładno-
ści geometrycznych takich narzędzi, 
co dawniej było trudne do uzyska-
nia. Bezsprzecznymi zaletami narzę-
dzi składanych są:
• przywracanie własności skrawnych 

poprzez szybką wymianę zużytych 
płytek,

• brak konieczności ponownego usta-
wiania narzędzia „na wymiar”,

• wysoka dokładność wykonania pły-
tek i elementów korpusu oraz powta-
rzalność ich mocowania gwarantują-
ca wymaganą ostateczną dokładność 
narzędzia po złożeniu,

• brak konieczności ostrzenia.

Na rys. 3 pokazano rozwiązanie kon-
strukcyjne frezu modułowego krążko-
wego z widocznymi w przekroju kana-
likami chłodzącymi doprowadzającymi 
sprężone powietrze od strony otworu 
osadczego, które nie tylko chłodzi, ale 
również skutecznie usuwa wióry ze stre-
fy skrawania, które nie przytwierdzają 
się do krawędzi skrawającej, jak również 
do powierzchni obrobionej. Skutkuje 
to zwiększeniem trwałości narzędzia 
oraz gładkości powierzchni obrobio-
nej. Wadą metody jest konieczność za-

instalowania aparatury doprowadzają-
cej powietrze do narzędzia.

Ze względu na wymagania klientów 
w postaci krótkich czasów maszynowych 
coraz powszechniej stosowane są narzę-
dzia zespołowe do obróbki kompletnej 
koła zębatego. Narzędzie to zestawione 
jest z czterech frezów: do obróbki zgrub-
nej, wykończeniowej oraz do fazowania 
czół (tzw. chamfer-cut, rys. 4). Ogromną 
zaletą obróbki takim narzędziem jest 
wykonanie wszystkich operacji w jed-
nym zamocowaniu, co znacznie wpływa 

powietrzem

ostrza

MQL 
minimalnym wydatkiem 

Spiekane proszki stali 

Rys. 1. Trendy w konstrukcji narzędzi skrawających 

Rys. 2. Podział materiałów narzędziowych stosowanych we współcze-

snym przemyśle maszynowym [1]

Rys. 3. Narzędzia składane do walcowych kół zębatych: a) frez modułowy krążkowy z wi-

docznymi w przekroju kanalikami chłodzącymi, b) frez modułowy obwiedniowy z płytkami 

pokrytymi TiN [14, 17]

a) b)



OBRÓBKA

M
et

al
e 

&
 N

ow
e 

Te
ch

no
lo

gi
e

21W R Z E S I E Ń - P A Ź D Z I E R N I K  2 0 1 7

na dokładność wykonanego koła i krótki 
czas operacji, jak również samo wykona-
nie faz, przez co krawędzie czół kół po-
zbawione są niekorzystnych ostrych kra-
wędzi, na których znajdują się zadziory 
i przylepione fragmenty wiórów (rys. 5). 
Ponadto w obróbce takim narzędziem 
zespołowym można stosować różne stra-
tegie przesunięć pozaroboczych frezu 
zdzieraka względem koła obrabianego. 
Polega ona na tym, że po obróbce każ-
dego koła frez jest przesuwany o pew-
ną wartość w celu pokrycia obrabiane-
go zarysu innym fragmentem zębatki. 
Taka strategia pracy narzędzia z kolejno 
następującymi po sobie przemieszcze-
niami ma na celu optymalne jego wy-
korzystanie na całej długości zębatki, 
zwiększenie trwałości, wolniejsze zuży-
wanie się ostrzy, co ma wpływ na do-
kładność obróbki oraz lepsze odprowa-
dzanie ciepła.

Narzędzia tokarskie
z płytkami obrotowymi
W przypadku toczenia długich wałków 
korzystne może być zastosowanie na-
rzędzi z płytkami okrągłymi (rys. 6), 
które w trakcie obróbki obracają się 
pod wpływem sił skrawania, tzw. SPRT 
(self-propelled rotary tools). Tradycyjne 
płytki okrągłe wymagają, po każdym 
stępieniu, zatrzymania procesu obrób-
ki i kątowego przestawienia. Narzędzia 
SPRT pozbawione są tej wady i pozwa-
lają na ciągłą obróbkę. Uzyskiwane do-
kładności i chropowatości powierzch-

ni obrobionej są dyskusyjne i stanowią 
przedmiot aktualnych badań [4, 6].

Narzędzia jednolite
spiekane z proszków
W obszarze narzędzi jednolitych stosuje 
się spiekane proszki stali szybkotnącej 
o drobnoziarnistej jednolitej strukturze 
(ziarna od 0,5 do kilkudziesięciu μm), 
wolnej od segregacji węglików o jedna-
kowych własnościach mechanicznych 
we wszystkich kierunkach. Stale spie-
kane (szczególnie te powlekane) są bar-
dziej odporne na zużycie w porówna-
niu ze stalami konwencjonalnymi oraz 
charakteryzują się wysoką wytrzymało-
ścią mechaniczną, co ma duże znacze-
nie w przypadku obróbki materiałów 
o podwyższonej twardości.

Podstawowe kryteria
doboru narzędzi
Kluczowym zagadnieniem związanym 
z narzędziami, wpływającym na efek-
tywność wytwarzania w produkcji wiel-
koseryjnej jest możliwość skrócenia 
czasu operacji. Alternatywne wydłuża-
nie okresów trwałości narzędzi, moż-
liwe dzięki np. zwiększeniu własności 
skrawnych ostrzy, wpływa w bardzo 
nieznacznym stopniu na koszty i wy-
dajność obróbki. Dlatego też, dobie-
rając narzędzia, zwłaszcza w produk-
cji wielkoseryjnej, należy kierować się 
przede wszystkim [2]:

Rys. 6. Składany nóż tokarski z płytką obro-

tową: a) widok ogólny, b) schemat ułożysko-

wania płytki [15]

Rys. 5. Widok czoła koła zębatego: a) po fre-

zowaniu konwencjonalnym, b) po frezowa-

niu z jednoczesnym fazowaniem narzędziem 

zespołowym [14]

a) b)

Rys. 4. Zespół frezów do obróbki komplet-

nej koła zębatego (frezowanie zgrubne, 

fazowanie, frezowanie wykończeniowe) [14]

b)

a)

frez zgrubny

frez

dolnej strony 

górnej strony 

re
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m
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Rys. 7. System głowicy wytaczarskiej wraz z układem do zdalnej korekcji ustawień promienio-

wych ostrza narzędzia [3, 16]

• możliwością zwiększenia parametrów 
skrawania, tak aby skrócić czas ope-
racji, co w przypadku dużych serii 
może powodować znaczne oszczęd-
ności nie tylko czasu i bezpośred-
nich kosztów wytwarzania, ale także 
eliminowanie wąskich gardeł, zmniej-
szanie parku maszynowego niezbęd-
nego do wykonania zadania itp.;

• możliwością połączenia wielu zabie-
gów i operacji tak, aby wykonać zada-
nie obróbkowe mniejszą liczbą narzę-
dzi, a nawet jednym narzędziem, tzw. 
zespołowym, w jednym jego przejściu, 
co może nie tylko zwiększyć wydaj-
ność, ale także zwiększyć dokładność 
wzajemnego położenia powierzchni 
wymiarowo ze sobą sprzężonych.

Narzędzia mechatroniczne
Kolejnym trendem w obszarze konstruk-
cji narzędzi skrawających jest wykorzy-
stanie elementów mechatroniki. Narzę-
dzia mechatroniczne to takie, które łączą 
w sobie elementy konstrukcyjne mecha-
niczne, elektryczne i elektroniczne [3]:
• stwarzają większe możliwości kształ-

towania powierzchni dzięki czujni-
kom, chipom oraz odpowiedniemu 
napędowi i sterowaniu częścią robo-
czą,

• mogą zmieniać lub korygować po-
łożenie swoich ostrzy,

• przenoszą w systemie wytwórczym 
informacje o wymiarach korekcyj-
nych, trwałościach pozostałych,

• mogą posiadać informacje o parame-
trach skrawania oraz służyć do iden-
tyfikacji narzędzi.
Przykład głowicy wytaczarskiej wraz 

z układem do zdalnej korekcji usta-
wień promieniowych ostrza pokazano 
na rys. 7. Do grupy narzędzi mecha-
tronicznych zalicza się również opraw-
ki do mocowania narzędzi, w których 
umieszcza się czujniki pomiarowe, na-
dajniki i odbiorniki radiowe służące 
do nadzorowania procesu skrawania.

Obróbka wykończeniowa powierzchni 
narzędziami z włókien ceramicznych
W większości przypadków obróbka me-
talowych przedmiotów wymaga ich od-
powiedniego wykończenia. W tym celu 
stosuje się różne technologie, m.in.: szli-
fowanie, gratowanie czy bębnowanie. 
Te z kolei wymagają odrębnych maszyn 
i specjalistycznych narzędzi, co wiąże 

się z dodatkowymi kosztami dla przed-
siębiorstwa. Rozwiązaniem jest końco-
wa obróbka na tej samej maszynie (np. 
obrabiarce CNC), na której wykona-
no poprzednie operacje. W tym celu 
można stosować narzędzia obrotowe 
z pękami włókien wykonanych ze sta-
li nylonu, polipropylenu bądź mate-
riału ceramicznego (rys. 8), który jest 
stosunkowo nowym materiałem sto-
sowanym na tego typu narzędzia. Po-
ważną wadą narzędzi stalowych bądź 
z tworzyw sztucznych jest trwałe od-
kształcanie się włókien, co powodu-
je niską jakość powierzchni obrobio-
nych i skutkowało krótką trwałością 
narzędzi. Dokładny skład materiału 
ceramicznego stanowi know-how firm 
produkcyjnych i nie jest dotychczas 
znany. Wiadomo jedynie, że głównym 
komponentem jest tlenek glinu Al2O3.

Na rys. 9 pokazano typowe zasto-
sowania narzędzi ceramicznych typu 
„szczotka” do zabiegów załamywania 
ostrych krawędzi, fazowania, usuwa-
nia zadziorów bądź polerowania po-
wierzchni. Po lewej stronie występu-
je powierzchnia przed obróbką, zaś 
po prawej – po obróbce. Wyraźnie wi-
dać pozytywne efekty załamania kra-
wędzi i poprawę chropowatości po-
wierzchni. W opinii autorów obróbka 
tego typu jest bardzo wskazana do zała-
mywania ostrych krawędzi czół zębów, 
zastępując żmudny zabieg frezowania.

Narzędzia ceramiczne typu „pędzel” 
(rys. 8c) są niezastąpione w obróbce wy-
kończeniowej powierzchni wewnętrz-

nych, np. krawędzi krzyżujących się 
otworów.

Podsumowanie
We współczesnym przemyśle maszy-
nowym obróbka skrawaniem wciąż 
jest technologią niezastąpioną. Postęp 
w konstrukcji obrabiarek, nowe coraz 
trudniej obrabialne materiały, wymo-
gły znaczące zmiany również w kon-
strukcji narzędzi. Obserwuje się nowe 
rozwiązania w zakresie materiałów na-
rzędziowych, powłok ochronnych, na-
rzędzi składanych, narzędzi z proszków 
stali, narzędzi mechatronicznych. Do-
kładność wymiarowo-kształtowa w po-
łączeniu z dużą sztywnością narzędzi 
pozwala na obróbkę z wysokimi para-
metrami technologicznymi, co sprzy-
ja zwiększeniu wydajności obróbki 
i zmniejszeniu jej kosztów. 
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Rys. 8. Podstawowe typy ceramicznych narzędzi obrotowych: 

a) narzędzie złożone z pęków ceramicznych włókien typu „szczotka”, 

b) narzędzie złożone ze zwartych i z twardych brył typu „ściernica”, 

c) narzędzie złożone z pęków ceramicznych włókien typu „pędzel” 

[12, 18]
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Rys. 9. Przykłady wyników obróbki narzędziami ceramicznymi typu 

„szczotka”: a) obróbka płaszczyzny i krawędzi otworów, b) obróbka 

płaszczyzny i krawędzi kanalika [12, 18]
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