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Komentarz
Ciekawym zjawiskiem w ostatnich latach jest powstanie kilku nowych graczy i dynamiczny rozwój młodych
producentów, którzy rozpoczęli działalność ok. 10 lat
temu. Często koncentrują się oni na rynku lokalnych
odbiorców, lecz w miarę wzrostu, dodatkowo napędzanego funduszami unijnymi, stają się markami
Marcin Kołodziej,
znanymi w całym kraju, podczas gdy wielu starych
prezes zarządu
graczy przeżywa stagnację.
w firmie Fanar
Rok 2019 okazał się chyba dla większości trudniejszy
niż poprzedni, który był doskonały. Szczególnie w drugiej połowie widać
ostre hamowanie w przemyśle. Najpierw w inwestycjach w obrabiarki,
a teraz również w narzędziach. Jak dotąd skutecznie kompensujemy spowolnienie w kraju nowymi dla nas dużymi rynkami, jak Chiny czy Brazylia.
W 2020 r. spodziewamy się dalszego spowolnienia, bo dotąd nie pojawiły
się na rynkach międzynarodowych zjawiska, które miałyby ten trend odwrócić. W dalszym ciągu nie rozstrzygnięto, w którą stronę pójdzie motoryzacja, co wstrzymuje strategiczne inwestycje w technologię, poza tym
wojna handlowa Chin z USA trwa w najlepsze. Niestety spowolnienie dotyka też producentów silnie powiązanych jako poddostawcy z rynkiem
niemieckim. Uważam, że czeka nas trudny rok.

| Konieczna dalsza specjalizacja
Poza regeneracją na polskim
rynku narzędziowym widać np.
tendencję do zwiększania uni-

wersalności narzędzi skrawających. Coraz częściej też wykorzystywane są narzędzia precyzyjne
i mininarzędzia, co wynika z dokładniejszych półwyrobów poddawanych obróbce (odkuwki,
odlewy, detale cięte laserowo),
a tym samym mniejszych naddatków do skrawania mechanicznego (małe naddatki, małe przekroje wióra, małe płytki). Kolejnym
widocznym trendem w branży
jest wykorzystywanie narzędzi
skrawających z wymiennymi
ostrzami – nie tylko w przypadku
frezów, ale także wierteł i noży
tokarskich.
Dążenie przedsiębiorców do
realizacji koncepcji Przemysłu
4.0 będzie skutkowało wzrostem
popytu na narzędzia specjalne,
przeznaczone do wykonania
konkretnego zadania lub kilku
zadań (narzędzia kombinowane,
wielofunkcyjne). Obróbka nowych, stwarzających spore problemy materiałów, takich jak
hartowana stal, stopy żaroodpor-

ne czy materiały kompozytowe,
powoduje, że producenci ciągle
poszukują najbardziej optymalnych materiałów wykonania narzędzi oraz ich ostrzy tnących,
a także technik nanoszenia materiałów na ostrze. Powinny one
zapewniać dużą twardość i odporność na zużycie oraz pracę
w wysokich temperaturach,
a także wydłużać czas pomiędzy
kolejnymi ostrzeniami.
Zresztą w odniesieniu do materiałów wykorzystywanych przy
produkcji narzędzi także można
mówić o pewnych trendach – powszechnie stosowanym materiałem jest obecnie węglik spiekany,
jednak stopniowo rośnie też popyt na narzędzia skrawające z ceramiki i cementu. Do użytku
wchodzą również narzędzia ze
specjalistycznymi powłokami np.
ze związków tytanu. Wydaje się,
że to właśnie ten kierunek rozwoju w najbliższych latach będzie
najpowszechniejszy w branży
narzędziowej.
MM

YG-1

Narzędzia do toczenia rowków zewnętrznych

Z

akleszczanie się wiórów
i kaleczenie bocznych
ścian potrafi być wyzwaniem w toczeniu rowków.
Geometrie YG-1 skutecznie temu
zapobiegają, wyprowadzając wióry
z rowków w zakresie posuwów, do
których zostały zaprojektowane.
Firma konsekwentnie rozszerza
portfolio swoich narzędzi na płytki
wymienne. Zapowiedziane niedawno narzędzia do toczenia rowków
zewnętrznych są już dostępne. Mając pierwsze doświadczenia z nowymi płytkami, możemy powiedzieć o nich więcej.
Płytka TDP to narzędzie do toczenia wgłębnego o geometrii
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Typ TDP

Typ TDN
Typ TDY

YG602
przeznaczonej do materiałów
o utrudnionym łamaniu wiórów:
stali niskowęglowych, stali nierdzewnych i aluminium.
Dostępne szerokości to 2,0 mm,
3,0 mm i 4,0 mm.
Płytki TDN to pierwszy wybór
klientów. Dzięki wzmocnionej kra-

wędzi i mniej agresywnej geometrii jest to płytka do toczenia
wgłębnego, która dobrze się
sprawdzi w większości typowych
zastosowań.
Dostępne szerokości to 2,0 mm,
3,0 mm i 4,0 mm.
Płytka TDY przeznaczona jest do
toczenia wgłębnego i wzdłużnego,
a więc do wydajnej obróbki rowków o szerokości większej niż ich
głębokość. Jest to najmocniejsza
z trzech geometrii, o krawędzi
skrawającej przystosowanej do
wyższych obciążeń mechanicznych. Dobrze sprawdza się w obróbce przerywanej.
Dostępne szerokości to 3,0 mm
i 4,0 mm.
Wszystkie płytki występują
w gatunku YG602. Jest to submikronowy węglik z powłoką PVD o wysokiej gęstości i odporności na
wysokie temperatury. Program
obejmuje oprawki o trzonkach
16 × 16, 20 × 20, 25 × 25 oraz listwy
o wysokości 32 mm.

