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informacja prasowa luty 2021 
 

 
fazowniki – pogłębiacze 

nowe typy - nowe materiały - nowe zastosowania 
 
 
Firma BIAX – Schmid & Wezel Maschinenfabrik opublikowała nowy katalog 
-poradnik doboru różnych  akcesoriów i narzędzi do gratowania i 
wykańczania powierzchni. Poradnik ten będzie dostępny na stronie 
www.biax.pl lub przesyłamy go mailowo na życzenie Klienta. 
 
Znacznemu rozszerzeniu oferty uległa część katalogu poświęcona 
fazownikom – pogłębiaczom stosowanymi do pracy przy użyciu narzędzi 
pneumatycznych. Zastosowano nowe materiały, powłoki powierzchniowe, 
geometrię co pozwoli naszym Klientom  na właściwy, optymalny i 
ekonomiczny dobór narzędzi roboczych do obróbki odpowiednich 
materiałów, w tym materiałów  trudnoobrabialnych takich jak: stali po 
hartowaniu, nierdzewnych, żarowytrzymałych, stopów na bazie niklu czy 
kobaltu: Hastelloy, Inconel, stopów tytanu i innych. 
 
 
materiały i powłoki 
 
stal narzędziowa / HSS / HSSE-Co 
 
twardość ≤ 66 HRC / 870 HV, odporność na temperaturę ≤ 600 OC 
 

Stal narzędziowa ma na ogół bardzo wysoką wytrzymałość na zerwanie Rm, jednak jej odporność 
na zużycie, twardość a zwłaszcza twardość na gorąco są względnie niższe w porównaniu z innymi 
materiałami skrawającymi. Stale HSS i HSSE-Co osiągają dużo wyższe twardości w wysokich 
temperaturach (≤ 600 OC). Stal HSSE-Co zawiera wyższą zawartość kobaltu, co zapewnia jej 
większą twardość na gorąco lecz jednocześnie czyni ją bardziej krucha  w porównaniu do stali HSS 
(High Speed Steel). 
 
węglik (widia) 
 
twardość ≤ 2200 HV, odporność na temperaturę ≤ 1100 OC 
 

węglik jest materiałem kompozytowym wytwarzanym metodą metalurgii proszków w procesie 
spiekania składników. Składa się z metalicznej fazy spoiwa oraz osadzonych w niej węglików, takich 
jak węglik wolframu.  
Węgliki mają na przykład znacznie wyższe wartości twardości i twardości na gorąco niż HSS. 
Pozwala to na stosowanie dużych prędkości skrawania i ekonomiczną obróbkę szerokiej gamy 
materiałów. 
 
 
 

http://www.biax.pl/
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powłoki 
 
TiAlN i AlTiCrN  - twardość ≤ 3500 HV, odporność na temperaturę ≤ 900 OC 
 

Te dwie powłoki mają podobne właściwości. Dają one krawędziom skrawającym  większą twardość, 
odporność na zużycie i niższy współczynnik tarcia. Zwiększa to żywotność narzędzia, umożliwiając 
jednocześnie jego stosowanie przy wyższych prędkościach skrawania. 
 
Powłoka DLC2  - twardość ≤ 2500 HV, odporność na temperaturę ≤ 350 OC  
 
DLC – „Diamond Like Carbon”, czyli węgiel diamentopodobny to klasa amorficznego materiału 
węglowego, który wykazuje niektóre typowe właściwości diamentu. DLC jest zwykle nakładany jako 
powłoka na inne materiały, które mogłyby skorzystać z niektórych z tych właściwości Jest to 
podobna do diamentu, czarna warstwa ochronna z przewagą węgla, która jest niezwykle gładka i 
śliska. Dzięki temu narzędzie jest bardzo odporne na tworzenie się narostów na krawędziach, 
zatykanie i zużycie ścierne. Doskonale nadaje się do obróbki twardych materiałów, które się 
„ciągną”, rozmazują, zostawiają smugi. Póki co nie znajduje jednak zastosowania na fazownikach 
ale jest stosowana na trzpieniowych frezach widiowych BIAX do obróbki stopów aluminium (zwana 
ALU 14 Performance) oraz…..jako powłoka na koperty i bransolety zegarków - niezwykle odporna 
na zarysowania. 
 
wydajność skrawania (ilość skrawanego materiału) i trwałość narzędzi 
 
 

wydajność skrawania 
 

narzędzia ocenione jako  nadają 
się tylko do usuwania bardzo małej ilości 
materiału lub do wygładzania powierzchni. 

Odwrotnie:  oznacza to,  
że narzędzie jest szczególnie przydatne  
do usuwania dużych ilości materiału. 
 

trwałość narzędzia 
 

narzędzia ocenione jako  mają 
tendencję do szybkiego zużywania się.  

Z drugiej strony oznacza to,  
że narzędzie jest szczególnie odpowiednie 
do ciągłego użytkowania, a także bardzo 
dobrze znosi zgrubną obróbkę. 

  
Fazowarki / gratownice BIAX są lżejsze, bardziej ergonomiczne i wydajniejsze niż inne 
porównywalne urządzenia. Co więcej, modele kątowe umożliwiają dostęp nawet do trudno 
dostępnych miejsc. 
Fazowniki / pogłębiacze służą do gratowania i pogłębiania otworów. Niektóre z nich są specjalnie 
zaprojektowane do naszych fazowarek BIAX. Nasze fazowniki są wykonane z różnych materiałów i 
mogą być pokryte powłokami zwiększającymi trwałość narzędzia: 
 
HSS 
Obrabiane materiały: stal, metale nieżelazne, stal nierdzewna, żeliwo 

 
HSS z powłoką AlTiCrN 
Obrabiane materiały: stal, metale nieżelazne, żeliwo  

     stale po hartowaniu, stal nierdzewna,  
 

HSSE-Co z powłoką TiAlN, ostrze spiralne 
Obrabiane materiały: stal, stal nierdzewna, żeliwo, metale nieżelazne,  

     stopy tytanu, stale po hartowaniu, stopy na bazie niklu  
     czy kobaltu,  

węglik (widia) 
Obrabiane materiały: stal nierdzewna, stopy na bazie niklu czy kobaltu,  
                  stopy tytanu, stal, metale nieżelazne, żeliwo, 
                  stale po hartowaniu 
 
 

wydajność skrawania  
trwałość narzędzia  

wydajność skrawania  
trwałość narzędzia  

wydajność skrawania  
trwałość narzędzia  

wydajność skrawania  
trwałość narzędzia  
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do fazowarek kątowych BIAX BEW 309 E 
 
HSS    
 

fazownik Ø [mm]  8 8 szpic 12 12 szpic 10 12 

Zakres fazowania [mm] 2 ÷ 7 0,5 ÷ 7 2,5 ÷ 11 1 ÷ 11 2,5 ÷ 9 2,5 ÷ 11 

Kąt wierzchołkowy 90O 90O 90O 90O 60O 120O 

Ilość krawędzi skrawających 3 3 3 3 3 3 

Średnica trzpienia       3mm       3mm       3mm       3mm       3mm       3mm 

numer zamówieniowy 1 950 293 1 950 344 1 950 297 1 950 352 1 950 332 1 950 336 

 
HSS                                                  z powłoką                    węglik                         krawędzie skrawające  

                                                                                                                                                                    niesymetryczne 
 

fazownik Ø [mm]  8 12 8 12  8 12 

Zakres fazowania [mm] 2 ÷ 7 2,5 ÷ 11 2 ÷ 7 2,5 ÷ 11 2 ÷ 7 2,5 ÷ 11 

Kąt wierzchołkowy 90O 90O 90O 90O 90O 90O 

Ilość krawędzi skrawających 3 3 3 3 3 3 

Średnica trzpienia       3mm       3mm       3mm       3mm       3mm       3mm 

numer zamówieniowy 
na 

życzenie 
1 950 349 1 950 299 

na 
życzenie 

na 
życzenie  1 950 289 

 
wiertło specjalne Ø 2mm                                                         frez kulisty Ø 6mm 
numer zamówieniowy 7 014 142                                              numer zamówieniowy 1 952 921 
do wiercenia w miejscach trudnodostępnych                        do lekkiego frezowania i gratowania 
inne średnice wiertła – na życzenie                                       w miejscach trudnodostępnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do fazowarek kątowych BIAX BEW 606, BEW 606 K 
 
                                                        HSS            HSS            węglik 
                                                                           z powłoką 

 

fazownik Ø [mm]  15 15 15 

Zakres fazowania [mm] 3,5 ÷ 14 3,5 ÷ 14 3,5 ÷ 14 

Kąt wierzchołkowy 90O 90O 90O 

Ilość krawędzi skrawających 3 3 3 

Średnica trzpienia       6mm       6mm       6mm 

numer zamówieniowy 1 950 294 1 950 345 
na 

życzenie 
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adapter do zastosowań fazowników do pracy, np. na robotach i stanowiskach zautomatyzowanych 
 
adapter taki pozwala na niewielką kompensację niewspółosiowości fazownika z otworem obrabianym 
 
                                               B 
                                                                                              numer                                                   numer 
                                                                        A                             zamówieniowy       B                             zamówieniowy 

             A                                                                         
 
 
 
 
 
do fazowarek kątowych BIAX BEW 605, BEW 605 K 
 
                                                         HSS                                                                   HSS            węglik 
                                                                                                                                   z powłoką 

 

fazownik Ø [mm]  15 15 25,5 25,5 15 15 

Zakres fazowania [mm] 3,5 ÷ 14 3,5 ÷ 14 5 ÷ 24,5 5 ÷ 24,5 3,5 ÷ 14 3,5 ÷ 14 

Kąt wierzchołkowy 90O 120O 90O 120O 90O 90O 

Ilość krawędzi skrawających 3 3 3 3 3 3 

Trzpień, Ø [mm] x długość [mm]a 6 x 23mm 6 x 23mm 6 x 23mm 6 x 23mm 6 x 23mm 6 x 23mm 

numer zamówieniowy 1 950 295 1 950 337 1 950 296 1 950 338 
na 

życzenie 
na 

życzenie 

 

 
 
 
do fazowarek prostych BIAX 
 
                                                         HSS                                                                   HSS 
                                                                                                                                                                    z powłoką  
 

fazownik Ø [mm]  6,5 15 25 30 15 

Zakres fazowania [mm] 2 ÷ 5,5 3,5 ÷ 14 5 ÷ 24 6 ÷ 29 3,5 ÷ 14 

Kąt wierzchołkowy 90O 90O 90O 90O 60O 

Ilość krawędzi skrawających 3 3 3 3 3 

Trzpień, Ø [mm] x długość [mm]a 3 x 40mm 8 x 45mm 8 x 45mm 10 x 45mm 8 x 45mm 

numer zamówieniowy 1 950 292 1 950 290 1 950 291 1 950 341 1 950 351 

Do fazowarki BE 309 
BE 805 

BE 1005 
BE 805 

BE 1005 
BE 1005 

BE 805  
BE 1005 

 
 

 
 
 
 
 
 

złącze Ø 6mm 1 610 230  

złącze Ø 8mm 1 610 231 
trzpień Ø 6mm 1 622 270  

trzpień Ø 8mm 1 612 271 
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       nowość    do fazowarek prostych BIAX 

                                   HSSE-Co  oraz  spiralne krawędzie skrawające         
 
 
Fazowniki  te zostały specjalnie opracowane do stosowania z pneumatycznymi 
narzędziami ręcznymi. Wypukłe, promienie krawędzi skrawających o zmiennym 
spiralnym kształcie zapewniają wyjątkowo płynny - bez wibracji proces pogłębiania. Rezultatem jest idealnie 
okrągły i pozbawiony śladów drgań pogłębiany otwór. 
 

fazownik Ø [mm]  12,4 25 

Zakres fazowania [mm] 3,3 ÷ 11,4 4,8 ÷ 24 

Kąt wierzchołkowy 90O 90O 

Ilość krawędzi skrawających 3 3 

Trzpień, Ø [mm] x długość [mm]a 8 x 45mm 10 x 45mm 

numer zamówieniowy 1 622 280 na życzenie 

Do fazowarki 
BE 805 

BE 1005 
BE 1005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabrania się wykorzystywania tej ulotki do celów komercyjnych bez zgody TIMEX S.A. 
 
 

przedstawicielstwo i sprzedaż: 

TIMEX S.A. 
(oddział firmy w Warszawie) 

ul. Długa 44/50,  
bud. D, IIIp. pok. 302 

00-241 Warszawa 
Tel.: 22 635 60 10; Fax.: 22 635 60 15  

Tel. Kom : 502 20 95 16 

e-mail : Grzegorz.Kalynczak@timexsa.pl 
biax@biax.pl 

www.timexsa.pl ; www.biax.pl  
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